
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

ПРОТОКОЛ 

№ 23/04.04.2018 год. 
от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 04.04.2018г., се проведе заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград. Присъстваха: председателя на МИГ г-н Цветан Котев и членовете на УС: г-

жа Вера Савова, г-н Костадин Шулев, г-н Емил Терзийски, г-жа Елена Канлиева, г-н Пламен 

Андров, г-жа Мария Тодорова–Митова – изпълнителен директор на МИГ, както и останалите 

служители от административното звено на МИГ. За протоколчик бе избрана г-жа Николина 

Дечева. 

 

Председателят Цветан Котев прочете предварително обявения дневен ред: 

1. Разглеждане на подадени заявления за участие в конкурс за избор на външни 

оценители към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград. 

Дневният ред бе подложен на разискване и гласуване и бе единодушно приет. 

 

По т.1 от дневния ред г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен директор на МИГ 

запозна присъстващите с постъпилите заявления за участие в конкурс за избор на външни 

оценители към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград. 

За срока на обявения конкурс са постъпили следните заявления: 

No 1/22.12.2017 г. - Преслав Гайдарски 

No 2/02.01.2018 г. - Слава Бахчеванска 

No 3/03.01.2018 г. - Ганка Дончева 

No 4/11.01.2018 г. - Красимира Боюклиева –Кубинска 

No 5/15.01.2018 г. - Иванка Янкова –Мизинева 

No 6/22.01.2018 г. - Николай Найденов 

No 7/22.01.2018 г. - Павлина Йончина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

No 8/22.01.2018 г. - Златка Георгиева 

No 9/23.01.2018 г. - Небахат Юсеин 

No 10/23.01.2018 г. - Силвия Диманова 

No 11/25.01.2018 г. - Галя Менова 

No 12/26.01.2018 г. - Станимир Кискинов 

No 13/26.01.2018 г. - Добрин Савчев 

No 14/26.01.2018 г. - Петя Ковачева 

No 15/26.01.2018 г. - Росица Маринова – Кулелиева 

No 16/26.01.2018 г. - Юлия Асенова 

No 17/26.01.2018 г. - Станка Делчева 

No 18/26.01.2018 г. - Даниела Салкина 

No 19/26.01.2018 г. - Стефка Кръстева 

No 20/26.01.2018 г. - Емил Захариев 

No 21/26.01.2018 г. - Мария Пенина 

No 22/26.01.2018 г. - Диана Димитрова 

No 23/26.01.2018 г. - Елвис Маринов 

No 24/26.01.2018 г. - Ангел Ангелов 

No 25/26.01.2018 г. - Надя Парпулова 

 

Съгласно чл.11 от Вътрешните правила за провеждане на конкурс за избор на външни 

оценители от МИГ Белово, Септември, Велинград, УС на МИГ извърши проверка на документите 

за съответствие с посочените в поканата за избор на външни оценители към Стратегията за водено 

от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

След извършената проверка на съответствието на документите, бяха попълнени 

контролните листа за всеки от подалите заявление кандидати. 

На основание чл.12, ал.1 и ал.4 от Вътрешните правила за провеждане на конкурс за избор 

на външни оценители от МИГ Белово, Септември, Велинград, УС взе решение да бъдат изпратени 

писма за изискване на допълнителни документи от някои от кандидатите, за които е установено, че 

не е представил някой от посочените в поканата документи или ги е представил, но не в 

изискуемата  форма  или  е  представил  документи,  които  не  дават  възможност  да  се прецени 

съответствието с изискванията. Липсващите и/или несъответстващи на изискванията документи да 

бъдат изискани, както следва : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

1.За Ганка Димова Дончева, гр. Харманли, кв. „Тракия“, бл.11, вх. А, ап.13: 

В процеса на проверка на съответствието и допустимостта на представените от кандидатът 

документи, Комисията установи наличието на неясноти и непълноти, както следва:  

1. Представеното от кандидата заявление за участие в конкурс за избор на външни 

оценители към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, 

Септември, Велинград не е в съответствие с публикувания образец. Кандидатът да 

представите ново заявление за участие в конкурса. Заявлението може да бъде намерено 

на интернет страницата на МИГ Белово, Септември, Велинград – www.migbsv.com. 

2. Представената от кандидата декларация към заявлението за участие в конкурс за избор 

на външни оценители към Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ Белово, Септември, Велинград не е в съответствие с публикувания образец. 

Кандидатът да представи нова декларация по утвърдения образец. Декларацията може 

да бъде намерена на интернет страницата на МИГ Белово, Септември, Велинград – 

www.migbsv.com. 

3. Кандидатът да обърне внимание, че в заявлението за участие в конкурс за избор на 

външни оценители към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

Белово, Септември, Велинград трябва да бъде посочена област на компетентност. 

 

 

2.За Николай Стефанов Найденов, 7002 гр. Русе, ул. „Доростол“ 22А, вх. 2 

В процеса на проверка на съответствието и допустимостта на представените от кандидатът 

документи, Комисията установи наличието на неясноти и непълноти, както следва:  

1. От представените от кандидатът документи не е доказан изискуемия минимум от 3 

години опит в професионална област, включена в списъка на професионалните области, 

определен в съответствие процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за 

обществени поръчки. Представени са трудови и граждански договори, но за да бъде 

доказан 3-годишен опит е необходимо да се представи документ, доказващ 

продължителността на този опит – трудова книжка и сходни. 

 

3.За Златка Атанасова Георгиева, гр. Харманли, бул. „България“, бл.27, вх. Б, ап.40 

В процеса на проверка на съответствието и допустимостта на представените от кандидатът 

документи, Комисията установи наличието на неясноти и непълноти, както следва:  

1. Условието за участие в оценката на проекти по мерки 4.1.1, 4.2.1, 6.4.1, финансирани от 

ПРСР и мерки 1.1 и 2.2, финансирани от ОПИК, включени в СВОМР, за които 

кандидатът заявява желание за участие е наличие на познания или професионален опит в 

разработването/оценката на бизнес планове. От представените от кандидатът документи 

не се доказва това изискване, както следва: 

- Представената диплома за завършено висше образование не съдържа приложение 

към дипломата, от което не е видно дали са изучавани дисциплини по разработка или 

оценка на бизнес план; 

http://www.migbsv.com/
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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- От приложените граждански и трудови договори и приложените към тях длъжностни 

характеристики е видно, че няма възложени и изпълнени дейности по разработка и 

оценка на бизнес планове;  

- Приложени са препоръки и референции за възложени консултантски услуги не става 

ясно дали извършваните консултантски услуги включват разработване и оценка на 

бизнес планове. Единствено от референция, издадена от ЕТ „Монико – Манол 

Въгларов“ е видно участие в подготовка на бизнес план, но референцията не съдържа 

всички изискуеми реквизити за издателя – пълно наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, 

седалище на управление и адрес за кореспонденция, дата на издаване на 

референцията.  

  

4.За Небахат Феим Юсеин, гр. Момчилград, ул. „Девети септември“ 5, вх. Б, ап.16 

В процеса на проверка на съответствието и допустимостта на представените от кандидатът 

документи, Комисията установи наличието на неясноти и непълноти, както следва:  

1. кандидатът да обърне внимание, че в заявлението  за участие в конкурс за избор на 

външни оценители към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

Белово, Септември, Велинград трябва да бъде посочена област на компетентност, а не да 

бъдат изброени мерките от Стратегията. кандидатът да конкретизира областта на 

компетентност на експерта /от списъка на професионалните области, определени в 

съответствие с процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/. 

Посоченият списък може да бъде намерен на интернет страницата на МИГ Белово, 

Септември, Велинград – www.migbsv.com в обявения конкурс за избор на външни 

оценители към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, 

Септември, Велинград. 

 

5.За Добрин Михайлов Савчев 

В процеса на проверка на съответствието и допустимостта на представените от кандидатът 

документи, Комисията установи наличието на неясноти и непълноти, както следва:  

1. Условието за участие в оценката на проекти по мерки 4.1.1, 4.2.1, 6.4.1, финансирани от 

ПРСР и мерки 1.1 и 2.2, финансирани от ОПИК, включени в СВОМР, за които заявявате 

желание за участие е наличие на познания или професионален опит в 

разработването/оценката на бизнес планове. От представените от кандидатът документи 

не се доказва това изискване. Кандидатът да представи документи, от които е видно, че 

има познания или професионален опит относно разработка/оценка на бизнес планове. 

Познанията се доказват чрез придобита квалификация или участие в курсове, обучения 

или изучавани дисциплини. 

  

6.За Станка Стефанова Делчева 

В процеса на проверка на съответствието и допустимостта на представените от кандидатът 

документи, Комисията установи наличието на неясноти и непълноти, както следва:  

http://www.migbsv.com/
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1. Условието за участие в оценката на проекти по мерки 4.1.1, 4.2.1, 6.4.1, финансирани от 

ПРСР и мерки 1.1 и 2.2, финансирани от ОПИК, включени в СВОМР, за които 

кандидатът заявява желание за участие е наличие на познания или професионален опит в 

разработването/оценката на бизнес планове. В представените от кандидатът документи е 

посочено участие в разработване на проектни предложения, но не е посочено дали това 

включва разработка на бизнес план. кандидатът да представи документи, от които е 

видно, че имате познания или професионален опит относно разработка/оценка на бизнес 

планове. Познанията се доказват чрез придобита квалификация или участие в курсове, 

обучения или изучавани дисциплини. 

 

7.За Диана Пламенова Димитрова 

В процеса на проверка на съответствието и допустимостта на представените от кандидатът 

документи, Комисията установи наличието на неясноти и непълноти, както следва:  

1. Условието за участие в оценката на проекти по мерки 4.1.1, 4.2.1, 6.4.1, финансирани от 

ПРСР и мерки 1.1 и 2.2, финансирани от ОПИК, включени в СВОМР, за които 

кандидатът заявява желание за участие е наличие на познания или професионален опит в 

разработването/оценката на бизнес планове. В представените от кандидатът документи е 

посочено участие в разработване на проектни предложения, но не е посочено дали това 

включва разработка на бизнес план. кандидатът да представи документи, от които е 

видно, че имате познания или професионален опит относно разработка/оценка на бизнес 

планове. Познанията се доказват чрез придобита квалификация или участие в курсове, 

обучения или изучавани дисциплини. 

  

8.За Елвис Драгомиров Маринов 

В процеса на проверка на съответствието и допустимостта на представените от Вас 

документи, Комисията установи наличието на неясноти и непълноти, както следва:  

1. Условието за участие в оценката на проекти по мерки 4.1.1, 4.2.1, 6.4.1, финансирани от 

ПРСР и мерки 1.1 и 2.2, финансирани от ОПИК, включени в СВОМР, за които 

кандидатът заявява желание за участие е наличие на познания или професионален опит в 

разработването/оценката на бизнес планове. В представените от кандидатът документи е 

посочено участие в разработване на проектни предложения, но не е посочено дали това 

включва разработка на бизнес план. кандидатът да представи документи, от които е 

видно, че имате познания или професионален опит относно разработка/оценка на бизнес 

планове. Познанията се доказват чрез придобита квалификация или участие в курсове, 

обучения или изучавани дисциплини. 

 

УС определя срок за представяне на документите в оригинал или заверено копие в срок 

до 20.04.2018г. и възлага на Изпълнителният директор да изпрати писма на кандидатите за 

представяне на допълнителни документи и информация, изчерпателно изброена по-горе. 
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ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 6 6 0 0 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

Протоколчик: ………/п/………… 

                / Николина Дечева/       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ: ......../п/................. 

      /Цветан Георгиев Котев/  

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 
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Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

РЕШЕНИЕ 

№ 45/04.04.2018 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 04.04.2018 г., с Протокол № 23 от 

04.04.2018 г. 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на подадени заявления за 

участие в конкурс за избор на външни оценители към 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

Белово, Септември, Велинград. 

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

 

РЕШИ: 

 

1. На основание чл.12, ал.1 и ал.4 от Вътрешните правила за провеждане на конкурс за 

избор на външни оценители от МИГ Белово, Септември, Велинград, УС взе решение да 

бъдат изпратени писма за изискване на допълнителни документи от някои от 

кандидатите, за които е установено, че не е представил някой от посочените в поканата 

документи или ги е представил, но не в изискуемата  форма  или  е  представил  

документи,  които  не  дават  възможност  да  се прецени съответствието с изискванията. 

Липсващите и/или несъответстващи на изискванията документи да бъдат изискани от: 

1. Ганка Димова Дончева 

2. Николай Стефанов Найденов 

3. Златка Атанасова Георгиева 

4. Небахат Феим Юсеин 

5. Добрин Михайлов Савчев 

6. Станка Стефанова Делчева 

7. Диана Пламенова Димитрова 

8. Елвис Драгомиров Маринов 

 

ГЛАСУВАНЕ: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 6 6 0 0 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ: ......../п/................. 

      /Цветан Георгиев Котев/  

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


