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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО”, БУЛСТАТ 175886629 

 

П Р О Т О К О Л 
от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” 

 

Днес, 16.04.2018 г., в 10.00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ се на ул. 

„Александър Стамболийски“ № 4 на основание чл. 36 от Устава на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ 

(МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово/МИГ), се проведе заседание на 

Управителния съвет (УС). 

Заседанието е свикано по инициатива на г-жа Марина Герова – председател  на УС.  

Присъстват следните членове на УС на МИГ: 

За публичен сектор: 

1. За Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024745, с адрес гр. Гоце 

Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Марина Дилиянова Герова, съгласно Решение № 271 от 

23.02.2017 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев; 

2. За Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ 000024752, с. Гърмен, ул. „Първа“ № 35, 

община Гърмен, област Благоевград  - Минка Сабриева Капитанова – Кмет на Общината, 

определена с решение № 91/25.03.2016 г. на Общински съвет - Гърмен;  

За стопанския сектор: 

3. За ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 200643070, със седалище и адрес на управление с. 

Дебрен,  ул. „Първа“ № 7, община Гърмен, област Благоевград -  Сузана Мирославова 

Сариева – собственик и представляващ; 

4. За „Нетис“ ЕООД с ЕИК 204083102, със седалище и адрес на управление гр. Гоце 

Делчев, ул. “Стефан Стамболов“ № 4, вх. А, община Гоце Делчев, област Благоевград, 

Бойка Иванова Темелкова – управител; 

За нестопански сектор: 

5. За СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на 

предприемачеството”, с ЕИК по БУЛСТАТ 101159444, със седалище и адрес на 

управление: гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, община Гоце Делчев, област Благоевград  - 

Росица Кирилова Джамбазова, съгласно протокол от 01.04.2016 г.; 

6. За СНЦ „Граждански инициативи за развитие“, с ЕИК по БУЛСТАТ 

176985548, със седалище и адрес на управление с. Абланица, община Хаджидимово, област 

Благоевград, Найле Шеинова  Бюлюкова - съгласно протокол от 29.12.2016  г. 

От заседанието отсъства г-н  Людмил Аспарухов Терзиев  – представляващ община 

Хаджидимово, с ЕИК по БУЛСТАТ 000025014, с адрес гр. Хаджидимово, ул. „Димо 

Хаджидимов“ № 46, община Хаджидимово, съгласно Решение № 312 от 28.07.2017 г. на 

Общински съвет – гр. Хаджидимово; 

 

На заседанието присъства Тереза Вакареева – изпълнителен директор на МИГ- Гоце 

Делчев – Гърмен - Хаджидимово и Крум Стамболиев - Експерт по прилагане на СВОМР, 

който беше определен за протоколчик на заседанието.  

До членовете на УС е изпратена покана с определен дневен ред на заседанието, 

който включва следните точки: 

1. Разглеждане на постъпили документи по обявен от МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово конкурс за избор на външни оценители. 

2. Други. 
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По т.1 от дневния ред 

Г- жа Герова информира присъстващите, че заседание на УС от 13.10.2017 г. бяха 

взети решения за :  

1. Одобряване на Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на външни 

експерти - оценители от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово“. 

2. Одобряване на покана и приложения към за провеждане на конкурс за избор на 

външни експерти – оценители; 

3. Възложено беше на председателя на Управителния съвет на МИГ да организира 

провеждането на конкурс за избор на външни експерти - оценители на проекти към СВОМР 

на Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и утвърди  поканата, 

образци на документи за участие в конкурса. 

В резултат на взетите решения бяха извършени следните действия: 

Със заповед №8 от 26.10.2017 г.  на председателя на УС бяха одобрени проект на 

покана, образци на документи за участие в конкурс за избор на външни експерти – 

оценители на проектни предложения, и определен краен срок 30 ноември 2017 г  - за 

представяне на документи на участници в конкурса. 

Поканата за провеждане на  конкурса беше публикувана на Единния информационен 

портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ на адрес: 

https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на Сдружението: http://www.mig-

gotsedelchev. Постъпилите документи бяха заведени в Регистър на постъпилите документи 

от кандидати в конкурс за избор на външни оценители.  

В рамките  на определения срок  са постъпили  документи от следните лица: 

Вх. 

№ 

Дата Име, презиме, фамилия Мерки от СВОМР, за които 

кандидата заявява желание за  

оценяване на проектни 

предложения. 

1. 31.10.2017 г. Преслав Трилков Гайдарски ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М 9; 

М 10; М 11;  ОПИК – М 4; М 5; 

2. 02.10.2017 г. Иван Драгов Тренчев ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М 9; 

М 10; М 11;  ОПИК – М 4; М 5; 

3. 06.11.2017 г. Николай Стефанов Найденов ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М9;  

ОПИК - М4; М5; 

4. 06.11.2017 г. Слава Тодорова Бахчеванска ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11; ОПИК - М4; М5; 

5. 09.11.2017 г. Соня Маринова Обущарова ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; ОПРЧР - М9; ОПИК - М4; 

М5 

6. 09.11.2017 г. Красимира Красимирова Боюклиева 

- Кубинска 

ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11; ОПИК - М4; М5; 

7. 14.11.2017 г. Васка Николова Каптебилова ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11; ОПИК - М4; М5; 

8. 15.11.2017 г. Павлина Савова Йончина ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 
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М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11; ОПИК - М4; М5; 

9. 23.11.2017 г. Правда Колева Димова ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013- М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; ОПИК - М4; М5; 

10. 27.11.2017 г. Стефка Атанасова Кръстева ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11; ОПИК - М4; М5; 

11. 27.11.2017 г. Даниела Асенова Салкина ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11; ОПИК - М4; М5; 

12. 29.11.2017 г. Евдокия Василева Георгиева ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М11; ОПИК - М4; М5; 

13. 29.11.2017 г. Вяра Илиева Илкова  ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11; ОПИК - М4; М5; 

14. 29.11.2017 г. Десислава Георгиева Стоилова ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11; ОПИК - М4; М5; 

15. 29.11.2017 г. Елена Любенова Стоянова ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11; ОПИК - М4; М5; 

16. 30.11.2017 г. Иванка Славчева Чобанова ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11; ОПИК - М4; М5; 

17. 30.11.2017 г. Румяна Георгиева Велинова ОПРЧР - М 8; М9; М10; М11; 

18. 30.11.2017 

Г. 

Венцислав Весков Бенов ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11; ОПИК - М4; М5; 

19. 30.11.2017 г. Милен Спасов Спасов ОПИК - М4; М5; 

20. 30.11.2017 г. Димитър Борисов Шалваржиев ОПИК - М4; М5; 

21. 30.11.2017 г. Галина Симеонова Симеонова ПРСР - М2-4.2; М3-6.4; 

ОПРЧР - М9; ОПИК - М4; М5; 

22. 30.11.2017 г. Здравко Владимиров Георгиев ПРСР - М6-7.2; 

23. 30.11.2017 г. Златка Атанасова Георгиева ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11; ОПИК - М4; М5; 

24. 30.11.2017 г. Дияна Стефанова Металова ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11; ОПИК - М4; М5; 

25. 30.11.2017 г. Любомир Младенов Младенов ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 
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М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; 

26. 30.11.2017 г Муса Мустафа Перушински ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11;  

27. 30.11.2017 г. Асан Мохаремов Имамов  ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; 

28. 30.11.2017 г. Ема Фиданова Енева ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11; ОПИК - М4; М5; 

29. 30.11.2017 г. Мария Любенова Петревска Регламент (ЕС) № 1305/2013 - М7; 

ОПРЧР - М 8; М9; М10; М11;  

ОПИК - М4; М5; 

30. 30.11.2017 г. Параскева Димова Димова ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; ОПРЧР - М 8; М9; М11; 

ОПИК - М4; М5; 

31. 30.11.2017 г. Соня Малинова Ангелова ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11; ОПИК - М4; М5; 

32. 30.11.2017 г. Красимира Димитрова Шиндарова ОПРЧР - М 8; М9; М10; М11;  

ОПИК - М4; М5; 

33. 30.11.2017 г. Марта Стефанова Йонкова ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М9;  

ОПИК - М4; М5; 

34. 30.11.2017 г. Доротея Владимирова Динева ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11; ОПИК - М4; М5; 

35. 30.11.2017 г. Надежда Друмева Бобчева ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11;  

ОПИК - М4; М5; 

36. 30.11.2017 г. Димитричка Станкова 

Хаджидимитрова 

ПРСР - М1-4.1; М2-4.2; М3-6.4; 

М6-7.2; Регламент (ЕС) № 

1305/2013 - М7; ОПРЧР - М 8; М9; 

М10; М11; ОПИК - М4; М5; 

 

Конкурсът за избор на външни експерти - оценители се провежда в съответствие с 

Раздел ІІI Ред за провеждане на конкурса от Вътрешни правила за провеждане на конкурс 

за избор на външни експерти - оценители от Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово. Конкурсът следва да се 

проведе на два етапа, както следва: 

1. Проверка на документи за съответствие с посочените в поканата изисквания; 

2. Изготвяне на списък с одобрените в резултат на проверката лица, които могат да 

бъдат включвани като външни експерти – оценители в състава на КППП. 

На днешното заседание следва да бъдат разгледани от УС постъпилите заявления 

за установяване на съответствието на кандидатите с обявените изисквания, за което да се 

попълват съответните листи за проверка. 
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УС на МИГ следва да вземе решение за съответствие на квалификацията и 

професионалната компетентност на одобрените лица, след което да се изготви Списък на 

одобрените в резултат от проверката външни експерти – оценители, който да съдържа най-

малко следната информация:  

1. имената на експерта съгласно документ за самоличност;  

2. пощенски и електронен адрес за кореспонденция, телефон, факс и др.;  

3. придобита образователна степен и специалност;  

4. област на професионална компетентност;  

5. данни за професионална квалификация, допълнителна квалификация, ако има 

такава, и практическия опит, свързан със заявената професионална компетентност.  

Пристъпи се към разглеждане на постъпилите документи и попълване на 

съответните Листи за проверка на съответствие на кандидатите в конкурса с обявените в 

поканата изисквания.   

След извършената проверка на съответствието на документите, на основание чл.12, 

ал.1 и ал. 4 от Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на външни експерти – 

оценители от СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, Управителния съвет взе 

решение да бъдат изискани допълнителни документи от част от кандидатите, за които е 

установено, че не са представени някои от посочените в поканата документи или са 

представени, но не в изискуемата форма или са представили документи, които не дават 

възможност да се прецени съответствието с изискванията. Констатации, свързани с 

липсващи документи и/или несъответстващи изисквания са обобщени, както следва:     

№ 

 

Име, презиме, фамилия Констатации при проверката на 

документите 

1 Николай Стефанов Найденов От представените документи не може да се 

прецени съответствието с изискването към 

външните експерти - оценители за 

притежавани най - малко 3 години опит в 

конкретна професионална област, или в 

оценяването на проектни предложения или 

оферти по процедури за възлагане на 

обществени поръчки. Представени са 

трудови и граждански договори, но за да 

бъде доказан три годишен опит в 

посочените в заявлението области на 

професионална компетентност е 

необходимо да се представи документ, 

доказващ продължителността на този опит 

– трудова книжка, референция от 

работодател и др. 

2 Слава Тодорова Бахчеванска От представените документи не може да се 

прецени съответствието с изискването към 

външните експерти - оценители за 

притежавани най - малко 3 години опит в 

конкретна професионална област, или в 

оценяването на проектни предложения или 

в оценка на оферти по процедури за 

възлагане на обществени поръчки. 

Представена е разпечатка от Списък на 

лицата, одобрени в проведения 

Централизиран конкурс за избор на външни 

оценители в процедури  за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, от която се 

вижда, че професионалните направления, в 

които кандидата притежава  професионална 

компетентност са както следва: 
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Биотехнологии, Индустрия за здравословен 

живот и биотехнологии, Микробиология, 

Хранително – вкусова промишленост, но 

изискваните съгласно поканата 

доказателства не са представени. Да се 

изискат документи, доказващи 

продължителността на професионален опит 

– трудова книжка, референция от 

работодател и др. в заявените области на 

компетентност: Биотехнологии, Индустрия 

за здравословен живот и биотехнологии, 

Микробиология, Хранително – вкусова 

промишленост. 

3 Красимира Красимирова Боюклиева 

- Кубинска 

От представените документи е установено 

наличие на над 3 години опит в 

професионално направление  „Икономика“ . 

От  същите обаче не става ясно, че г-жа 

Боюклиева притежава минимум 3 години 

опит при оценяване на оферти по 

процедури за възлагане на обществени 

поръчки, професионална област в която 

също заявява, че притежава опит. Да се 

изиска да бъдат представени документи, 

доказващи продължителността на 

професионален опит – трудова книжка, 

референция от работодател и др. в заявената 

област на компетентност: оценяване на 

оферти по процедури за възлагане на 

обществени поръчки и актуална 

автобиография, която да предоставя 

информация за заявените области: 

професионално направление  „Икономика“; 

и в областта на „оценяване на оферти по 

процедури за възлагане на обществени 

поръчки“. 

4 Васка Николова Каптебилова От представените документи е установено, 

че  г-жа Каптебилова притежава 3 години 

опит в професионално направление 

„Професионална квалификация“ и 

„Хранително вкусова промишленост. Също 

е заявила, че притежава опит в направления 

„оценяване на проектни предложения по 

програми“ и „ оценяване на оферти по 

процедури за възлагане на обществени 

поръчки“, за който опит няма представени 

доказателства, че притежава минимум 3 

години опит. Де се изискат документи, 

доказващи продължителността на 

професионален опит /минимум три години/ 

– трудова книжка, референция от 

работодател и др. в заявената област на 

компетентност: оценяване на проектни 

предложения по програми, оценяване на 

оферти по процедури за възлагане на 

обществени поръчки и актуална 
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автобиография, която да предоставя 

информация за заявените от Вас области на 

професионална компетентност. 

5 Павлина Савова Йончина От представените документи е установено, 

че  г- жа Йончина притежава над 3 години 

опит в професионално направление 

„Администрация и управление“. Във връзка 

със заявен опит в направления „оценяване 

на проектни предложения по програми“ и 

„оценяване на оферти по процедури за 

възлагане на обществени поръчки“ няма 

представени доказателства за притежаван 

миниум 3 години професионален опит. Да 

се изискат документи, доказващи 

продължителността на професионален опит 

/минимум три години/ – трудова книжка, 

референция от работодател и др. 

доказателства в заявената област на 

компетентност: оценяване на проектни 

предложения по програми или оценяване на 

оферти по процедури за възлагане на 

обществени поръчки и актуална 

автобиография, която да предоставя 

информация за заявените от Вас области на 

професионална компетентност и 

продължителността на притежавания опит. 

6 Правда Колева Димова От представените документи е установено, 

че г-жа Димова притежава над 3 години 

опит в професионално направление 

„Електроинженерство“. Също така е 

заявила, че притежава опит в направления 

„оценяване на проектни предложения по 

програми“ и „оценяване на оферти по 

процедури за възлагане на обществени 

поръчки“, за който следва да се изискат 

допълнителни доказателства, че притежава 

минимум 3 години опит  години/ – трудова 

книжка, референция от работодател и др. 

доказателства в заявената област на 

компетентност: оценяване на проектни 

предложения по програми или оценяване на 

оферти по процедури за възлагане на 

обществени поръчки и актуална 

автобиография, която да предоставя 

информация за заявените от Вас области на 

професионална компетентност и 

продължителността на притежавания опит. 

7 Даниела Асенова Салкина В подаденото заявление кандидатът е 

посочил, че притежава опит в направление 

„Информационни и комуникационни 

технологии и информатика“, както и опит в 

„Оценяване на проекти предложения или 

оферти по процедури за възлагане на 

обществени поръчки“. Представеното копие 
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на трудова книжка не е четливо и следва да 

се изиска повторно, с цел удостоверяване 

наличие на 3 години опит в заявената/ните 

професионална/и област/и. 

8 Вяра Илиева Илкова От представените документи не може да се 

прецени съответствието на кандидата с 

изискването към външните експерти - 

оценители за притежавани най - малко 3 

години опит в конкретна професионална 

област, или в оценяването на проектни 

предложения или оферти по процедури за 

възлагане на обществени поръчки.  

Също така в заявлението не е посочена 

професионална област от списък т. 9.6 от 

Поканата (Списък на професионална 

област), независимо, че представените 

копия на трудови книжки дават 

информация за наличие на такъв опит. 

Същевременно е посочен притежаван над 3 

години професионален опит в процедури за 

възлагане на обществени поръчки, но не е 

уточнен опита в оценка на оферти по 

процедури за възлагане на обществени 

поръчки, който следва да е минимум три 

години, за който опит следва да бъдат 

представени доказателства за наличието му. 

Да се изискат документи, доказващи 

продължителността на 3 години 

професионален опит в област/и от Списък 

на професионалните области, както и 

документи доказващи най – малко 3 години 

опит в оценка на оферти по процедури за 

възлагане на обществени поръчки – 

документи доказващи продължителността 

на този опит. 

9 Златка Атанасова Георгиева От представените документи не може да се 

прецени съответствието с изискването към 

външните експерти - оценители за 

притежавани най - малко 3 години опит в  

заявените области на 

компетентност/Икономика, профил 

Икономика и организация на труда, профил 

Счетоводство и контрол, Икономика, 

профил Финанси. Следва да се изиска ново 

копие на трудова книжка, което ясно 

позволява да удостоверим притежавания  

професионален опит.  

10 Муса Мустафа Перушински От представените документи не може да се 

прецени съответствието с изискването към 

външните експерти - оценители за 

притежавани най-малко 3 години опит в 

една от или повече от следните 

направления: професионална област, 

включена в Списъка на професионалните 
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области, определени в съответствие с 

процедурите за предоставяне на БФП 

(приложен към поканата), или в 

оценяването на проекти по програми или 

оферти по процедури за обществени 

поръчки. В представеното заявление 

кандидата е посочил, че желае да участва в 

оценката на проектни предложения като 

експерт в областта на финансов и 

икономически анализ, Икономика, 

Обществени поръчки. Също така е  

посочил, че  притежава опит в 

професионална област Икономика, от 

представените доказателства /граждански 

договор с „Про Легис“ ООД  и 

удостоверение за добро изпълнение за 

изготвен бизнес план и Заявление за 

подпомагане по подмярка 4.2./ не 

удостоверяват наличие на придобит 3 

годишен професионален опит в посочената 

професионална област. Да се изиска 

представяне на документи, доказващи 

продължителността на 3 години 

професионален опит в заявеното от 

кандидатът професионално направление 

„Икономика“. 

11 Ема Фиданова Енева От представените документи е установено, 

че кандидата притежава над 3 години опит в 

професионално направление „Екология“ и 

„Администрация и управление“.  Също така 

е заявил, че притежава опит в направление 

„оценяване на проектни предложения по 

програми“, за който опит няма представени 

доказателства, че същият е минимум 3 

години. Да се изискат допълнителни 

документи и информация: Документи, 

доказващи продължителността на 

професионален опит /минимум три години/ 

– трудова книжка, референция от 

работодател и др. доказателства в заявената 

област на компетентност: оценяване на 

проектни предложения по програми, 

коректно попълнено заявление, което 

отразява притежавания опит и направления 

на професионална компетентност; 

Автобиография, която коректно отразява 

притежавания  опит във връзка с доказване 

на съответствие с изискванията на конкурса 

за избор на външни оценители и чл.13 от 

ПМС 162/2016 г. 

12 Соня Малинова Ангелова В представените документи кандидатът е  

посочил, че  притежава  висше образование, 

ОКС „Магистър“, както следва: Магистър 

инженер по „Електроника и Автоматика“, 

ТУ, гр. София; Магистър по икономика, 
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специалност „Счетоводство и контрол“, 

УНСС, гр. София. Съгласно изискванията 

за провеждане на конкурса следва да бъдат 

представени документи, доказващи 

съответствието с изискванията за 

притежавано висше образование с 

минимална образователно - 

квалификационна степен „бакалавър“. От 

кандидата де се изиска копие от 

диплома/дипломи за завършено висше 

образование с образователно-

квалификационна степен „бакалавър“ или 

„магистър“. 

13 Красимира Димитрова Шиндарова Представени са трудови и граждански 

договори, но за да бъде доказан три 

годишен опит в посочените от кандидата  в 

заявлението области на професионална 

компетентност /Икономика, профил 

Финанси, Телекомуникации, 

Информационни технологии и 

информатика/ е необходимо да се представи 

документ, доказващ продължителността на 

този опит – трудова книжка, референция от 

работодател и др. Също кандидата е 

посочил, че притежава опит в процедури за 

възлагане на обществени поръчки, но няма 

представени доказателства за наличие на 3 

години опит в оценка на оферти по 

процедури за възлагане на обществени 

поръчки, каквото е изискването към 

оценителите съгласно чл.13, ал.2 от ПМС 

162/2016 г.. Да се изискат документи, 

доказващи продължителността на 

професионален опит – трудова книжка, 

референция от работодател и др. в 

заявените области на компетентност: 

Икономика, профил Финанси, 

Телекомуникации, Информационни 

технологии и информатика, като и 3 години 

опит в оценка на оферти по процедури за 

възлагане на обществени поръчки.  

14 Доротея Владимирова Динева От представените документи не може да се 

прецени съответствието с изискването към 

външните експерти - оценители за 

притежавани най - малко 3 години опит в 

конкретна професионална област, или в 

оценяването на проектни предложения или 

в процедури за възлагане на обществени 

поръчки. Представени са трудови и 

граждански договори, но за да бъде доказан 

три годишен опит в посочените в 

заявлението области на професионална 

компетентност /финансов и икономически 

анализ/ е необходимо да се представи 

документ, доказващ продължителността на 
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този опит – трудова книжка, референция от 

работодател и др. Представено е копие на 

трудов договор с „Доринел“ ЕООД, гр. 

Бургас, съгласно което кандидата е заемал 

длъжността „Експерт финансови анализи“ 

повече от 3 години, съгласно посочения 

период в представената автобиография, но 

не са представени доказателства за 

продължителността на опита. Да се изискат 

документи, доказващи продължителността 

на професионален опит – трудова книжка, 

референция от работодател и др. в 

заявените области на компетентност: 

финансов и икономически анализ. Също 

така да се изиска четливо копие на трудова 

книжка, удостоверяваща заетостта на 

кандидатът в „Райфайзенбанк България“ 

ЕАД  и „Уникредит булбанк“ АД във връзка 

с удостоверяване на 3 годишен 

професионален опит в направление 

„Икономика, профил Финанси“. 

 

След разглеждане на получените документи и направените констатации   

Управителния съвет, при гласували, както следва:  6  - „ЗА“,  0  -  „ПРОТИВ“  и  0 -  

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 1  

Възлага на изпълнителния директор на МИГ да подготви и изпрати уведомителни 

писма до кандидатите с искане за представяне на допълнителни документи и/или 

информация, като на основание чл.12, ал.4 от Вътрешните правила за провеждане на 

конкурс за избор на външни експерти – оценители от СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ да определи срок за представянето им - до 5 работни дни от датата на 

изпращане на електронно съобщение, с приложеното уведомително писмо. 

По т.2 от дневния ред  

По точка две от дневния ред нямаше въпроси, които да бъдат разгледани. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев  

Гърмен – Хаджидимово“  бе  закрито. 

 

 

Протоколчик: ________________П______________________ -  Крум Стамболиев 

 

Председател на Управителния съвет:______П____________ -  Марина Герова  
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гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски  №1  тел: +359 893 661 767,  

е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg, ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com 

 

 

Присъствали на заседанието от 16.04.2018 г. членове на УС на СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и подписали настоящия протокол: 

№ 

по 

ред 

Юридическо лице 

/физическо лице - член 

на Управителния съвет  

Представляващ 

юридическо лице - член 

на Управителния съвет 

Позиция в  УС  Подпис 

1 Община Гоце Делчев, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 

000024745 

Марина Дилиянова 

Герова 

Председател на  

УС 

П 

2 Община Гърмен,  

ЕИК по БУЛСТАТ 

000024752 

Минка Сабриева 

Капитанова 

Член на УС П 

3 Община Хаджидимово,  

ЕИК по БУЛСТАТ 

000025014 

Людмил Аспарухов 

Терзиев 

Член на УС Отс. 

4 „Нетис“ ЕООД, с ЕИК 

204083102 

Бойка Иванова 

Темелкова 

Член на УС П 

5 ЕТ „Сузана Сариева“, 

ЕИК 200643070  

Сузана Мирославова 

Сариева 

Член на УС П 

6 СНЦ „Сдружение с 

нестопанска цел „Бизнес 

инкубатор – Гоце 

Делчев, център за 

подпомагане на 

предприемачеството”, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 

101159444 

Росица Кирилова 

Джамбазова  

Член на УС П 

7 СНЦ „Граждански 

инициативи за 

развитие“, с ЕИК по 

БУЛСТАТ 176985548 

Найле Шеинова 

Бюлюкова 

Член на УС П 

8 Тереза Вакареева  Изпълнителен 

директор 
П 
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