
ДОКЛАД 

за извършена  проверка за административното съответствие 

 и допустимост на получените документи на кандидати за участие  

в процедура за допълване на списък с външни експерти оценители  

 

 

   Днес 08.11.2018г. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия за извършване на  

проверка за административното съответствие и допустимост на получените заявления 

за участие в процедура за допълване на списък с външни експерти оценители, за 

извършване на постъпили на проекти по мерки от ПРСР на СНЦ „МИГ-Исперих“   

назначена със Заповед  № 03/05.11.2018г. на председателя на УС на МИГ-Исперих в 

състав както следва:  

Председател: 

Деница Богомилова – член на УС на МИГ-Исперих 

Членове: 

Гинка Георгиева – експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР на МИГ-Исперих 

Ростислав Енчев – технически асистент на МИГ-Исперих 

I. Извършване на проверка.  

В обявеният срок за кандидатстване са постъпили 6 заявления за кандидатстване, 

които са регистрирани ежедневно в Регистъра за входяща кореспонденцияна МИГ 

Исперих. След изтичане на обявения срок за кандидатстване, постъпилите заявления са 

предадени с опис на изпълнителния директор за съхранение. В деня на заседанието, 

непосредствено преди стартиране на работата на комисията, изпълнителният директор 

предаде цялата документация с опис на председателя на комисията.   

Провеждането на Процедура за допълване на списък с външни експерти оценители е 

извършена, съгласно чл.5 от Вътрешни правила за избор на външни експерти 

оценители.  Комисията отвори заявленията в реда, по който са постъпили и извърши 

проверка за административно съответствие и допустимост на регистрираните 

кандидати, на техния професионален опит и квалификация, съгласно посочените 

изисквания в обявата, която е документирана с попълването на контролен лист за всяко 

подадено заявление. 

В контролният лист са отразени мерките, за които кандиданства всяко лице. В част I 

от контралния лист е извършена проверка за наличността на всички изискуеми 

документи за кандидатстване, в част II е проверeно дали кандидатите отговарят на 

минималнте изисквания за допустимост, а в част III са проверени приложените 

документи, удостоверяващи опит по отношение специфичните изисквания на 

кандидатите. 

II. Резултати от проверката. 

Резултатите от извършената проверка за административно съответствие и 

допустимост на регистрираните кандидати, на техния професионален опит и 

квалификация са отразени в таблица 1 от настоящият доклад:  



 

 

Таблица 1 

 

Пореден 

№ 

Входящ 

№ 

Дата на 

получаване 
Кандидат 

Проверка за адм. 

съответствие(I) и 

допустимост(II), 

професионален 

опит и 

квалификация(III) 
Забележка Решение на комисията 

Част 

I 

да/не 

Част 

II 

да/не 

Част 

III 

да/не 

 

1. 98 24.10.2018г. 

 

Васка Иванова Фарфарова- 

Николова 

 

Да Да Да - Оговаря на изискванията 

2. 101 30.10.2018г. 

 

Магдалена Аспарухова 

Радева 

 

Да Да Да - Оговаря на изискванията 

3. 102 31.10.2018г. 

 

Боян Стефанов Костадинов 

 

Да Да Да - Оговаря на изискванията 

4. 103 01.11.2018г. 

 

Димитър Маринов 

Димитров 

 

Да Да Да - Оговаря на изискванията 

5. 105 02.11.2018г. 

 

Сирма Станиславова 

Комитова 

 

Да Да Да - Оговаря на изискванията 

 

6. 

 

 

106 02.11.2018г. Мария Йосифова Гиева Да Да Да - Оговаря на изискванията 



 

III. Заключение. 

В резулта на извършената проверка за административно съответствие и допустимост 

на регистрираните кандидати, на техния професионален опит и квалификация, 6 от 

кандидатите отговарят на посочените изисквания за избор на външни експерти 

оценители. Няма кандидати, които  не отговарят на условията.  

Съставен  бе списък с успешно преминалите процедурата кандидати. 

Цялата документация по проведената процедура за допълване на списък с външни 

експерти оценители се предава на изпълнителния директор за  внасяне на заседание на 

УС на МИГ-Исперих за взимане на решение за допълване на разширения списък на 

експерти – оценители по мерки от ПРСР 2014-2020, включени в Стратегията за ВОМР 

на МИГ-Исперих.  

Комисията препоръчва на УС на МИГ-Исперих да одобри кандидатите, отговарящи 

на изискванията за допълване на списък с външни експерти оценители. 

 

IV. Приложения. 

1. Списък с успешно преминалите процедурата кандидати. 

2. Опис за предаване на получените заявления за съхраняване. 

3. Опис за предаване на получените заявления за извършване на проверка за 

административно съответствие и допустимост. 

4. Контролни листи – 6 бр. 

5. Заявления за кандидатсване – 6 бр. 

 

V. Подписи. 

 
Председател на 

Комисията: 
 
Деница Богомилова 

 

 

 

 
Членове: 

 
Гинка Георгиева 

 

 

  

 
Ростислав Енчев 

 

 

 

 

 

 

Приел: ................................ 

Емилия Германова  

Изпълнителен директор  

на СНЦ „МИГ-Исперих“ 


