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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

05.03.2021 год. 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 (офис 2) 

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

05.03.2021г./ 10.30 часа 

 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

Отсъстват:  

1. Даниел Димитров – председател на УС 

2. Катя Йорданова – член на УС 

3. Джанан Родоплу – член на УС 

4. Тихомир Филипов  – член на УС 

5. Деница Богомилова  – член на УС 

 

няма 

 

Присъствали лица- 

нечленове на 

Управителния съвет 

 

 

няма 

Дневен ред на 

заседанието: 

1. Приемане на пакет документи  за обявяване на конкурс за 

позицията изпълнителен директор на МИГ Исперих.  

Докладва: Даниел Димитров 

 

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

 

Има кворум за провеждане на заседание на УС,  присъстват 100 % 

от членовете.  

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

Възражения - по свикването, конституирането  и провеждането на 

заседанието на Управителния съвет. 

 

                Няма 

 

 

За протоколист на заседанието бе предложена Деница Богомилова 

Гласуване:  4 гласа – “за”; без гласа на  Деница Богомилова ”против” – няма;        ”въздържал 

се” -няма. 

 

По първа точка от дневния ред: Председателят на УС на МИГ Исперих информира 

членовете на УС, че  с съгласно чл. 34, ал. 1 т.7. от Устава, УС определя реда за назначаване и 

освобождаване на персонала.  

Съгласно чл. 13 , ал. 1, т. 2 от Наредба 22 от 14.12.2015г., „Местната инициативна група 

осигурява за срока на изпълнение на стратегията за ВОМР служители на пълен работен ден за 

позициите изпълнителен директор и експерт по прилагане на стратегията за ВОМР”.  

За целта е необходимо да се изпълни условието на Наредбата, като се комплектова екипа  и  се  

проведе процедура за избор на изпълнителн директор.  

Членовете на УС  се запознаха с разработения пакет документи за провеждане  на конкурс за 

позицията изпълнителен директор на МИГ Исперих, който включва: 
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1. Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор. 

2. Обява за  провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор. 

3. Образци на документи за провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор 

(заявление за участие, автобиография, декларация и контролен лист за АСД ). 

 Нямаше разисквания. Предложенията бяха гласувани. 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По точка първа от дневния ред 

 

Решение 1. На основание чл. 34, ал. 1 т. 7, от Устава на организацията, 

УС на МИГ Исперих обявява процедура за избор член на екипа на МИГ 

Исперих на позицията Изпълнителен директор на МИГ Исперих чрез 

провеждане на конкурс по документи и интервю.   

 

Решение 2. На основание чл. 34, ал. 1 т. 7, от Устава на организацията, 

УС на МИГ Исперих одобрява пакет документи за провеждане  на 

конкурс за позицията изпълнителен директор на МИГ Исперих, който 

включва: 

1. Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на 

изпълнителен директор. 

2. Обява за  провеждане на конкурс за избор на изпълнителен 

директор. 

3. Образци на документи за провеждане на конкурс за избор на 

изпълнителен  директор (заявление за участие, автобиография, 

декларация и контролен лист за АСД ). 

 

Решение 3.  УС на МИГ Исперих възлага на Председателя на УС на МИГ 

Исперих да издаде заповед за  провеждане  на конкурс за позицията 

изпълнителен директор на МИГ Исперих и определя следните срокове: 

1. За  публикуване на  обявата и документацията към нея  за 

свободната позиция на сайта на МИГ Исперих до 08.03.2021г.  

2. Срок за набиране на заявление за участие в конкурс: от 

08.03.2021г. до 16.00 часа на 17.03.2021г.  

3. До три работни дни от изтичане на срока за набиране на 

заявление за участие в конкурс  със заповед на Председателя на 

УС да се определи: съставът на комисията, датата и мястото на 

заседанията за провеждане на избор за позицията Изпълнителен 

директор на МИГ Исперих. 

Гласуване на 

решението: 

 

Прието: „Да“ – 5 

гласа; 

„Против“- 0; 

 „Въздържал се“- 

0 

 

Прието: „Да“ – 5 

гласа; 

„Против“- 0; 

 „Въздържал се“- 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прието: „Да“ – 5 

гласа; 

„Против“- 0; 

 „Въздържал се“- 

0 

 

 

 

 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради 

което заседанието е закрито в 11.45 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор. 

2. Обява за  провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор. 

3. Образци на документи за провеждане на конкурс за избор на изпълнителен  директор 

(заявление за участие, автобиография, декларация и контролен лист за АСД ). 

 

 

Протоколист: .................................. 

Деница Богомилова 
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Председател на УС:     Даниел Димитров 

 

 

 

................................ 

 

Членове на УС :      Джанан Родоплу 

 

 

.................................. 

  

Катя Йорданова 

 

 

.................................. 

  

Тихомир Атанасов 

 

 

.................................. 

  

Деница Богомилова 

 

 

.................................. 

 


