
                                                   
“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 

П Р О Т О К О Л   №  101 
 

 

  Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска 
цел  

«Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански» 
 

Дата на провеждане: 26.10.2018 г. 
 

Място на провеждане: Община Сандански, гр. Сандански, Конферентна зала, 
находяща се на адрес: бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, от 18:00 часа. 
 

Членове на УС присъствали на събранието: 
 

1. Кирил Котев, представляващ Община Сандански - Председател на УС 
2. Атанас Белички – член на УС 
3. Атанас Стоянов, представляващ НЧ „Отец Паисий 1919“ – член на УС 

4. Божидар Граматиков, представляващ СНЦ „ Плувен клуб „Сандански“ – член 
на УС 

5. Митко Манолев, представляващ „Шестака” ООД – член на УС 

6. Аспарух Коляшев – член на УС 
7. Красимир Газев – член на УС 

 

Водещ протокола: Мирослава Петрова                   
               

Дневен ред: 
 

1. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за промяна в персонала на 
СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. 
  

Информационни материали използвани по време на срещата: 
 

  • Предварително изготвен дневен ред; 

 Форма за присъствен списък;  

 Устав на сдружението; 

 Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХГ; 
  •  Документи доказващи изпълнението на изискванията на чл. 13, ал. 4 от 

Наредба № 22 от 2015 г. на МЗХГ на Мирослава Петрова; 

 Документи доказващи изпълнението на изискванията на чл. 13, ал. 4 от 

Наредба № 22 от 2015 г. на МЗХГ на Иван Попов. 
 

 

Съгласно дневния ред, заседанието на Управителния съвет премина по 
следния начин: 
 

I. Със започване на събранието по предложение на г-н Манолев – член на УС, 
единодушно бяха избрани г-н Атанас Белички за водещ на събранието и г-

жа Мирослава Петрова за протоколчик.  
 

II. Г-н Атанас Белички призова присъстващите за допълнения към 

предварително представения дневен ред, който в последствие бе приет с 
консенсус. 



 
1. Заседанието на Управителния съвет продължи с обсъждане на първа 

точка от дневния ред: „Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за 

промяна в персонала на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 
Сандански“. Водещият на събранието даде думата на изпълнителния 

директор г-жа Ирина Илиева да запознае членовете на УС относно точката 
от дневния ред. Изпълнителния директор информира членовете на УС, че 
служителя  Елена Димитрова Туджарова наета с трудов договор № 2 от 

15.09.2016 г. на длъжност „Експерт по прилагане на СВОМР“ във връзка с 
използването на отпуск по майчинство съгласно Кодекса на труда: „чл. 163 
(1) работничка или служителка има право на отпуск поради бременност и 

раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се 
ползват преди раждането“. 

 С оглед увеличаване обема на работата /активирани и предстоящи за 
активиране процедури за прием, изготвянето на образци и насоки за 
кандидатстване, оценки на проектни предложения и др./ е необходимо да 

се наеме трети експерт по прилагане на СВОМР по подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
ПРСР 2014-2020 г., г-жа Илиева предложи на УС да бъдат наети следните 
лица на трудов договор към сдружението, които да заемат следните 

позиции:  
 
1. Г-жа Мирослава Александрова Петрова наета с трудов договор № 4 от 

15.09.2016 г. на длъжност „Технически асистент“, да бъде освободена от 
заеманата от нея длъжност и да бъде наета на трудов договор по чл. 68, 

ал. 1, т. 1 от КТ за определено време, на пълно работно време за срока на 
изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 
МИГ Сандански, но не по – дълго от 30.09.2023 г. след одобрение на 

заявлението за промяна от УО на ПРСР 2014-2020 г. на длъжност: 
„Експерт по прилагане на СВОМР“ в СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“; 
2. Г-н Иван Николаев Попов, да бъде нает на  трудов договор по чл. 68, ал. 1, 

т. 1 от КТ за определено време, на пълно работно време за срока на 

изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 
МИГ Сандански, но не по – дълго от 30.09.2023 г. на длъжност: 
„Технически асистент“ в СНЦ „Местна инициативна група Сандански – 

МИГ Сандански“, след одобрение на заявлението за промяна от УО на ПРСР 
2014-2020 г.  

 
 След обстойното разглеждане и обсъждане на представените 

документи, членовете на УС взеха следното РЕШЕНИЕ с 7 гласа „ЗА“ от общо 7 

присъстващи: 
 

1. Възлага на Изпълнителния директор г-жа Ирина Илиева да подготви 
заявление за промяна в състава на персонала на МИГ във връзка с чл. 43, 
ал. 1, т. 1 от Наредба № 22 от 2015 г.  

 
2. Г-жа Мирослава Александрова Петрова наета с трудов договор № 4 от 

15.09.2016 г. на длъжност „Технически асистент“, да бъде освободена от 

заеманата от нея длъжност и да бъде наета на трудов договор по чл. 68, 
ал. 1, т. 1 от КТ за определено време, на пълно работно време за срока на 

изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 
МИГ Сандански, но не по – дълго от 30.09.2023 г. в СНЦ „Местна 
инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ на длъжност: „Експерт 



по прилагане на СВОМР“ след одобрение на заявлението за промяна от 
УО на ПРСР 2014-2020 г.  
 

3. Г-н Иван Николаев Попов, да бъде нает на трудов договор по чл. 68, 
ал. 1, т. 1 от КТ за определено време, на пълно работно време за срока на 

изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 
МИГ Сандански, но не по – дълго от 30.09.2023 г.  на длъжност: „Технически 
асистент“ в СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, 

след одобрение на заявлението за промяна от УО на ПРСР 2014-2020 г. 
 

 С приключване на обсъждането по точките от дневния ред не постъпиха 

други предложения и водещият г-н Белички закри заседанието. 

 Присъствен списък от 26.10.2018 г. от проведено събрание на 

членовете на УС е неразделна част от Протокола. 

 

     Дата:  26.10.2018 г. 
 

 
Изготвил протокола:                              
 

…………………П*  
Мирослава Петрова 
 
 

 
Водещ на събранието:            Председател на Управителния Съвет:    
 

…………………П*                            …………………П* 
Атанас Белички             Кирил Котев   

   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни 
 


