
 

 

ПРОТОКОЛ  

 Днес, 21.05.2010 г., на основание чл.36 от Устава, в град Гоце Делчев от 10.00 часа 

се състоя заседание на Управителен съвет на «Местна инициативна група – Гоце Делчев» 

или съкратено СНЦ “МИГ – Гоце Делчев ”. 

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Свикване на общо събрание и определяне на дневен ред за неговото провеждане; 

2. Обявяване на процедура за подбор на персонал на МИГ-Гоце Делчев, определяне 

и утвърждаване на критерии, определяне на конкурсна комисия; 

3. Разглеждане на постъпило заявление за приемане на нов член на общото 

събрание. 

Заседанието се проведе “неприсъствено” съгласно чл. 36, ал.5 от Устава. Управителният 

съвет единодушно.  

 

 

РЕШИ: 

1. Да бъде свикано Общо събрание на основание на чл. 27 (3) от Устава на МИГ-Гоце 

Делчев, което да се проведе на 21.06.2010 от 10.00 ч. на ул. Пейо Яворов №1, гр. Гоце 

Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград и да бъде проведено при следният 

дневен ред. 

1. Обсъждане и приемане на Стратегия за местно развитие (СМР).  

2. Обсъждане и приемане на промени на Устава на МИГ - Гоце Делчев. 

3. Избиране на нов член на Управителният съвет. 

4. Други. 

Изпълнението на решението възлага на председателя на УС на МИГ-Гоце Делчев и екипа 

на проект 431-2-03-14 / 17.09.2008 г. „Придобиване на умения и постигане на обществена 

активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Гоце 

Делчев”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони; 

 

2. Да бъде обявена процедура за подбор на персонал на МИГ-Гоце Делчев при ред и 

условия както следва: 

2.1 Длъжности и изисквания 

І Изпълнителен директор (Ref.01). 
Минимални изисквания за заеманата длъжност:  

1. Висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър” с 

професионална област - инженер, икономист, филолог, хуманитарна 

насоченост, агроном, ветеринарен лекар, развитие на селските райони, 

лесоинженер, еколог и др. 

2. Професионален опит най-малко 5 години.  



 

3. Наличие на опит в управление на финансови средства за реализиране на 

проект, програма или стратегия със стойност над 100 000 лв. - най-малко 2 

години. 

1. Наличие на опит в реализирането на проекти. 

Допълнителни изисквания: 

1. Владеене на английски език е с предимство 

2. Компютърна грамотност 

3. Познаване на законодателството свързано с Програмата за развитие на 

селските райони и програми и инициативи на Европейския Съюз 

4. Свидетелство за управление на МПС 

5. Възможност за командировки в страна и в чужбина 

ІІ Експерт по прилагане на Стратегия за местно развитие (Ref. 02) 

Минимални изисквания за заеманата длъжност:  

1. Висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър” с 

професионална област - инженер, икономист, филолог, хуманитарна насоченост, 

агроном, ветеринарен лекар, развитие на селските райони, лесоинженер, еколог и 

др. 

2. Професионален опит най-малко  2 години  

3. Ползване на английски език е задължително. 

4. Отлична компютърна грамотност 

5. Познаване на законодателството свързано с Програмата за развитие на селските 

райони и програми, подхода ЛИДЕР и инициативи на Европейския Съюз 

6. Да може да работи на гъвкаво работно време 

7. Шофьорска книжка 

ІІІ Асистент (Ref. 03) 

Минимални изисквания за заеманата длъжност:  

Висше образование, с образователно-квалификационна степен “бакалавър”/„магистър” с 

професионална област - инженер, икономист, филолог, хуманитарна насоченост, агроном, 

ветеринарен лекар, развитие на селските райони, лесоинженер, еколог и др. 

1. Професионален опит  най-малко 1 година  

2. Владеенето на английски език е задължително 

3. Отлична компютърна грамотност. 

4. Способност да работи ефективно в екип  

ІV Счетоводител (Ref. 04) 

Минимални изисквания за заеманата длъжност:  

1. Висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър” с 

професионална област „Счетоводство и контрол” или „Финанси”. 

2. Професионален опит най-малко 5 години  

3. Ползване на английски език е предимство.  

4. Отлична компютърна грамотност. 

2.2 За провеждане на подбор на служители за гореописаните длъжности, определя 

комисия в състав, както следва:  

Председател- Валери Сарандев, председател на УС на МИГ-Гоце Делчев; 

Членове: 

1. Георги Темелков- член на УС на МИГ-Гоце Делчев; 



 

2. Асан Имамов- Координатор на проект 431-2-03-14 / 17.09.2008 г. „Придобиване на 

умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна 

група на територията на Община Гоце Делчев”, финансиран от Програмата за 

развитие на селските райони; 

3. Марина Вълчева- служител в Общинска администрация - Гоце Делчев; 

4. Елена Гавалюгова- преподавател по английски език в езиково училище 

“Александър”; 

5. Антоанета Пенкова- началник отдел “Счетоводство” 

За проведената процедура да бъде изготвен протокол. 

2.3 Възлага на председателя на УС на МИГ-Гоце Делчев да проведе процедурата по 

подбор и да сключи Споразумения за ангажираност с избраните лица. 

3. Приема като член на общото събрание Георги Смилев. 

 

 

 

№ Име Презиме Фамилия Подпис 

1 Валери Александров Сарандев П 

2 Георги Момчилов  Темелков  

П 

3 Иван  Илиев  Ежков  

П 

4 Тодор  Борисов  Радулов  

П 

5 Благой  Иванов Андонов П 

 

6 Тодор  Николов  Тодориев П 

 

7 Димитър Стойнов Христов П 

Председател на Заседанието на УС: 

Валери Сарандев 

...............П................. 

 /подпис/ 

Протоколист на учредителното събрание: 

Марина Вълчева 

................П................... 

 /подпис/ 

 


