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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 91/27.12.2019 г. 

Днес, 27.12.2019 г. от 15:00 часа, в гр. Берковица, площад Йордан Радичков № 4, стая 

201, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ - 

Берковица и Годеч, при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане и вземане на решение за одобрение по представени документи на кандидати за 

свободни позиции съгласно публикуваните обяви за привеждане на екипа на Местна 

инициативна група – Берковица и Годеч в съответствие с изискванията на Наредба 22 от 

14 декември 2015 г.  

2. Разни. 

На заседанието на УС присъстват: 

Димитранка Каменова 

Красимир Райков  

Георги Иванов 

Иван Димитров  

На заседанието присъстват и служителите на МИГ: Бориславка Костова и Диляна Иванова. 

Заседанието е редовно, има необходимия кворум и може да протече по предварително 

обявения дневен ред. 

По първа точка от дневния ред: 

На вниманието на членовете на УС бяха представени за разглеждане и обсъждане 

постъпилите документи от обявения конкурс за заемане на свободни работни места за 

длъжностите: Изпълнителен директор и Експерт по прилагане на СВОМР/ офис-Берковица/. 

Представен бе входящ регистър на постъпилите документи, както следва: 

- За длъжността Изпълнителен директор са постъпили документи от двама кандидати- 

Цветка Георгиева Петрелийска и Антоанета Димитрова Маринова; 
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- За длъжността Експерт по прилагане на стратегия за водено от общностите местно 

развитие /офис Берковица-с Договор по чл.68 ал.1 т.3 от КТ - за заместване на 

работник или служител, който отсъствува от работа/ са постъпили документи от 

двама кандидати- Диляна Славейкова Иванова и Антоанета Димитрова Маринова; 

УС на МИГ разгледа представените документи по реда на тяхното входиране, като беше 

извършена подробна проверка за всеки от кандидатите дали отговарят на заложените в 

обявата /съответно в длъжностната характеристика/ минимални и специфични 

изисквания, както и на изискванията на чл. 13, ал. 3 от Наредба № 22/14.12.2015 г. за 

прилагане на 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. 

В резултат на извършената проверка на представените документи Управителният съвет на 

МИГ – Берковица и Годеч взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

1.Одобрява по документи кандидатурите на следните кандидати за овакантените 

работни места, както следва: 

- на Цветка Георгиева Петрелийска - за овакантеното работно място за длъжност 

Изпълнителен директор на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“; 

- на Диляна Славейкова Иванова- за овакантеното работно място за длъжност Експерт по 

прилагане на стратегия за водено от общностите местно развитие /офис Берковица-с Договор 

по чл.68 ал.1 т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъствува от 

работа/; 

2.Отхвърля по документи кандидатурите на г-жа Антоанета Димитрова Маринова - 

кандидат за овакантени работни места за длъжност Изпълнителен директор на Сдружение 

„МИГ – Берковица и Годеч“  и за длъжност Експерт по прилагане на стратегия за водено от 

общностите местно развитие /офис Берковица-с Договор по чл.68 ал.1 т.3 от КТ - за 

заместване на работник или служител, който отсъствува от работа/, със следните мотиви: 

- по отношение на кандидатурата за Изпълнителен директор се установява: 1. Липса на 

управленски опит най-малко 5 години- по смисъла на § 1, т.34 от допълнителните 

разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ; 2. Липса на опит в реализиране на 
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проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или 

от други международни донори. 

- по отношение на кандидатурата за Експерт по прилагане на стратегия за водено от 

общностите местно развитие/офис Берковица/ се установява: 1. Липса на опит в 

реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори, и 

наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР ( по смисъла на §1, т. 40 

от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ-"Опит в 

изпълнението на подхода ЛИДЕР" е опит като служител на МИГ, като член на 

колективния управителен орган на МИГ или като координатор или технически асистент 

по подмярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на 

съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.)  

3. Възлага на екипа на МИГ да уведоми кандидатите за резултата от проведения конкурс 

на етап „одобрение на представените документи“, като преминалите го успешно да се явят 

на интервю с Управителния съвет, насрочено на последващо заседание на УС. Удължава 

срока за провеждане на конкурс за избор на кандидат за овакантена длъжност Счетоводител 

до постъпване на документи от кандидатури, отговарящи на обявените условия. 

По втора точка от дневния ред: 

По т. Разни, въпроси и предложения не бяха обсъждани. 

 

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито. 

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 30 от Устава на Сдружение 

МИГ – Берковица и Годеч, в 3 еднообразни екземпляра за Сдружението. 

Председател на УС: 

Димитранка Каменова  ………………………………  

Членове: 

Красимир Райков   ……………………………… 

Георги Иванов  ……………………………… 

Иван Димитров  ……………………………… 

 

Заличено съгласно ЗЗЛД


