
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

ПРОТОКОЛ 

№ 106/09.12.2019 год. 
от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

 

Днес, 09.12.2019г., се проведе заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград.  

Заседанието се проведе в режим на гласуване по телефона – чл. 30, ал. 2 от Устава на МИГ.  

На членовете бяха изпратени предварително всички материали по дневния ред. За 

протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Одобрение на експерт „Прилагане на СВОМР“ – 4 /четири/ часов работен ден – чл.32, 

ал.1, т.7 от Устава на МИГ след проведен конкурс. 

 

По т.1 г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен директор на МИГ бе изпратила на 

всички членове на УС доклад от проведен конкурс за заемане на длъжността „Експерт прилагане 

на СВОМР“. 

В доклада се казва, че в изпълнение на Решение № 188 от 05.09.2019г. на УС на МИГ е 

открит конкурс със Заповед № 58 от 04.11.2019г. за заемане на длъжност „Експерт прилагане на 

СВОМР“ на МИГ. Конкурсът е обявен на 19.09.2019г., като обявлението е било поставено на 

информационното табло на МИГ и публикувано на интернет страницата, в раздел „Новини“ и 

раздел “Екип на МИГ/ Конкурси“. Продължителността на прием на заявления е от 20.09.2019г. до 

16:30 часа на 31.10.2019г. В указания срок е постъпило едно заявление с вх. № 1 от 31.10.2019г. от 

Адриана Петрова Изевкова. Със Заповед № 58 от 04.11.2019г. е назначена комисия, която да 

проведе конкурса с краен срок за приключване - 30.11.2019г. На 19.11.2019г. комисията е провела 

заседание:  първият етап от конкурса – Подбор на кандидатите по документи.  Комисията е 

установила, че подадените документи от кандидата Адриана Изевкова отговарят на минималните 

изисквания посочени в обявата за заемане на длъжността и кандидатът е допуснат до втори етап от 
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конкурса. Вторият етап – провеждане на тест е проведен на 26.11.2019г. от 14,30 часа, като 

кандидатът е показал познаване на материята, необходима за изпълнение на длъжността. 

Комисията е преценила, че притежава необходимата компетентност и допуска кандитатът до трети 

етап от конкурса – интервю, което е проведено на 26.11.2019г. от 16:00 часа. От проведеното 

интервю членовете на комисията са придобили информация за мотивацията на кандидата, неговите 

организационни качества, степента на познание на нормативната база, по която работи МИГ, 

познава организационната структура, вътрешните правила и предлагат кандидата Адриана Петрова 

Изевкова да бъде одобрена и назначена на позицията „Експерт прилагане на СВОМР“ на МИГ. 

Изпълнителният директор на МИГ – Мария Иванова Тодорова – Митова, след проведен 

конкурс, предлага на УС да одобри Адриана Петрова Изевкова за назначаване на длъжност 

„Експерт прилагане на СВОМР“ на МИГ на 4 /четири/ часов работен ден до завръщане на титуляра 

– Нели Лечкова - Македонска. 

УС, чрез гласуване по телефона  на основание чл. 32, ал.1, т.7 от Устава на МИГ 

одобрява Адриана Петрова Изевкова за заемане на длъжността „Експерт прилагане на 

СВОМР“ на МИГ на 4 /четири/ часов работен ден до завръщане на титуляра – Нели Лечкова - 

Македонска. 

. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 5 5 5 0 0 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

Протоколчик: ………/п/………… 

                / Диана Николова/       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ: .........../п/.............. 

      /Елена Канлиева/  

 /п/-заличена информация по ЗЗЛД 
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РЕШЕНИЕ 

 № 197/09.12.2019 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 09.12.2019 г., с Протокол № 106 от 

09.12.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на «Експерт прилагане на СВОМР» на 

МИГ след проведен конкурс за заемане на длъжността 

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

 

РЕШИ: 

 

1. На основание чл. 32, ал.1, т.7 от Устава на МИГ одобрява Адриана Петрова Изевкова 

за заемане на длъжността „Експерт прилагане на СВОМР на МИГ“ на 4 /четири/ 

часов работен ден, до завръщане на титуляра – Нели Лучкова - Македонска. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 5 5 0 0 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ: ........./п/................... 

                                                                                                                       /Елена Иванова Канлиева/  

 

 

 /п/-заличена информация по ЗЗЛД 
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