ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Днес, 13 май 2016 г. от 16:00 ч. в офиса на сдружението в гр.Тервел се проведе заседание
на Управителния съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”, свикано от Председателя на
Управителния съвет г-н Живко Георгиев, с дневен ред:
1. Определяне на щатния състав / екипа за управление на стратегията / и избор на
Изпълнителен директор
2. Свикване на Общо събрание.
На заседанието присъстваха Председателят на УС Живко Георгиев и членовете на УС: Иван
Иванов, Невена Денева, Валентин Петров и Христо Христов. Заседанието има кворум и може
да взема решения.
По т.1 от дневния ред: Председателят Живко Георгиев разясни, че при внасяне на
Стратегията за одобрение трябва да се предложи екип за оперативно управление на
изпълнението на стратегията. Съгласно Наредба 22 на МЗХ трябва да бъдат осигурени за
срока на изпълнение на стратегията за ВОМР като минимум служители на пълен работен ден
за позициите „изпълнителен директор“ и „експерт по прилагане на стратегията за ВОМР“,
които да отговарят на определени изисквания за образование и управленски опит. Освен
това опитът в работа по ЛИДЕР носи допълнителен бонус в съревнованието стратегиите на
кои МИГ да бъдат одобрени за финансиране. Община Крушари настоява да има и
„координатор за Община Крушари“, който да има приемни дни в изнесен офис в общината.
След обсъждане на възможни кандидатури ипредставения проект на Годишен доклад, УС на
МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ
РЕШИ:
1. Екипът за управление изпълнението на Стратегията за ВОМР да се състои от трима
души: „изпълнителен директор“, „експерт по прилагане на стратегията за ВОМР“ и
„координатор за Община Крушари“.
2. Одобрява длъжностните характеристики на позициите от щатния състав;
3. Определя следните лица за заемане на съответните длъжности:
- Николай Георгиев Манев – за изпълнителен директор,
- Нели Янулова Събева – за експерт по прилагане на стратегията за ВОМР
- Стоянка Добрева Иванова или друг предложен от Община Крушари човек - за
координатор за Община Крушари.
По т.2 от дневния ред Председателят информира, че е допусната формална грешка при
обявяването на последното общо събрание, поради което изборът на Контролен съвет е
невалиден. Затова трябва да се обяви ново заседание на Общото събрание, на което да се
проведе избор на нов Контролен съвет. Освен това Общото събрание трябва да вземе
решение за включването на МИГ Тервел-Крушари в АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА
ЛИДЕР МРЕЖА”, която представлява интересите на местните инициативни групи пред
държавните органи.

Във връзка с горното Управителният съвет
РЕШИ:
Свиква Общо събрание на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ на 3 юни 2016 година от 16.00 ч. в
заседателна зала на Община Тервел, при следния дневен ред:
1. Избор на нов Контролен Съвет.
2. Разни
Поканата за ОС да се постави на официалното табло за обяви и съобщения на общини
Тервел и Крушари, както и на офиса на МИГ-а. Членовете на Сдружението да се информират
допълнително чрез писмени покани, връчени лично.

Председател на УС: …................. / Живко Георгиев/

