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ПРОТОКОЛ №8/01.06.2022 г. 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С 

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ОБЩИНИ 

МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 

 

 

Днес, 01.06.2022 г. от 17,00 часа се проведе  заседание на Управителния съвет на 

сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - общини Момчилград и 

Крумовград“. Заседанието се проведе в офиса на МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград в град Момчилград, ул.“Девети септември“ №1, ет.4. Участие взеха 

следните членове: 

1. Председател на УС – Найме Мустафа 

2. Зам. Председател на УС – Абидин Хаджимехмед; 

3. Юмер Юмер- член на УС;  

            4.  Сабахтин Караибрям – член на УС;   

            5.  Фикрет Хабиб – член на УС. 

 

На заседанието присъстваха: г-н Халил Халил -  експерт по прилагане на СВОМР, г-жа 

Неджибе Гюлистан -  експерт- административни дейности. 

Председателят на УС – г-жа Найме Мустафа  откри заседанието. Предложи заседанието 

да протече при следния дневен ред: 

Точка първа: Присъствие на персонала на МИГ – Момчилград-Крумовград на 

заседанието на УС и определяне на протоколчик, който да води заседанието; 

Точка втора: Представяне на работата на комисията за избор на изпълнителен 

директор на МИГ- общини Момчилград и Крумовград: 

1. Допускане по документи; 

2. Интервю, събеседване с допуснатите кандидати. 

Точка трета: Вземане на решение за промяна на член на екипа  за изпълнение на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие – промяна  на  изпълнителен 

директор. 
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Дневният ред бе подложен на гласуване и бе приет единодушно със 5 гласа „ЗА”, 0 

гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”. 

 По т. 1 от дн. ред. 

      След гласуване от членовете на УС със 5 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” се взе следното решение: 

                                                                 РЕШЕНИЕ №1 

На заседанието на УС да присъстват г-н Халил Халил – експерт по прилагане на 

СВОМР, г-жа Неджибе Гюлистан – експерт” Административни дейности”, като 

протоколчик на заседанието да бъде г-жа Неджибе Гюлистан.     

По т. 2 от дн. ред. 

По тази точка от дневния ред Председателя на УС на МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград запозна присъстващите, че във връзка стартиралата процедура за набиране 

и подбор на персонал за длъжността „изпълнителен директор“ до крайният срок за 

набиране на документи, а именно до 17.05.2022 година в офиса на МИГ-а е 

регистрирано едно заявление за позицията изпълнителен директор от страна на 

кандидата Небахат Феим Юсеин. Заявлението е регистрирано в регистъра на входящата 

поща на МИГ-а с вх.№43 от 17.05.2022 година. 

Процедурата за набиране и подбор на персонал за длъжността „изпълнителен 

директор“ е стартирала, след като настоящият изпълнителен директор – г-жа 

Христозова е подала заявление за освобождаване от заеманата от нейна страна 

длъжност на 15.03.2022 година със срок на предизвестие три месеца, който срок изтича 

на 15.06.2022 година. 

Съгласно приетите от страна на УС на МИГ- общини Момчилград и Крумовград  на 

15.04.2022 година правила за провеждане на избор на изпълнителен директор, 

Председателят на УС  назначава Комисия за провеждане на избор за изпълнителен 

директор, до три дни от приключване на срока обявен за приемане на заявления за 

участие. Съгласно заповед №16/20.05.2022 е сформирана комисия в състав : 

      Председател: 

1. Абидин Хаджимехмед – Зам. председател на УС на МИГ- общини Момчилград 

и Крумовград; 

     Членове: 

2. Фикрет Хабиб – член на УС на МИГ- общини Момчилград и Крумовград; 

3. Юмер Юмер - член на УС на МИГ- общини Момчилград и Крумовград; 
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Председателят на УС на МИГ- общини Момчилград и Крумовград даде думата на г-н 

Абидин Хаджимехмед- председател на Комисията за избор на изпълнителен директор 

да представи работата на Комисията. 

Г-н Хаджимехмед представи пред присъстващите етапите на провеждане на конкурса 

за изпълнителен директор, а именно: допускане по документи и интервю, събеседване с 

допуснатия кандидат. Представи се контролния лист за административно съответствие, 

като кандидатът отговаря на общите изисквания и изисквания за длъжността, а именно: 

Представени са копия от диплома за завършено висше образование и документи, 

удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации,  копия от документи, 

удостоверяващи професионален стаж, управленски опит наличие на опит в реализиране 

на проекти -  граждански договори, заповеди и др. Кандидатът отговаря на изисквания 

за допустимост, като са представени документи, доказващи: 

- Висше образование – най-малко степен "бакалавър"; 

- Професионален стаж най-малко 5 години; 

- Управленски опит най-малко 5 години; 

- Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, програма или стратегия със 

стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или други международни 

донори. 

 Назначената комисия за избор на изпълнителен директор на 25.05.2022 година с 

кандидата  проведе интервю, събеседване. Кандидатът показа интерес по  тематиката и  

добри познания в нормативната уредба в областта на прилагане подхода Водено от 

общностите местно развитие. Запозната е със Стратегия за водено от общностите 

местно развитие на МИГ- общини Момчилград и Крумовград  и има добри познания за 

прием, документиране и отчетност на проектни предложения, Наредба 22 от 

14.12.2015г. и Наредба 1 от 22.01.2016г. на МЗХГ, във връзка с прилагане на подхода 

Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020г.; за изпълнение на Стратегия за водени от общностите местно 

развитие; прием, документиране и отчетност на проектни предложения към  

Стратегията за Водено от общностите местно развитие; работа с електронна система 

ИСУН 2020; Указания на МЗХГ, ДФЗ и УО на ОПРЧР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020.  

Решението на комисията за избор на изпълнителен директор след проведените двата 

етапа на провеждане на конкурса за избор на изпълнителен директор, а именно: 

допускане по документи и интервю, събеседване с допуснатия кандидат е: Кандидатът 

Небахат Феим Юсеин отговаря на изискванията за заемане на длъжността 
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„изпълнителен директор на СНЦ“МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ и предлага 

на УС на МИГ- общини Момчилград и Крумовград функциите на изпълнителен 

директор на МИГ- общини Момчилград и Крумовград да бъдат изпълнявани от г-жа 

Небахат Феим Юсеин. 

      След гласуване от членовете на УС със 5 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 

гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” УС на МИГ- общини Момчилград и Крумовград взе 

следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ №2 

Приема работата на Комисията за избор на изпълнителен директор на МИГ- 

общини Момчилград и Крумовград. 

По т. 2 от дн. ред. 

Във връзка с подадено заявление от настоящият изпълнителен директор - г-жа 

Христозова за освобождаване от заеманата от нейна страна длъжност  „изпълнителен 

директор“, считано от 15.06.2022 г. и след разглеждане и приемане на работата на 

Комисията за избор на изпълнителен директор на МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград, Управителния съвет на МИГ- общини Момчилград и Крумовград взе 

следното решение: 

РЕШЕНИЕ №3 

- Г-жа Марийка Тенчева Христозова да бъде освободена от заеманата от нейна 

страна длъжност“изпълнителен директор“, считано от 15.06.2022 година; 

- Функциите на изпълнителен директор на МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград  да бъдат поети от г-жа Небахат Феим Юсеин, като с лицето се 

сключи срочен трудов договор, считано от 16.06.2022 година със срок на 

договора до 30.10.2023 година; 

- Възлага на Председателя на УС на МИГ- общини Момчилград и Крумовград да 

подготви и внесе всички  изискуеми документи, касаещи промяна на 

Спроразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР, на основание чл.43, ал.1, 

т.1  от Наредба № 22 от 14 декември 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 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.,  – промяна 

на изпълнителен директор. 
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Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет на „МИГ 

Момчилград - Крумовград“ бе закрито. 

 

дата: 01.06.2022 г.                                             Председател на УС:/П/ 

                                                                                                       /Найме Мустафа Мустафа/ 

                                                                                           

                                                                             Протоколчик:/П/ 

                                                                             Експерт“Административна дейност“ 

                                                                             /Неджибе Гюлистан/ 


