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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ                                                                  
«МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА» 

 
Р Е Г И С Т Ъ Р 

НА СКЛЮЧЕНИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 

 
№ по 
ред 

Трудов договор Предмет на договора – отговорности съгласно длъжностна 
характеристика 

Име, Презиме, 
Фамилия  

Срок на 
договора1 

 
1. 

 
1 / 26.01.2018 г. 

Изпълнителния Директор организира и ръководи цялостния процес 
на прилагане и финансово управление на Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие (Стратегия за ВОМР) на МИГ-Тунджа, 
включително дейностите, свързани с нейното популяризиране в 
съответствие с действащата нормативна база, вкл. указания, насоки 
и др. документи на УО на програмите, които се прилагат чрез 
мерките на Стратегията и ДФЗ по отношение на ЕЗФРСР. Участва в 
заседанията на УС на МИГ с право на съвещателен глас. 

 
Георги Илиев Митев 

 
30.09.2023 г. 
 

 
2. 

 
2 / 26.01.2018 г. 

Експерт ”Прилагане на стратегия за Воденото от общностите местно 
развитие” установява и поддържа контакти с потенциалните 
кандидати за финансова помощ по  проекти към  Стратегията за 
ВОМР) като ги информира за възможностите, които предлага 
Стратегията и за заложените в нея изисквания по отделните мерки.  
Подпомага  подготовката  на проектите на потенциалните  кандидати 
и  подпомага   получателите на финансова помощ за изготвяне на 
заявки за плащане към ДФЗ (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) и 
доклади за отчитане пред УО на съответните програми. 
 

 
Димитрина Троева 
Петрова 

 
30.09.2023 г. 

                                                 
1     Срочни трудови договори на пълен работен ден.  

     Съгласно ПМС № 209 от 10 август 2015 година местните инициативни групи (МИГ), получили финансиране за изпълнение на стратегии по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, назначават 

персонал за срока на изпълнение на стратегиите. 

 



 
3. 

 
3 / 26.01.2018 г. 

Експерт ”Мониторинг, контроли оценка на въздействието” 
осъществява наблюдение и оценка  на цялостното  изпълнение, 
напредъка и резултатите от проектите, финансирани  от  Стратегията 
за ВОМР,   вкл. като инициира и участва в извършването на 
административни проверки и  посещения на място; изготвя 
съответните доклади; Извършва анализ на риска на изпълняваните 
проекти  и предлага действия за минимизиране на риска;Комуникира  
и подпомага при дейността им одитиращи  и сертифициращи органи, 
извършващи  проверки на МИГ и изпълнението на СВОМР 
 

 
Кети Любомир Котева 

 
30.09.2023 г. 

 
4. 

 
4 / 26.01.2018 г. 

Счетоводителят ръководи, организира, контролира и отговаря за 
цялостната финансово-счетоводна дейност на МИГ. Прави 
икономически анализи на дейността на МИГ. Съставя и подписва 
годишния финансов отчет. Организира своевременното осигуряване 
на Управителния съвет на МИГ с финансово-счетоводна 
информация.  Следи и извършва анализ на изпълнението на 
бюджета на Стратегията за ВОМР и бюджета разходите за 
управление на МИГ и популяризирането на Стратегията за ВОМР. 

 
Антоанета Димитрова 
Канева 

 
30.09.2023 г. 
прекратен по 
чл.325 ал.1 т.1, 
считано от 
20.07.2018 г. 

 
5. 

 
5 / 26.01.2018 г. 

Техническия сътрудник отговаря за обработката и съхранението на 
документите, свързани с дейността на МИГ-Тунджа, логистиката на 
офиса и други дейности, свързани с изпълнението на 
организационно-технически оперативни задачи. Подпомага 
останалия персонал на МИГ-Тунджа в изпълнение на техните 
задължения. 

 
Стоянка Димитрова 
Георгиева 

 
30.09.2023 г. 

 
6. 

 
6 / 01.08.2018 г. 

Счетоводителят ръководи, организира, контролира и отговаря за 
цялостната финансово-счетоводна дейност на МИГ. Прави 
икономически анализи на дейността на МИГ. Съставя и подписва 
годишния финансов отчет. Организира своевременното осигуряване 
на Управителния съвет на МИГ с финансово-счетоводна 
информация.  Следи и извършва анализ на изпълнението на 
бюджета на Стратегията за ВОМР и бюджета разходите за 
управление на МИГ и популяризирането на Стратегията за ВОМР. 

 
Стела Константинова 
Илиева 

 
30.09.2023 г. 

 
  


