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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА 2016 г." 
 

Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-42/27.04.2018 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 Програма 

за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020. 
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Р Е Г И С Т Ъ Р 

 

НА СКЛЮЧЕНИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ  

 

 

№ 

по 

ред 

Трудов договор Предмет на договора – отговорности съгласно 

длъжностна характеристика 

Име, Презиме, Фамилия Срок на договора 

 

1. 

 

1 / 26.01.2018 г. 
Изпълнителният Директор организира и ръководи 

цялостния процес на прилагане и финансово 

управление на Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие (Стратегия за ВОМР) на „МИГ-

Стралджа 2016 г.”, организира и ръководи дейностите 

по провеждане на процедури за подбор на проекти и 

провеждане на заседания на комисията за избор на 

проекти към Стратегията за ВОМР на сдружението,  

подготвя и внася за одобрение в МЗХ заявления за 

одобрение на планираните дейности и разходи за 

всяка следваща календарна година, както и заявки за 

одобрение на извършените дейности и разходи за 

всеки отчетен период, изготвя доклади, анализи, 

отчети, справки и други във връзка с изпълнението на 

стратегията за ВОМР. Участва в заседанията на УС на 

МИГ с право на съвещателен глас.  

 
 

 

Щерьо Чавдаров Черногоров 

 

30.10.2023 г. 

съгласно чл.1 

ал.2 и ал.3 от 

ПМС 209 от 

10.08.2015 г. за 

срока на 

изпълнение на 

СВОМР на СНЦ 

„МИГ-Стралджа 

2016 г.” 
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2. 

 

2 / 26.01.2018 г. 

 

Експерт ”Прилагане на стратегия за Воденото от 

общностите местно развитие” подпомага 

Изпълнителния директор при организиране и 

осъществяване дейностите по реализацията на 

Стратегията за ВОМР, дава консултации, указания и 

пояснения на бенефициентите по отношение 

подготовката на техните проекти 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 ОПРЧР, въвежда информация за 

изпълнението на Стратегия за ВОМР, в това число 

данни на всички постъпили проекти (одобрени и 

неодобрени), в отделна информационна система, 

която е функционално свързана с ИСУН, 

осъществява оперативен мониторинг по изпълнение 

на проектите.   
 

 

Мария Чанева Брощилова 

 

30.10.2023 г. 

съгласно чл.1 

ал.2 и ал.3 от 

ПМС 209 от 

10.08.2015 г. за 

срока на 

изпълнение на 

СВОМР на СНЦ 

„МИГ-Стралджа 

2016 г.” 

 

прекратен по 

чл.325 ал.1 т.1, 

считано от 

12.02.2018 г.  

 

3. 

 

3 / 12.02.2018 г. 

 

Експерт ”Прилагане на стратегия за Воденото от 

общностите местно развитие” подпомага 

Изпълнителния директор при организиране и 

осъществяване дейностите по реализацията на 

Стратегията за ВОМР, дава консултации, указания и 

пояснения на бенефициентите по отношение 

подготовката на техните проекти и подпомага 

получателите на финансова помощ за изготвяне на 

 

Христо Тодоров Медаров 

 

30.10.2023 г. 

съгласно чл.1 

ал.2 и ал.3 от 

ПМС 209 от 

10.08.2015 г. за 

срока на 

изпълнение на 

СВОМР на СНЦ 
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заявки за плащане към ДФЗ (за проекти, 

финансирани от ЕЗФРСР) и доклади за отчитане 

пред УО на ОПРЧР, въвежда информация за 

изпълнението на Стратегия за ВОМР, в това число 

данни на всички постъпили проекти (одобрени и 

неодобрени), в отделна информационна система, 

която е функционално свързана с ИСУН, 

осъществява оперативен мониторинг по изпълнение 

на проектите.   
 

„МИГ-Стралджа 

2016 г.” 

 


