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СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ    

 
№ 
по 
ред 

Трудов  договор № Предмет на Договора Име , презиме, 
фамилия и длъжност 

на изпълнителя 

Срок на изпълнение 

1 №1/12.10.2011г. Установява и поддържа 
контакти с потенциалните 
бенефициенти на 
Стратегията за местно 
развитие (СМР), като ги 
информира за 
възможностите, които 
предлага СМР и за 
заложените в нея 
изисквания  и процедури; 
Оказва консултантска 
помощ и съдействие на 
потенциалните 
бенефициенти при 
подготовка на проектните 
им предложения за 
кандидатстване по мерки 
на СМР като се ръководи 

Георги Илиев Митев 
Експерт по прилагане 
на Стратегията за 
Местно развитие 

30.09.2015г. 



от заложените в СМР 
процедури и правила; 
Организира процеса по 
създаване и поддържане на 
база данни за постъпилите 
проекти по СМР, тяхното 
състояние и движение  

2 №2/12.10.2011г.. Получава постъпващата 
кореспонденция за 
Изпълнителния директор и 
Управителния съвет, 
систематизира я в 
съответствие с установения 
ред и я предава за 
разглеждане;Контролира 
сроковете за изпълнение на 
материалите, определени 
от Изпълнителния 
директор и председателя 
на УС за вземане на отчет; 
Осъществява 
организацията по 
подготовката на заседание 
и съвещания на УС и 
Комисията за избор на 
проекти, като осигурява 
необходимите материали и 
уведомява участниците за 
времето ,мястото и 
дневния ред 

Павлина Желева 
Сърбова- 
асистент 

30.09.2015г. 

3 №3/12.10.2011г. Ръководи, организира и 
осъществява 

Димитрина Троева 
Петрова - счетоводител 

30.09.2015г. 



предварителен , текущ и 
последващ  вътрешно 
финансов  контрол по 
спазване на финансовата и 
платежната дисциплина, 
правилно оформяне на 
първичните и официалните 
счетоводни документи, 
редовно извършване на 
инвентаризации и 
отразяване на резултатите 
от тях; ръководи и 
организира счетоводната 
отчетност на  
нестопанската дейност на 
МИГ- Тунджа чрез 
оптимална централизация 
на счетоводните операции 
и осигурява своевременно 
отразяване в 
счетоводството на всички 
счетоводни операции; 
участва в извършването на 
проверка за 
основателността на 
предложените в проектите 
по СМР разходи, липсата 
на двойно финансиране и 
изкуствено създадени 
условия; изготвя годишен 
финансов отчет на МИГ – 
Тунджа; подпомага 



бенефициентите , 
изпълняващи проекти по 
СМР  при подготовката на 
заявки за плащане до РА 

4 №4/12.10.2011г. Организира и ръководи  
цялостния процес на 
прилагане и финансово 
управление на Стратегията 
за местно развитие (СМР) 
на МИГ – Тунджа  в 
съответствие със 
заложените в нея 
процедури 

Христо Тодоров 
Медаров 
- изпълнителен 
директор 

30.09.2015г. 

 


