
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Обща информация: СНЦ „МИРГ Силистра” (Сдружението) е сдружение с нестопанска цел, 
регистрирано в обществена полза с предмет на дейност – устойчиво развитие и повишаване 
качеството на живот в рибарската област, включваща цялата територия на Община Силистра и 
прилежащите към нея водни обекти. Едно от средствата за постигане на целите на сдружението е 
управление на стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР). 
Длъжност: Изпълнителен директор 
Пряк ръководител: Председател УС 
Място на длъжността в структурата на организацията (Подчиненост):  
 

 

 

 

 

                                                        

 
Цел на длъжността:  
Ръководи дейността по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИРГ Силистра. Отговаря за 
цялостната координационна и административна дейност на Сдружението.  
 
Области на дейност: 

1. Развитие на рибарския район; 
2. Прилагане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Силистра;  
3. Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни 

места  и др. дейности свързани с развитието на рибарския региона на територията на МИРГ 
Силистра; 

4. Устойчиво развитие на рибарския регион на територията на МИРГ Силистра; 
 
Преки задължения: 

1. Организира и координира дейностите, свързани с текущото административно управление 
на МИРГ Силистра; 

2. Ръководи управлението на дейностите свързани с реализацията на Стратегията за ВОМР и 
други проекти свързани с МИРГ Силистра;  

3. Отговаря за кореспонденция от името на МИРГ Силистра; 
4. Контролира  изпълнението на сключени от Сдружението договори с бенефициенти; 
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5. Контролира законосъобразното и правилно изпълнение на проектите, съобразно 
задълженията на бенефициентите, произтичащи от административните договори; 

6. Разработва изискваните от закона или УО политики, обезпечаващи управлението и 
наблюдението върху дейностите и резултатите постигани от членовете на екипа;  

7. Провежда инструктажи, съвещания и работни срещи с членовете на екипа; 
8. Участва при разработването на Условия за кандидатстване и условия за изпълнение на 

одобрените проекти по всяка една мярка от Стратегията на МИРГ Силистра, както и 
участва в изготвянето на критерии и методология за подбор на проектни предложения; 

9. Съдейства при утвърждаване от Председателя на Управителния съвет на МИРГ Силистра 
на Условията за кандидатстване; 

10. Контролира публикуването на покани за кандидатстване с проекти на територията на 
МИРГ; 

11. Контролира отговорите в определен срок на писмени възражения от бенефициенти, 
потенциални кандидати по отворени схеми за кандидатстване;  

12. Организира сформиране на оценителна комисия и следи оценките да се извършват по реда 
на ЗУСЕСИФ и Постановление № 162 от 05 юли 2016 г. за определяне на детайлни 
правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани 
от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.;  

13. Назначава и освобождава членовете на екипа на МИРГ-а, както и външните експерти, 
лектори и консултанти;  

14. Организира осъществяването на наблюдение на изпълнението на проектите; 
15. Участва в проверката на реализираните от бенефициентите дейности на място; 
16. Контролира поддържането на актуална информация на интернет страницата на МИРГ 

Силистра;  
17. Контролира предоставянето на информация на местната общност за дейностите по 

стратегията за ВОМР и оповестява публично информация за срещи, информационни 
събития, обучения и семинари; 

18. Контролира популяризирането на възможностите за кандидатстване и разработване на 
проектни предложения по съответните мерки от стратегията.  

19. Поддържа връзките на МИГ с медиите, провежда пресконференции, участва в различни 
радио и телевизионни предавания, като презентира и промоцира МИРГ и постигнатите от 
екипа и бенефициентите резултати; 

20. Установява и поддържа връзките на МИРГ с местните власти, бизнеса, неправителствените 
организации, читалищата и другите потенциални бенефициенти на МИРГ; 

21. Отговаря за правилното организиране на информационната обезпеченост в офиса, както и 
за неговата постоянна ангажираност по отношение на събирането, актуализирането и 
разпространяването на информацията; 

22. Съгласува изготвянето на  индикативна годишна работна програма за следващата 
календарна година от експерта по прилагане на стратегията за ВОМР, техническия 
сътрудник и счетоводителя; 

23. Контролира публикуването на интернет   страницата си одобрената ИГРП за всяка 
следваща календарна година; 

24. Контролира съхранението на всички оригинални документи, свързани с изпълнението на 
стратегията за ВОМР до изтичане на срока на изпълнението й;  

25. Контролира изготвянето и предоставянето на Управляващия орган окончателен доклад за 
изпълнение на стратегията; 



26. Съгласува изготвянето на доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с 
изпълнението на стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПМДР 2014 – 2020 г.; 

27. Представя пред УО на ПМДР, партньорите и Управителния съвет междинните и 
окончателните технически и финансови отчети;  

28. Отчита се пред Управителния съвет и общото събрание на МИРГ Силистра и 
Управляващия орган на ПМДР за реализираните дейности и направените разходи по 
проекта;  

29. Стопанисва и управлява предоставеното му имущество; 
30. Задължава се да осигурява достъп до документи, свързани с изпълнението на стратегията 

за ВОМР, на лица, определени от управляващия орган на ПМДР, междинното звено, 
Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската 
служба за борба с измамите, дирекция АФКОС на Министерство на вътрешните работи, 
както и на всеки упълномощен външен одитор, на членове на Сертифициращия орган, за 
извършване на проверки. 

 
Знания, умения и опит: 
• Образование – завършено висше, най-малко степен „бакалавър“; 
• Професионална област - икономист, инженер, хуманитарна насоченост, др.; 
• Професионален стаж – най-малко 5 години; 
• Управленски опит – най- малко 2 години;  
• Опит в управление и/или изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или от 

други международни донори;  
• Допълнителна квалификация/обучение (чужди езици, IT и др.) Препоръчително е владеенето 

на английски език. Отлична компютърна грамотност; 
 
Специални умения/компетенции 

- способност да работи ефективно в екип; 
- отлични езикови умения; 
- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;  
- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 
- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал; 

 
 

УТВЪРДЕНА: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИРГ СИЛИСТРА: 

                                                        /Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ/                    дата:…………….2017г. 

 

Запозната съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр:  

…………………………………………………………………………………/трите имена/ 

…………………………………………………………………………………/длъжност/  

………………../подпис/ 

Дата…………………… 


	 Образование – завършено висше, най-малко степен „бакалавър“;
	 Професионална област - икономист, инженер, хуманитарна насоченост, др.;
	 Професионален стаж – най-малко 5 години;
	 Допълнителна квалификация/обучение (чужди езици, IT и др.) Препоръчително е владеенето на английски език. Отлична компютърна грамотност;
	Специални умения/компетенции

