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П Р О Т О К О Л  

на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ 

 
 

Днес, 17.06.2022 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Асеновград, гр. 

Асеновград се проведе заседание на Управителния съвет на МИГ „Куклен - Асеновград“. От 

състава на членовете на Управителния съвет, на днешното заседание присъстваха: 

1. инж. Петър Ставрев Петров – Общ. Асеновград - председател на УС  

2. Димитър Илиев Илиев - СНЦ „Волейболен клуб Тополово” 

3. Елена Илиева Апостолова 

4. Запрян Борисов Ангелов  

5. Тенчо Петков Василев  - „ЛЕСОВАЛ“ ООД 

6. Веселин Маринков  - „ЕЛФ 515“ ЕООД 

В началото на заседанието беше представена регистрационна форма за присъствие и 

удостоверяване на взетите решения на Управителния съвет, която се подписа от всички 

присъстващи. 

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Устава на Сдружението се провери кворумът и след като се 

установи, че такъв е налице, Председателят на Управителния съвет откри заседанието.  

Инж. Петър Петров предложи той да води заседанието на Управителният съвет, а за 

протоколчик и преброител да бъде определена г-жа Поля Петковска – служител в СНЦ МИГ 

„Куклен-Асеновград“. 

Предложението се гласува, както следва:  

Гласували общо: 6 

Гласували „За“: 6 

Гласували „Против“: 0 

Гласували „Въздържал се“: 0 

Предложението се приема. 

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане и обсъждане на Докладна от г-жа Илица Даскалова, изпълнителен 

директор на МИГ „Куклен-Асеновград“. 
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Р Е Ш Е Н И Я: 

 

По точка 1 от дневния ред:  

Председателя на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ представи за обсъждане докладна 

на г-жа Илица Даскалова и г-жа Мария Мърхова във връзка с настъпили проблеми по 

отношение на връщането на работа г-жа Анелия Лесова. Г-н Петров обясни, че е подписал 

молбата за неплатен отпуск на г-жа Лесова, която тя лично, придружена от мъжа си са му я 

занесли в кабинетът му в гр. Асеновград, като същите са го убедили, че са провели разговори 

с г-жа Даскалова и г-жа Мърхова, и имат тяхното съгласие за да бъде молбата одобрена. Г-жа 

Даскалова и г-жа Мърхова отрекоха да са давали това съгласие, дори напротив, г-жа 

Даскалова изрично спомена, че в момента е необходимо да знае дали г-жа Лесова ще се 

завърне на работа или не, тъй като това рефлектира на работния процес и бюджета на МИГ 

„Куклен-Асеновград“. А г-жа Мърхова от своя страна добави, че както изрично е записала в 

доклада, при решение на УС или Председателя в качеството му на работодател може да 

разреши или не разреши ползването на сега подадения отпуск, предвид това, че същият не е 

подаден на основание чл. 167а, ал. 1 от КТ и чл. 49 от Наредбата за работното време, 

почивките и отпуските. Въпреки, че отново не са спазени сроковете от страна на г-жа Лесова, 

екипът и Председателят на МИГ решиха, че за последен път ще направят компромис и ще 

разрешат ползването на подаденият неплатен отпуск от страна на г-жа Лесова, но няма да 

допуснат отново да бъдат манипулирани от нейна страна и от страна на мъжът й, който 

изрично е споменал, че е Общински съветник към Община Асеновград. 

След като членовете на УС се запознаха с докладната на г-жа Даскалова и г-жа 

Мърхова и разгледаха цялата преписка от документи към и от г-жа Лесова, както и 

дискутираха ситуацията, решиха да дадат своята подкрепа към взетите решения от страна на 

Председателя на МИГ „Куклен-Асеновград“ и екипът на МИГ „Куклен-Асеновград“. В тази 

връзка УС възложи на Председателя на МИГ да предприеме действия, с които да не допуска 

г-жа Лесова отново да нарушава Кодекса на труда. Във връзка с необходимостта да се спазва 

балансът на бюджета на МИГ и сдружението да не влиза в преразход на средства при така 

създадената ситуация се счита за уместно преместването на г-жа Петковска от мястото по 
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заместване на г-жа Лесова на свободната щатна бройка за длъжност „експерт“, а до 

завръщането на г-жа Лесова да бъде подадена обява за свобдна щатна длъжност „експерт“. 

 

По точка едно от дневния ред се гласува, както следва:  

Гласували общо: 6 

Гласували „За“: 6 

Гласували „Против“: 0 

Гласували „Въздържал се“: 0 

 

Решения по т. 1 от дневния ред:  

1. Одобрява преминаването на г-жа П. Петковска на освободеното от г-жа Таскова 

работно място и възлага на Председателя на УС да уведоми УО за взетото решение 

2. Одобрява обяването свободна вакантна длъжност „експерт СВОМР“ и възлага на 

г-жа Даскалова публикуването й в сайта на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“. 

 

 

 

 

 

Председател на УС:...................................... 

Инж. Петър Петров 

 

Протоколчик: .................................... 

Поля Петковска, експерт ВОМР 

 

 

 

 

 
 


