
П Р О Т О К О Л 

05.12.2018 г. 

 

 

Днес, 05.12.2018 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група-Айтос“ гр. Айтос, в състав: Георги Евгениев Петров, Десислава Иванова 

Стоянова, Стоян Иванов Стоянов, Георги Петров Янев,  Валентин Стаматов Иванов и Пламен 

Костадинов Димов, се събраха на заседание при следния Дневен Ред: 

1. Избор на нов „ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР“ при Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група-Айтос“ гр. Айтос по отношение прилагане на стратегия за 

ВОМР по ПРСР 2014-2020 г. 

 

По точка първа и единствена от Дневния ред, Председателят на УС на СНЦ МИГ Айтос, 

Стоян Стоянов запозна присъстващите с подадените документи от Марийка Василева 

Георгиева , ЕГН 6108195813  с постоянен адрес: ж.к „Стоян Заимов“ бл. 57, вх.Б, ап. 14, 

гр.Сливен 8800 и желанието и, да изпълнява длъжността изп. директор при СНЦ „МИГ-Айтос“, 

която длъжност, заедно с длъжността счетоводител е свободна тъй като със заявления с вх. № 

86 и № 87 от 30.11.2018 г., изпълнителният директор Ивелина Иванова Георгиева и 

счетоводителят Димитрина Иванова Арнаудова на СНЦ „МИГ-Айтос“ са поискали 

прекратяване на трудово правоотношение по чл. 325, ал.1 от КТ, считано от 01.12.2018 

г., съответно, въпросните са прекратени от същата дата. 

Присъстващите се запознаха със Заявлението на г-жа Георгиева, с нейната 

квалификация и трудов стаж.  

Бяха разгледани приложените към Заявлението документи, удостоверяващи, че 

кандидата отговаря на изискванията за заемане на длъжността „ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР“ 

по отношение на Прилагане стратегията за ВОМР по ПРСР 2014-2020 г.; 

 

Председателят на УС Стоян Стоянов предложи на присъстващите да се приеме 

Решение, съгласно което считано от 27.12.2018 г. с Марийка Василева Георгиева , ЕГН 

6108195813  с постоянен адрес: ж.к „Стоян Заимов“ бл. 57, вх.Б, ап. 14, гр.Сливен 8800, да бъде 

сключен трудов договор за заемане на длъжността „ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР“ при 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Айтос“ гр. Айтос по отношение 

прилагане на стратегия за ВОМР по ПРСР 2014-2020 г., като трудовото възнаграждение остане 

непроменено, а именно заложеното в бюджета на сдружението за 2018 г. 

Понеже нямаше желаещи членове на УС да вземат отношение, да се изкажат или да 

направят допълнителни предложения по поставения въпрос, Предложението бе поставена на 

гласуване. 

След проведено явно гласуване по така направеното предложение резултатите бях 

следните: 

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложението – шест броя членове на Управителния 

съвет 

Гласували „ПРОТИВ“ предложението – няма 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложението – няма. 

 



Във връзка с така получените резултати по предложението, Управителният съвет на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Айтос“ гр. Айтос, единодушно взе 

следното Решение: 

Считано от 27.12.2018 г. с Марийка Василева Георгиева , ЕГН 6108195813  с 

постоянен адрес: ж.к „Стоян Заимов“ бл. 57, вх.Б, ап. 14, гр.Сливен 8800, да бъде сключен 

трудов договор за заемане на длъжността „ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР“ при Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група-Айтос“ гр. Айтос по отношение прилагане на 

стратегия за ВОМР по ПРСР 2014-2020 г., като трудовото възнаграждение остане непроменено, 

а именно заложеното в бюджета на сдружението за 2018 г. 

 

Поради изчерпване на дневния ред на заседанието на Управителния съвет на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Айтос“ гр. Айтос бе закрито. 

 

Дата: 05.12.2018 г. 

Гр. Айтос 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

 

1………/п/……………      2…………/п/……...        3………/п/………………. 

  /Георги Петров/         /Стоян Стоянов/   /Валентин Стаматов/ 

 

 

4………/п/…………     5………/п/……………     6…………/п/……………… 

/Георги Янев/                 //Пламен Костадинов/         /Десислава Стоянова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


