
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

„ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони“ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 

гр. Нова Загора, ул. „24-ти Май“, № 1, ет. 1, офис 1, e-mail: mig@mig-novazagora.org, 

www.mig-novazagora.org 

ПРОТОКОЛ № 2/ 30.01.2023 г. 

На 30.01.2023 г. в 16.00 ч. в офиса на „ Местна инициативна група – Нова Загора“ се проведе 

заседание на Управителния съвет на Сдружението. Присъстваха всички петима членове: Галя 

Захариева, Елена Арабаджиева, Лиляна Стоянова, Росица Колева и Яна Колева. Заседанието 

протече при следния дневен ред: 

1. Назначаване на служител по заместване на длъжност „Експерт по прилагане на СВОМР“; 

2. Разни. 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа Галя Захариева запозна всички присъстващи с входирания болничен лист на Експерта 

по прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружението, отнасящ се 

за четиридесет и пет /45/ дни преди раждане. Предвид продължителния срок на отсъствието поради 

временна нетрудоспособност на Станислава Костадинова и изявената необходимост от служител на 

позиция „Експерт СВОМР“ г-жа Захариева предложи да бъде назначен по заместване, до завръщане 

на титуляря, такъв. Представи на членовете на УС входираното заявление за назначаване на работа, 

постъпило от Мария Кавалджиева, както и съпътстваща документация. След разглеждане на 

представени приложими документи за придобит опит и квалификация, необходими за изпълняване 

задълженията на длъжността „Експерт СВОМР“, Управителният съвет реши с 5 гласа „ЗА“, 0 

„ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“: 

РЕШЕНИЕ № 2 

На основание чл. 29, ал. 1, т. 7 от Устава на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ беше избрана Мария 

Кавалджиева на длъжност „Експерта по прилагане на Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на Сдружението“ по заместване до завръщане на титуляря Станислава Костадинова. 

По т. 2 от дневния ред 

Бяха обсъдени текущи въпроси от дейността на Сдружението. 

След изчерпване на всички точки, предвидени в дневния ред, Председателят закри 

заседанието. 

 

ПРОТОКОЛЧИК,  

Член на УС: ……………………… 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………… 

                    / Елена Арабаджиева/                                          / Галя Захариева/ 
 

                                                                                  

 

Член на УС ……………………… 

/Лиляна Стоянова/ 

 

Член на УС ……………………… 

/Росица Колева/ 

 

Член на УС ……………………… 

/Яна Колева/ 

mailto:mig@mig-novazagora.org

