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ЕВРОПЕЙСКИ 

СЪЮЗ     

 

 

  

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО” 

 

 

ПРОТОКОЛ 
от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” 

 

Днес, 04.03.2021 г. от 10:00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ се на ул. „Александър 

Стамболийски“ № 4, на основание чл. 36 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ (МИГ) се проведе заседание на 

Управителния съвет (УС), на което присъстваха следните редовно поканени и уведомени за 

дневния ред членове: 

За публичен сектор: 

1. За Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024745 - Марина Герова; 

2. За Община Гърмен, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024752 - Феим Иса; 

3. За Община Хаджидимово, с ЕИК по БУЛСТАТ 000025014 - Людмил Терзиев; 

За стопанския сектор: 

4. За ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 200643070 - Сузана Сариева; 

5. За “Рива Логистик“, с ЕИК 204600642 - Айя Витанова; 

За нестопански сектор: 

6. За СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на 

предприемачеството”, с ЕИК 101159444 - Росица Джамбазова; 

7. За СНЦ „Граждански инициативи за развитие“, с ЕИК 176985548 - Найле Бюлюкова; 

На заседанието присъстваха служители от персонала на МИГ: Тереза Вакареева – 

изпълнителен директор на МИГ, Ибраим Пачеджиев и Крум Стамболиев – експерти по прилагане 

на СВОМР. За протоколчик на заседанието бе определен Ибраим Пачеджиев. 

Заседанието е открито от Марина Герова - Председател на Управителния съвет, която 

констатира наличие на кворум – от седем редовно поканени, присъстват седем от членовете на 

Управителния съвет. Представен беше дневния ред. Не постъпиха предложения за неговата 

промяна. 
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Дневен ред на заседанието: 

1. Одобряване състава Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура № 

BG06RDNP001-19.038 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение 

и популяризиране на местната идентичност, културно – историческо и природно 

наследство“ и Правила за работа на оценителната комисия; 

2. Други. 

По т.1 от дневния ред 

Г-жа Герова информира присъстващите, че в 17:00 часа на 01.03.2021 г. приключи крайния 

срок за подаване на проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-19.038 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно – историческо 

и природно наследство“. Съгласно дневния ред на заседанието, Управителният съвет следва да 

одобри състава на оценителната комисия (Комисия за подбор на проектни предложения/КППП) 

и да потвърди, че лицата включени в състава и притежават необходимата квалификация и 

професионална компетентност за изпълнение на задачите. Управителният съвет следва да одобри 

и Правила за работа на оценителната комисията. 

 

Г-жа Герова информира, че с писмо с изх. № 20 от 22.02.2021 г. (вх.№ 19-19-2-01-46 от 

23.02.2021 г.) е отправена покана, до Управляващия орган (УО) на Програма за развитие на 

селските райони (ПРСР) 2014-2020 за номиниране на наблюдатели на работата на КППП по 

процедурата. Към момента на провеждане на заседанието такива не са определени. В случай че 

УО на ПРСР номинира наблюдатели, те ще бъдат включени в заповедта за назначаване на 

оценителна комисия.  

Г-жа Герова припомни, че съгласно изискванията на нормативната уредба и правилата на 

МИГ, при определяне състава на КППП, финансирани от ПРСР и ЕЗФРСР, следва да бъдат 

спазени следните изисквания: 

 Председателят, секретарят и членовете, както и наблюдателите и помощник-

оценителите, трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност 

за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта за назначаване; 

 Външните експерти-оценители, трябва да притежават необходимата квалификация и 

опит съобразно вида на оценяваните проекти; 

 Делът на представителите на публичния сектор не следва да превишава 50 на сто от 

имащите право на глас членове; 

 Не по-малко от 1/3 от членовете с право на глас следва да са членове на колективния 

върховен орган на МИГ. 

Г-жа Герова припомни, че на заседания на УС на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово от 18.05.2018 г. и 31.07.2018 г. са взети решения относно: 

 Одобряване на външни експерти  - оценители, които могат да бъдат включвани в 

състава на КППП, одобряване на квалификация и опит на експертите като съответстващи на 

операциите по мерките, финансирани от СВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово. 

Утвърден е Списък на външни експерти - оценители, които могат да бъдат включвани в 

състава на КППП (същият е публикуван на интернет страницата на МИГ: http://www.mig-

gotsedelchev.com/index.php/news-new/158-2018-06-20-09-17-35); 
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 Одобряване на членове на общото събрание, които могат да бъдат включени в състава 

на КППП, позициите на които могат да бъдат назначавани (председател, секретар или оценител), 

притежаваната квалификация и професионална компетентност, съответстващи на  изискванията. 

Утвърден е Списък на членове на общото събрание, които могат да бъдат включвани в 

състава на КППП и позициите, на които могат да бъдат назначавани. 

Изискванията към лицата, включени в двата списъка, са утвърдени с вътрешни правила за 

провеждане на процедури за подбор на външни експерти - оценители и членове на общото 

събрание, които могат да бъдат включвани в състава на КППП, които правила също са одобрени 

от УС на МИГ.  

На заседание на УС, проведено на 15.03.2019 г. са взети допълнителни решения относно 

назначаване на оценителни комисии, както следва: 

 При наличие на необходимост от оценители с определена квалификация и 

професионална компетентност, да бъдат поканени експерти от Списъка на лицата, одобрени в 

проведения Централизиран конкурс за избор на външни оценители, без да се провежда нов 

конкурс за подбор на външни експерти – оценители от МИГ;  

 При необходимост от включване на членове на КВО на МИГ, притежаващи 

квалификация и професионален опит, необходими за изпълнение на задачите да бъдат поканени 

такива, без да се провежда нов подбор на членове на КВО.  

Г- жа Герова предложи да се пристъпи към допълнителен подбор за определяне на състава 

на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.038 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно – историческо 

и природно наследство“, който се базира на резултатите от проведените предварителни подбори 

на външни експерти – оценители/членове на общото събрание, или взети решения на УС от 

15.03.2020 г. 

Постъпиха следените предложения за състав на оценителна комисия: 

1. Председател без право на глас: Крум Костадинов Стамболиев – експерт по прилагане 

на СВОМР в СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“; 

 

2. Секретар без право на глас: Атанас Стоянов Каракиев – член на КВО на СНЦ „МИГ 

- Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“, представляващ по закон „БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД“; 

Оценители с право на глас:  

1. Пламен Маринов Чингаров - външен експерт - оценител от Списък на лицата, одобрени 

в проведения Централизиран конкурс за избор на външни оценители (№ 171); 

2. Ема Фиданова Енева – външен експерт - оценител от Списък на лицата, одобрени в 

проведен от МИГ конкурс за избор на външни експерти – оценители (№ 28) и Списък на лицата, 

одобрени в проведения Централизиран конкурс за избор на външни оценители (№ 75); 

3. Анна Михова Донкова – оценител - член на КВО на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен 

- Хаджидимово“, представляваща по закон Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“, 

с. Мосомище; 

Резервни членове: 

1. Иванка Славчева Чобанова -  външен експерт - оценител от Списък на лицата, одобрени 

в проведен от МИГ конкурс за избор на външни експерти – оценители (№ 16) и Списък на лицата, 
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одобрени в проведения Централизиран конкурс за избор на външни оценители (№ 128). 

2. Георги Йорданов Смилев - член на КВО на МИГ, представляващ по пълномощие СНЦ 

„Спортен клуб по тенис на маса – Неврокоп – ТМ“. 

3. Димитричка Станкова Хаджидимитрова – външен експерт - оценител от Списък на 

лицата, одобрени в проведен от МИГ конкурс за избор на външни експерти – оценители (№ 36); 

Предложеният състав отговаря на изискванията относно състава на КППП: 

1. Делът на представителите на публичния сектор в комисията да не превишава 50 на сто от 

имащите право на глас членове – не са налице представители на публичния сектор.  

2. Не по-малко от 1/3 от членовете с право на глас в КППП, да са членове на колективния 

върховен орган на МИГ - като оценител с право на глас от КВО на МИГ е включена Анна 

Михова Донкова, представляваща по закон Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 

1927“, с. Мосомище. 

Лицата, предложени в състава на КППП (с изключение на Крум Стамболиев, който е 

служител на МИГ) са избрани от: 

1. Списък на лицата, одобрени в проведен конкурс за избор на външни експерти  - 

оценители, които могат да бъдат включвани в състава на КППП (публикуван на интернет 

страницата на МИГ: http://www.mig-gotsedelchev.com/index.php/news-new/158-2018-06-20-09-17-

35), утвърден с решение на Управителния съвет от 18.05.2018 г.; 

2.  Списък на членове на общото събрание, които могат да бъдат включвани в състава на 

КППП, одобрен с решение на УС от 31.07.2018 г.  

3. Списък на лицата, одобрени в проведения Централизиран конкурс за избор на външни 

оценители. 

4. Допълнително е поканен Атанас Стоянов Каракиев -  член на КВО на МИГ, 

представляващ по закон „Баумакс Инженеринг“ ЕООД, предвид притежавана от него 

квалификация и професионален опит. 

Г- жа Герова предложи да бъдат одобрени и Правилата за работа на Комисия за подбор на 

проектни предложения (оценителната комисия) по процедура № BG06RDNP001-19.038 МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната 

идентичност, културно – историческо и природно наследство“. 

Управителният съвет пристъпи към гласуване на предложенията. 

       При  гласували 7 „ЗА“,  0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе:  

 

РЕШЕНИЕ № 1 

На основание чл. 44, ал. 1 от ПМС №161/2016 г., Управителният съвет одобрява  състав 

на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.038 МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната 

идентичност, културно – историческо и природно наследство“, на основание притежаваната 

от лицата квалификация и професионална компетентност в съответствие с вида на 

процедурата и задачите, свързани с участие в комисията, както следва: 
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№ 

по 

ред 

Име, презиме, 

фамилия 

Позиция в 

състава 

КППП 

Притежавано 

образование, 

ОКС, 

квалификация 

Професионален 

опит/ 

Област на 

професионална 

компетентност 

Опит съобразно 

възложените  

задачи /вида на 

процедурата 

Председател без право на глас: 

1. Крум 

Костадинов 

Стамболиев 

 

Председател на 

КППП, експерт 

по прилагане 

на СВОМР на 

МИГ – Гоце 

Делчев – 

Гърмен - 

Хаджидимово 

Висше,  

ОКС  

„Бакалавър“, 

Специалност 

„Публична 

администрация“; 

ОКС 

„Магистър“, 

Специалност: 

„Национална 

сигурност“  

Професионален 

стаж  - 5 години 

Административен 

опит  -  5 години  

 

Административен 

опит, Опит като 

експерт по 

прилагане на 

СВОМР на МИГ,  

участие в състава на 

дванадесет 

оценителни комисии 

като председател 

/секретар 

Секретар без право на глас: 

2.  Атанас 

Стоянов 

Каракиев 

Член на 

колективния 

върховен орган 

на СНЦ „МИГ  

- Гоце Делчев - 

Гърмен - 

Хаджидимово“ 

– 

представляващ 

по закон 

„БАУМАКС 

ИНЖЕНЕРИН

Г“ ЕООД 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност: 

1. „Промиш-

лено и 

гражданско 

строителство“, 

Квалификация 

„Строителен 

инженер“ 

 

Професионална 

област с повече от 

три години опит: 

„Строително 

инженерство“ – над 

10 години 

Опит при 

изпълнение на 

инфраструктурни 

проекти, Оценка на 

оферти по 

процедури за 

възлагане на 

обществени поръчки 

в областта на 

строителството – 

Възложител 

Община Гоце 

Делчев 

Оценка на проектни 

предложения към 

МИГ - Гоце Делчев 

- Гърмен – 

Хаджидимово -  

участие в състава на 

четири оценителни 

комисии. 

Оценители с право на глас: 

 

3.1. 

 

 

 

 

Пламен 

Маринов 

Чингаров 

Член с право 

на глас – 

външен 

експерт - 

оценител 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност: 

1. 

„Изчислителна 

техника“, 

2. „Банков 

мениджмънт“,  

 

Професионална 

област 

/професионални 

направления с 

повече от три 

години опит: 

Електронно 

управление и 

електронно 

правосъдие; 

Икономика, профил 

Финанси; 

Информационни и 

Оценител в 

списъка с външни 

експерти 

оценители в 

процедурите за 

предоставяне на 

БФП при ЦКЗ на 

МС – вписан под 

№171.   

Опит в оценка на 

проектни 

предложения към 

Стратегии за местно 
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№ 

по 

ред 

Име, презиме, 

фамилия 

Позиция в 

състава 

КППП 

Притежавано 

образование, 

ОКС, 

квалификация 

Професионален 

опит/ 

Област на 

професионална 

компетентност 

Опит съобразно 

възложените  

задачи /вида на 

процедурата 

комуникационни 

технологии и 

информатика; 

Професионална 

квалификация. 

4 години – банков 

директор, 11 години 

- Ръководител  на 

Сдружение, от тях -

7 г. пряко  проектно 

управление, 2 

години-проектен 

ръководител при  

други 

Бенефициенти, 

както и 8 години – 

Председател на 

ОбС,  

1 година Дистрикт 

Управител  за 

България. 

развитие 2007-2013 

г. и 2014-2020 г. 

Опит в управление 

на проекти по 

различни 

финансиращи 

организации. 

3.2. Ема 

Фиданова 

Енева – 

външен 

експерт - 

оценител  

Член с право 

на глас – 

външен 

експерт - 

оценител 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

Специалности 

1.„Екология; 

2. „Стопанско 

управление“ 

Професионална 

област с повече от 

три години опит: 

Екология; 

Администрация и 

управление; 

5 години и 8 месеца 

– община Рудозем,  

2 години и 3 месеца 

– МРРБ, 1 година и 

един месец – 

МОСВ, РИОСВ 

Смолян, от 

26.06.2015 г. до 

момента – 

Управител на 

Мулти Левъл 

Консултинг ЕООД. 

 

Списък на лицата, 

одобрени в 

проведен от МИГ 

конкурс за избор 

на външни 

експерти - 

оценители, които 

могат да бъдат 

включвани в 

състава на КППП 

(№28); 

Оценител в списъка 

с външни експерти 

оценители в 

процедурите за 

предоставяне на 

БФП при ЦКЗ на 

МС – вписан под 

№75. 

Опит в оценка на 

проектни 

предложения към 

Стратегии за местно 

развитие 2007-

2013г. и 2014-2020 г. 

Опит в управление 

на проекти по 

различни 
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№ 

по 

ред 

Име, презиме, 

фамилия 

Позиция в 

състава 

КППП 

Притежавано 

образование, 

ОКС, 

квалификация 

Професионален 

опит/ 

Област на 

професионална 

компетентност 

Опит съобразно 

възложените  

задачи /вида на 

процедурата 

финансиращи 

организации. 

3.3. Анна Михова 

Донкова 

Оценител с 

право на глас, 

член на КВО на 

МИГ, 

представляващ

а по закон 

Народно 

читалище 

„Никола 

Йонков 

Вапцаров – 

1927“,  

с. Мосомище 

Висше, ОКС 

Магистър, 

„Автоматизация 

на 

производството“, 

Висше, ОКС 

Магистър, 

„Счетоводство 

и контрол  

Професионална 

област с повече от 

три години опит: 

Икономика, профил 

Финанси; 

Счетоводство. 

Професионален 

стаж: 21 години; 

админи- 

стративен опит: 21 

години, над 20 

години опит в 

областта на 

Финанси, 

счетоводство. 

Административен 

опит.  

Участие в КППП по 

процедури на МИГ - 

Гоце Делчев - 

Гърмен – 

Хаджидимово – 

участие в 10 

оценителни 

комисии; 

Резервни членове: 

4.1.  Иванка 

Славчева 

Чобанова 

Външен 

експерт - 

оценител - 

оценител с 

право на глас 

Висше, ОКС 

„Магистър“ 

специалност:  

„Счетоводна 

отчетност“, 

квалификация 

„Икономист“;  

„Преквалифика

ция: 

Специалност 

„Икономическа 

организация на 

общините в 

условията на 

пазарна 

икономическа 

фирмена 

организация и 

приватизация“, 

квалификация 

„Мениджър на 

общините и 

фирмите“ 

Професионални  

области с повече от 

три години опит:  

Административна 

реформа; 

- Икономика, 

профил Икономика 

и организация на 

труда; 

- Икономика, 

профил, 

Счетоводство и 

контрол; 

- Икономика, 

профил Финанси; 

- Оценяване на 

проектни 

предложения по 

програми или 

оферти по 

процедури за 

възлагане на 

обществени 

поръчки; 

- Финансов и 

икономически 

анализ 

Лицето е включено 

в Списък на лицата, 

одобрени в проведен 

от МИГ конкурс за 

Участие в Комисии 

за оценка и избор на 

заявления за 

подпомагане, 

подадени по мерки 

от СМР на МИГ, по 

ПРСР 2007 – 2013 г.  

Участие в комисии 

за оценка на 

проектни 

предложения по 

ОПРЧР 2014 - 2020: 

„Развитие на 

социалното 

предприемачество“, 

„Обучения на заети 

лица“ и др. 

Участие в КППП по 

процедури на МИГ 

– Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово 
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№ 

по 

ред 

Име, презиме, 

фамилия 

Позиция в 

състава 

КППП 

Притежавано 

образование, 

ОКС, 

квалификация 

Професионален 

опит/ 

Област на 

професионална 

компетентност 

Опит съобразно 

възложените  

задачи /вида на 

процедурата 

избор на външни 

експерти – 

оценители (№ 16) и 

Списък на лицата, 

одобрени в 

проведения 

Централизиран 

конкурс за избор на 

външни оценители 

(№ 128). 

4.2. Георги 

Йорданов 

Смилев 

Резервен член   

-  член на 

общото 

събрание на 

МИГ, 

представля -

ващ по 

пълномощие 

СНЦ „Спортен 

клуб по тенис 

на маса – 

Неврокоп – ТМ 

 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност 

„Технология на 

машиностроенето; 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност 

„Финанси“ 

Професионална 

област с повече от 

три години опит: 

„Икономика, 

Финанси“  – 16 

години; 

„Администрация и 

управление“ – 3 

год. и 8 месеца; 

Технически науки, 

„Машинно 

инженерство“ – 6 

години 

Участие в 

оценителни комисии 

по схема за 

финансов лизинг, 

реализирана по 

Проект  JOBS; 

Участие в оценка на 

проектни 

предложения по 

мярка 2-4.2 от 

СВОМР на МИГ – 

Гоце Делчев – 

Гърмен - 

Хаджидимово 

4.3. Димитричка 

Станкова 

Хаджидимитр

ова 

Член с право 

на глас – 

външен 

експерт - 

оценител 

Висше, ОКС 

Магистър, 

специалност 

„Технология на 

продуктите от 

плодове и 

зеленчуци“ 

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност 

„Финанси“,  

Висше, ОКС 

„Магистър“, 

специалност 

„Агроинженерст

во, 

полевъдство“; 

Специалност 

„Маркетинг и 

Мениджърство“,  

„Педагогика“ 

Професионална 

област с повече от 

три години опит:  

„Икономика“; 

„Икономика, 

профил Финанси“; 

„Администрация и 

управление“ – над 6 

години  

Лицето е включено 

в Списък на лицата, 

одобрени в проведен 

от МИГ конкурс за 

избор на външни 

експерти – 

оценители (№ 36). 

Експерт в ДФЗ – над 

6 години, (оценка на 

проектни 

предложения, 

изготвяне на 

финансови анализи 

и становища, 

наблюдение на 

проекти); 

Опит в оценка на 

проектни 

предложения към 

МИГ – Сандански,  

МИГ – Разлог.  

Участие в КППП по 

процедури на МИГ 

– Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово 

Опит в подготовка и 

реализация на 

проекти по ПРСР 

2007 -2013 и  

ПРСР 2014 - 2020 
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Г-жа Герова информира, че съгласно Устава и Вътрешните правила, КППП се назначава 

със Заповед, подписана от председателя на УС на МИГ, до три дни след крайния срок за подаване  

на проектните предложения. В заповедта се определят състава на КППП  и правата на достъп до 

ИСУН 2020 за всеки член на комисията. Заповедта и протоколът от заседанието на УС ще бъдат 

изпратени до УО на ПРСР 2014 - 2020 г. за активиране на оценителна сесия, и при необходимост 

и ЦКЗ за създаване на профили за работа с ИСУН 2020. 

При  гласували 7 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе:  

 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

Управителният съвет одобрява Правила за работа на Комисия за подбор на проекти, 

назначавана от МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.038 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно 

– историческо и природно наследство“ и възлага на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ същите да бъдат утвърдени със заповедта за назначаване на 

КППП. 

 

По т. 2 от дневния ред  

            Няма разисквани въпроси. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев 

Гърмен - Хаджидимово“ бе закрито. 

 

 

 

Протоколчик:_______________П___________________________- Ибраим Пачеджиев  

 

 

 

Председател на УС :  П  - Марина Герова 
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Присъствали заседанието на 04.03.2021 г. членове на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев– 

Гърмен - Хаджидимово“ и подписали настоящия протокол: 

 

№ 

по 

ред 

Юридическо лице 

/физическо лице - член 

на Управителния съвет 

Представляващ 

юридическо лице - член 

на Управителния съвет 

Позиция в УС Подпис 

1. Община Гоце Делчев, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 
000024745 

Марина Герова Председател 

УС 

на П 

2. Община Гърмен, 
ЕИК по БУЛСТАТ 

000024752 

Феим Иса Член на УС П 

3. Община Хаджидимово, 
ЕИК по БУЛСТАТ 

000025014 

Людмил Терзиев Член на УС П 

4. ЕТ „Сузана Сариева“, 
ЕИК 200643070 

Сузана Сариева Член на УС П 

5. СНЦ „Граждански 

инициативи за  развитие“, 

с ЕИК по 

БУЛСТАТ 176985548 

Найле Бюлюкова Член на УС П 

6. СНЦ „Бизнес инкубатор 

– Гоце Делчев, център за 

подпомагане на 

предприемачеството”, с 
ЕИК 101159444 

Росица Джамбазова Зам. – 
председател на 

УС 

П 

7. „РИВА – ЛОГИСТИК“, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 

204600642 

Айя Витанова Член на УС П 
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