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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО” 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” 

 

Днес, 17.07.2020 г., в 16.00 часа, в офиса на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ (МИГ – Гоце Делчев – Гърмен 

– Хаджидимово/МИГ), намиращ се на ул. „Александър Стамболийски“ № 1, на основание 

чл. 36 от Устава се проведе заседание на Управителния съвет (УС). 

Заседанието е свикано по инициатива на г-жа Марина Герова – председател  на УС и 

на него присъстват следните членове на УС: 

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 – кмет на 

общината; 

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

кмет на общината; 

Стопански сектор: 

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

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

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 присъстват и Тереза Вакареева – изпълнителен директор и експертите 

по прилагане на СВОМР - Ибраим Пачеджиев и Крум Стамболиев.  

За протоколчик на заседанието е определен Крум Стамболиев. 

Заседанието се откри от г-жа Марина Герова, която констатира наличие на кворум (от 

седем редовно поканени, присъстват всички членове на УС) и представи дневния ред за 

провеждането му: 

1. Обсъждане на проект на документи във връзка с предстоящо свикване на общото 

събрание на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово: 

1.1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2019 г.  

1.2. Доклад за дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ и 

финансов отчет за 2019 г.  
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1.3. Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово” и проект на бюджет за 2020 г.  

1.4. Обсъждане на предложение за размер на членския внос за 2020 г. 

2. Обсъждане на предложение за определяне на допълнителни критерии за 

приоритизиране по Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, 

културно - историческо и природно наследство“ от СВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен 

- Хаджидимово. 

3. Обсъждане на изискванията за кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 и необходимостта от подкрепа на капацитета на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово. 

4. Вземане на решение за свикване на общо събрание на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен – Хаджидимово“ и определяне на дневен ред за провеждането му. 

5. Други.  

Не постъпиха предложения за неговата промяна. 

По т.1 от дневния ред 

 Г-жа Герова информира, че са подготвени Отчет за дейността на УС за 2019 г., Доклад 

за дейността и финансов отчет за 2019 г., проект на Програма за осъществяване на 

дейността и бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” за 2020 г. 

Същите са предоставени на членовете на Сдружението във връзка със свикване на 

заседанието.   

 Г-жа Герова предостави думата на присъстващите за мнения и предложения по 

представените им документите.  След обсъждане се пристъпи към одобрение на 

документите, като: 

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

РЕШЕНИЕ № 1 

На основание чл.57, ал.1 от Устава, Управителният съвет одобрява Отчет за 

дейността на Управителния съвет за 2019 г, Доклад за дейността и финансов отчет на 

СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ за 2019 г., проект на Програма за 

осъществяване на дейността и проект на бюджет на Сдружението за 2020 г., които на 

основание чл.27, т.9-12 и чл.57, ал.1 от Устава, да бъдат внесени за приемане от  

колективния върховен орган на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово. 

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

РЕШЕНИЕ № 2 

Да се предложи на колективния върховен орган на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – 

Хаджидимово за одобрение следния размер на членски внос за 2020 г.: 

 50,00 лева - за членове - физически лица, юридически лица с нестопанска цел и 

читалища; 

 100,00 лева - за членове юридически лица и еднолични търговци, регистрирани по 

Търговския закон; 

 1 000,00 лева - за членове – общини от територията на МИГ (Община Гоце Делчев, 

Община Гърмен и Община Хаджидимово). 
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По т.2 от дневния ред  

Думата беше дадена на г-жа Тереза Вакареева, която припомни, че съгласно 

одобрената СВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, за Мярка 7 

„Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно - историческо и 

природно наследство“ са налице одобрени критерии за оценка, по които следва да се 

извърши допълнително приоритизиране на проекти при равен брой точки, както следва: 

„В случай че две или повече проектни предложения имат еднакъв общ брой точки по 

критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти 

ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани, като се подреждат в низходящ ред 

при последователно прилагане на следните критерии: 

1. Получени точки по критерий „Проектът предвижда дейности/мерки, които 

предоставят възможности за нова за територията форма на използване на природните 

ресурси и/или културно-историческото наследство за територията на МИГ или за 

населеното място, в което се реализира“; 

2. Получени точки по критерий „Проектът има надобщинско значение“; 

3. Получени точки по критерий „Проектът е насочен към и/или включва дейности по 

опазване на околната среда“; 

Допълнителни точки по горепосочените критерии няма да бъдат присъждани. 

Същите ще се прилагат само за допълнително класиране, в случай на получен равен общ 

брой точки по критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс. Всеки един от 

следващите критерии след първия ще се прилага, ако  проектите продължават да имат 

равен брой точки по предходния приложен критерий“. 

 

Съгласно чл.41 от Правилата за провеждане на процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки от 

СВОМР, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 и ЕЗФРС на територията на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово, одобрени от УС на 07.01.2020 г., при класиране на 

проектните предложения, преминали етапа на техническа оценка, се прилага следния ред:  

„1. Класират се проектните предложения, чиято оценка е по-голяма или равна на 

минимално допустимата, определена в Условията за кандидатстване, в низходящ ред. 

Проектните предложения, които не са получили минимално допустимата оценка, не 

участват в класирането.  

2. При наличие на проекти с равен брой точки и недостигащ финансов ресурс, се 

извършва допълнително класиране/приоритизиране по критерии и ред, определени в 

СВОМР и посочени в Условията за кандидатстване по процедурата.  

3. С решение на Общото събрание могат да бъдат избрани допълнително някои от 

съществуващите критерии за подбор на проекти по съответната мярка от 

стратегията, степента на изпълнението на които да бъде определяща при класирането 

на проектите с равен брой точки, като допълнително се извърши приоритизиране и по 

тези критерии. Критериите и реда за прилагането им следва да са посочени в Условията 

за кандидатстване по процедурата.“ 

 

Г-жа Вакареева, предложи на основание чл.41, т.4 от Правилата за провеждане на 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на проектни 

предложения по мерки от СВОМР, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 и ЕЗФРС, ДА СЕ 

ОБСЪДЯТ критерии за допълнително приоритизиране/класиране на проекти, които 

да бъдат предложени за одобрение от колективния върховен орган /общото събрание на 

МИГ.  
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Предложението на екипа на МИГ относно критерии за допълнително 

приоритизиране/класиране на проекти, включва:  Проектните предложения с равен 

брой точки, за които не достига ресурс за финансиране, да бъдат допълнително класирани 

по следните критерии за оценка:   

1. Получени точки по критерий 2 “Проектът се реализира в партньорство“; 

2 . Получени точки по критерий 5 „Проектът включва участието на лица от уязвими и 

маргинализирани общности, в т.ч. роми и/или деца и младежи до 29 г. възраст и/или лица с 

увреждания“. 

Допълнителни точки по критерий 2 и критерий 5 да не се присъждат. Същите да се   

прилагат последователно с цел допълнително приоритизиране/класиране, в случай че след 

прилагане на критериите за приоритизиране, определени в СВОМР, продължават да са 

налице проекти с равен брой точки, за които не достига ресурс за финансиране. 

 

Мотиви за предлагане на допълнителни критерии за приоритизиране на проекти 

с равен брой точки: С предлаганите критерии за оценка се цели допълнително да се 

насърчат партньорските проекти и проектите, включващи участието на лица от уязвими и 

маргинализирани общности, в т.ч. роми и/или деца и младежи до 29 г. възраст и/или лица с 

увреждания. Предложените критерии са пряко свързани с една от основните цели на 

мярката, а именно повишаване капацитета за устойчиво развитие на територията на МИГ 

чрез активно включване на местната общност и особено младите хора в съвместни 

инициативи за популяризиране на общата идентичност на общините Гоце Делчев, Гърмен и 

Хаджидимово. Включването на по-голям брой партньори и по-широк кръг групи лица от 

уязвими и маргинализирани общности е предпоставка за развитие на практики и модели за 

добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията като 

основа за териториалното развитие. 

Не постъпиха други предложения или възражения от членовете на УС.  

Г-жа Герова предложи да се вземе решение предложените критерии за допълнително 

приоритизиране да бъдат внесени за одобрение от членовете на колективния върховен 

орган на МИГ- Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово, след което те могат да бъдат 

прилагани при провеждане на процедура за подбор на проекти.  

Пристъпи се към гласуване, като при гласували 7 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе решение 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

На основание чл.41, т.4 от Правилата за провеждане на процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки от 

СВОМР, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 и ЕЗФРС на територията на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово,  да се предложи на колективния върховен орган на МИГ 

да приеме допълнителни критерии за подбор на проекти по Мярка 7 „Съхранение и 

популяризиране на местната идентичност, културно - историческо и природно 

наследство“, както следва: 

Проектните с равен брой точки, за които не достига ресурс за финансиране да бъдат 

допълнително класирани по следните критерии за оценка:   

1. Получени точки по критерий 2 “Проектът се реализира в партньорство“; 

2 . Получени точки по Критерий 5 „Проектът включва участието на лица от уязвими и 

маргинализирани общности, в т.ч. роми и/или деца и младежи до 29 г. възраст и/или лица с 

увреждания“. 

Допълнителни точки по критерий 2 и критерий 5 да не се присъждат. Същите да се  

прилагат последователно с цел допълнително приоритизиране/класиране, в случай че след 
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прилагане на критериите за приоритизиране, определени в СВОМР, продължават да са 

налице проекти с равен брой точки, за които не достига ресурс за финансиране. 

 

По т. 3 от дневния ред  

 Г-жа Герова информира присъстващите, че са публикувани Условия за 

кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество 

на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020. 

МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово има подписано на 08.01.2020 г. 

споразумение за партньорство с местни инициативни групи от Румъния, Гърция и Турция 

за изпълнение на съвестен проект „Култура и автентичност чрез съвместни събития в 

Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ)“, след решение на УС. 

За  да бъде подадено проектно предложение е необходимо да бъде взето решение на 

колективния върховен орган на МИГ за кандидатстване по процедурата. Също така  

възниква необходимост от подкрепа на капацитета на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“, за да може Сдружението и проекта да отговорят на условията за 

допустимост по процедурата за подбор на проекти, а именно:   

1. МИГ, в качеството си на кандидат и страна по сключено партньорско 

споразумение, трябва да притежава капацитет за изпълнение на проекта, т.е. финансов 

ресурс за изпълнението му в размер не по-малък от 20 на сто от стойността на заявения 

бюджет. При стойност на проектното предложение в размер на 100 000 евро (195 580,00 

лева), МИГ следва да докаже, че разполага/ще разполага със средства за изпълнение на 

проектните дейности в размер на 39 116,00 лв. 

 2. За планираните за доставка павилиони, представляващи преместваеми обекти по 

чл. 56 от ЗУТ, във връзка с &5, т.80 от ДР на ЗУТ и Наредба № 6 за реда и условията за 

поставяне на преместваеми обекти на територията на община Гоце Делчев, следва да бъдат 

представени: 

 2.1. Документи, доказващи осигурен терен за съхранение на доставените 

павилиони,  до изтичане на срока на мониторинг, който е пет години, считано от изплащане 

на окончателното плащане по административния договор за финансиране на проекта. 

 2.2. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ, ведно със схема за 

поставяне, определяща местоположението на обектите в поземлени имоти, на които МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово ще може да поставя дървени павилиони с площ до 9 

кв.м. (от 8 до 12 бр.) за времето на провеждане на промоционални събития на открито (в 

Градски парк - гр. Гоце Делчев, Площад „Македония“, площад „Гоце Делчев“, терен на 

територията на  бившето военно поделение). 

След обсъждане на необходимите варианти за подкрепа на капацитета на МИГ, както 

и нуждата от вземане на решение от колективния върховен орган на МИГ за 

кандидатстване по процедурата, бяха взети следните решения: 
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При гласували 7 - „ЗА“, 0  - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе решение 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

Да се внесе предложение до колективния върховен орган на МИГ за вземане на 

решение за кандидатстване с проектно предложение с наименование „Култура и 

автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ)“ по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020.  

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

Възлага се на изпълнителния директор на МИГ да внесе предложение до Общински 

съвет - гр. Гоце Делчев и до Кмета на Община Гоце Делчев, с искане за подкрепа на 

капацитета на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово във връзка с кандидатстване с 

проектно предложение с наименование „Култура и автентичност чрез съвместни събития в 

Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ) по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на 

дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, както 

следва: 

1. Община Гоце Делчев да поеме ангажимент да предостави на СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. 

„Александър Стамболийски“ №1, с ЕИК 175886629, представлявано от Марина Дилиянова 

Герова, Росица Кирилова Джамбазова и Тереза Тодорова Вакареева, дългосрочен безлихвен 

заем за авансово финансиране на разходи по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на 

дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 в 

размер на 39 000 (тридесет и девет хиляди) лева за изпълнение на проект „Култура и 

автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ), след 

сключване на административен договор за финансирането му, с краен срок за 

възстановяване на заема  - до получаване на окончателно плащане по проекта, но не по-

късно от 31 януари 2024 г. 

2. Да се допълни схемата за поставяне на преместваеми обекти на територията на 

община Гоце Делчев, със следните терени за поставяне на дървени павилиони с площ до 9 

кв.м. (от 8 до 12 бр.), представляващи преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, във връзка с 

&5, т.80 от ДР на ЗУТ и Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми 

обекти на територията на община Гоце Делчев: Градски парк в гр. Гоце Делчев, Площад 

„Македония“, площад „Гоце Делчев“, терен на територията на бившето военно поделение, 

както и издаване на разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ, ведно със 

схема за поставяне на преместваемите обекти за времето на провеждане на промоционални 

събития на открито. 

3. Да се предостави право на ползване на терен за съхранение на доставени по 

проект „Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И 

ВИЖТЕ) активи, представляващи дървени павилиони с площ до 9 кв.м. (от 8 до 12 бр.), 

предназначени за провеждане на промоционални събития, организирани от СНЦ „МИГ – 
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Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“,  до изтичане на срока на мониторинг, който е пет 

години, считано от изплащане на окончателното плащане по административния договор за 

финансиране на проекта. 

По т.4 от дневния ред  

Г-жа Герова предложи да се премине към вземане на решение за свикване на редовно 

годишно общо събрание на членовете на колективния върховен орган на МИГ, като 

предложи дневен ред за провеждането му. 

Управителният съвет при гласували 7  - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

взе 

РЕШЕНИЕ № 6 

На основание чл.28, ал.1 и чл.57, ал.2 от Устава, по своя инициатива Управителният 

съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” 

свиква общо събрание на 31.07.2020 г. от 10:30 часа, с място на провеждане: гр. Гоце 

Делчев, ул. Александър Стамболийски №13, зала на втори етаж на Ловно-рибарско 

дружество “Сокол” – гр. Гоце Делчев, при следния дневен ред: 

1.  Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2019 г. 

2. Приемане на Доклад за дейността и Годишен финансов отчет за 2019; 

3. Определяне на размера на дължимия членски внос за 2020 г. 

4. Приемане на Програма за осъществяване на дейността и бюджет на СНЦ „МИГ - 

Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” за 2020 г. 

5. Одобряване на критерии за допълнително приоритизиране на проекти по Мярка 7 

„Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно - историческо и 

природно наследство“. 

6. Вземане на решение за кандидатстване с проектното предложение за 

транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности 

за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. 

7. Други. 

По т.5 от дневния ред  

Няма разглеждани въпроси. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

         

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛА: 

1. Покана за свикване на общо събрание на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен – 

Хаджидимово“; 
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2. Отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев -  

Гърмен – Хаджидимово“ за 2019 г.; 

3. Годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен – 

Хаджидимово“ за 2019 г.; 

4. Годишни финансови отчети на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен – 

Хаджидимово“ за 2019 г.; 

5. Отчет на бюджета на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово“ за 

2019 г. 

6. Предложение за определяне на дължимия членски внос от членовете на общото 

събрание на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово“ за 2020 г.; 

7. Проект на програма за дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – 

Хаджидимово“ за 2020 г. 

8. Проект на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово“ за 

2020 г. 

9. Предложение за одобряване на критерии за допълнително приоритизиране на 

проекти по мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, 

културно - историческо и природно наследство“ от СВОМР на СНЦ „МИГ – ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“; 

10. Доклад за представяне на създадено партньорство и проектното предложение 

във връзка с кандидатстване по процедура за вътрешнотериториално и 

транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на 

дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-

2020.  

 

 

Протоколчик: ___________________П___________________ -  Крум Стамболиев 

 

Председател на УС:_______________П___________________ - Марина Герова  
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Присъствали на 17.07.2020 г. на заседание 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 

ЕИК по БУЛСТАТ 

000024745 

Марина Герова Член на УС 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 „Сдружение с 

нестопанска цел „Бизнес 

инкубатор –  Гоце Делчев, 

център за подпомагане на 

предприемачеството”, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 

101159444 

Росица Джамбазова Член на УС 
П 

6 “Рива Логистик“ ООД, 

ЕИК 204600642   

Айя Витанова Член на УС 
П 

7 СНЦ „Граждански 

инициативи за  развитие“, 

с ЕИК по 

БУЛСТАТ 176985548 

Найле Бюлюкова Член на УС 
П 
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