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С П И С Ъ К  

на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 от 14.12.2015 г. 

за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

№ Име, презиме, фамилия Длъжност и качество 

1. Д-р Димитър Венков Стефанов 

В качеството на Председател на 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ Тутракан 

- Сливо поле” и в качеството на 

представляващ Община Тутракан в 

Управителния съвет на Сдружението. 

2. Валентин Христов Атанасов 

В качеството на представляващ Община 

Сливо поле и като член на Управителен съвет 

на Сдружението. 
3. Николай Николаев Велчев 

В качеството на представляващ Кооперация 

„Българска кайсия” и като член на 

Управителен съвет на Сдружението. 
4. Валентин Васков Джамбазов 

В качеството на представляващ „ЕЛИДА 

ФИНАНС” ЕООД и като член на 

Управителен съвет на Сдружението. 
5. Камелия Михайлова Махакян 

В качеството на представляващ 

„Салвиния”ООД и като член на Управителен 

съвет на Сдружението. 
б. Милен Василев Филипов 

В качеството на представляващ Народно 

читалище „Никола Йонков Вапцаров - 1873“ 

гр.Тутракан и като член на Управителен 

съвет на Сдружението. 
7. Мариана Минкова Димитрова 

В качеството на представляващ Народно 

читалище „Христо Ботев 1928” гр.Сливо поле 

и като член на Управителен съвет на 

Сдружението. 

8. 

Доц. Д-р Валентина Иванова Маринова 

В качеството на Изпълнителен директор на 

СНЦ „МИГ Тутракан - Сливо поле”. 
9. Шенел Абилова Хасанова 

В качеството на Експерт по прилагане на 

Стратегия за ВОМР 
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10. 
Галина Любомирова Стайкова В качеството на Експерт икономист 

11 
Ангел Николаев Ангелов В качеството на Експерт по прилагане на 

Стратегия за ВОМР 


