
РЕШЕНИЯ  
за избор на делегати от България  

на Национално събрание на членовете на Сдружение „Черноморска мрежа на 
неправителствените организации” (ЧМНО) в България от 15.10.2016 г. 

 
Решение 1. 
Членовете на националното събрание избират двама делегати от България за участие в Общото 
събрание на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации”, а именно: 
Ема Тодорова Гилева и Тодорка Димитрова Атанасова. 
 
Решение 2. 
Членовете на националното събрание номинират за член на Управителния съвет на Сдружение 
„Черноморска мрежа на неправителствените организации” от квотата на България  Ема 
Тодорова Гилева. 

 
 
 

РЕШЕНИЯ  
за избор на делегати от Грузия  

на Национално събрание на членовете на Сдружение „Черноморска мрежа на 
неправителствените организации” (ЧМНО) в Грузия от 24.09.2016 г. 

 
Решение 1. 
Членовете на националното събрание избират двама делегати от Грузия за участие в Общото 
събрание на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации”, а именно: 
Наталия Ониашвили и Шота Самхарадзе. 
 
Решение 2. 
Членовете на националното събрание номинират за член на Управителния съвет на Сдружение 
„Черноморска мрежа на неправителствените организации” от квотата на Грузия  Наталия 
Ониашвили. 

 
 
 

РЕШЕНИЯ  
за избор на делегати от Румъния  

на Национално събрание на членовете на Сдружение „Черноморска мрежа на 
неправителствените организации” (ЧМНО) в Румъния от 27.10.2016 г. 

 
Решение 1. 
Членовете на националното събрание избират двама делегати от Румъния за участие в Общото 
събрание на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации”, а именно: 
Никола Самарджу и Михаела Елена Къндя Миреа. 
 
Решение 2. 
Членовете на националното събрание номинират за член на Управителния съвет на Сдружение 
„Черноморска мрежа на неправителствените организации” от квотата на Румъния Никола 
Самарджу. 

 
 
 
 



РЕШЕНИЯ 
за избор на делегати от Руската Федерация  

на Национално събрание на членовете на Сдружение „Черноморска мрежа на 
неправителствените организации” (ЧМНО) в Руската Федерация от 26.10.2016 г. 

 
Решение 1. 
Членовете на националното събрание избират двама делегати от Руската Федерация за участие 
в Общото събрание на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации”, 
а именно: Татьяна Трибрат и Жанна Селифонова. 
 
Решение 2. 
Членовете на националното събрание номинират за член на Управителния съвет на Сдружение 
„Черноморска мрежа на неправителствените организации” от квотата на Руската Федерация 
Татьяна Трибрат    
 

 
 
 

РЕШЕНИЯ  
за избор на делегати от Украйна  

на Национално събрание на членовете на Сдружение „Черноморска мрежа на 

неправителствените организации” (ЧМНО) в Украйна от 23.09.2016 г. 

Решение 1. 
Членовете на националното събрание избират двама делегати от Украйна за участие в Общото 
събрание на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации”, а именно: 
Олег Деркач и Олег Рубел. 
 
Решение 2. 
Членовете на националното събрание номинират за член на Управителния съвет на Сдружение 
„Черноморска мрежа на неправителствените организации” от квотата на Украйна Олег Рубел. 


