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С П И С Ъ К  

на членовете на колективния върховен орган на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ към 11.06.2021 г.  

 

 

 №  

по ред 

 

Наименование на ЮЛ, ЕИК, 

БУЛСТАТ / 

Име и фамилия на ФЛ 

Седалище и адрес на 

управление на ЮЛ / 

Данни за постоянен адрес или 

месторабота на ФЛ 

Трите  имена на 

представляващия ЮЛ 

в МИГ 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

1. СНЦ „Сдружение с нестопанска 

цел „Бизнес инкубатор – Гоце 

Делчев, център за подпомагане на 

предприемачеството”, 

ЕИК по БУЛСТАТ 101159444 

 

гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, 

община Гоце Делчев, област 

Благоевград 

Росица 

Кирилова Джамбазова – 

представляващ по закон 

и пълномощие 

Нестопански сектор/ 

Неправителствени 

организации в други сфери 

(туристически сдружения, 

спортни клубове, еко-

организации, обучителни 

организации, местни 

поделения на 

вероизповеданията и др.) 

http://www.eufunds.bg/
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 №  

по ред 

 

Наименование на ЮЛ, ЕИК, 

БУЛСТАТ / 

Име и фамилия на ФЛ 

Седалище и адрес на 

управление на ЮЛ / 

Данни за постоянен адрес или 

месторабота на ФЛ 

Трите  имена на 

представляващия ЮЛ 

в МИГ 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

2. “Гама Комерс” ООД, 

ЕИК 811200024 

гр. Гоце Делчев, ул. “Христо 

Силянов” № 3, община Гоце 

Делчев, област Благоевград 

Иван Тодоров Геров – 

представляващ по закон 

и пълномощие 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

3. Ловно–рибарско сдружение 

„Сокол”, 

ЕИК по БУЛСТАТ 101149770 

гр. Гоце Делчев, ул. Александър 

Стамболийски № 13 община Гоце 

Делчев, област Благоевград 

Иван Димитров Горанов 

– представляващ по 

пълномощие 

Нестопански сектор/ 

Неправителствени 

организации в други сфери 

(туристически сдружения, 

спортни клубове, еко-

организации, обучителни 

организации, местни 

поделения на 

вероизповеданията и др.) 

4. Община Гоце Делчев, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000024745 

гр. Гоце Делчев, ул. „Царица 

Йоанна” №2, община Гоце 

Делчев, област Благоевград 

Марина Дилиянова 

Герова – представляващ 

по пълномощие 

Публичен сектор/ 

Местна администрация 

5. „ВИВА 2008” ЕООД, 

ЕИК 101798146 

с. Делчево, Шапкова къща №1, 

община Гоце Делчев, област 

Благоевград 

Тодор Николов Тодориев 

– представляващ по 

пълномощие 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

6. СНЦ „Сдружение на 

предприемачите регион Гоце 

Делчев“, 

гр. Гоце Делчев, Димитър Стойнов 

Христов –
Стопански сектор/ 

Сдружение на предприятия в 

сектори извън земеделието 

http://www.eufunds.bg/
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 №  

по ред 

 

Наименование на ЮЛ, ЕИК, 

БУЛСТАТ / 

Име и фамилия на ФЛ 

Седалище и адрес на 

управление на ЮЛ / 

Данни за постоянен адрес или 

месторабота на ФЛ 

Трите  имена на 

представляващия ЮЛ 

в МИГ 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

ЕИК по БУЛСТАТ 101723507 

 

ул. Илия Праматарски 8, ет. 4, 

община Гоце Делчев, област 

Благоевград 

представляващ по закон 

и пълномощие/ 

Галена Владимирова 

Велева – представляващ 

по пълномощие 

7. Народно читалище „Никола 

Йонков Вапцаров – 1927“, 

ЕИК по  БУЛСТАТ 000014991 

с. Мусомища, община Гоце 

Делчев, област Благоевград 

Анна Михова Донкова – 

представляващ по закон 

и пълномощие 

Нестопански сектор/ 

Читалища и др. културни 

организации 

8. “БИЛТА“ ЕАД, 

ЕИК 203401986 

гр. Гоце Делчев, ул. Царица 

Йоанна № 12, 

Иван Георгиев Биларев – 

представляващ по 

пълномощие 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

9. „Народно читалище Просвета – 

1865“, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000014459 

гр. Гоце Делчев, площад Гоце 

Делчев № 1 община Гоце Делчев, 

област Благоевград 

Костадин Иванов 

Кобаков – 

представляващ по закон 

и пълномощие 

Нестопански сектор/ 

Читалища и др. културни 

организации 

10. Народно читалище "Яне 

Сандански - 1978", 

ЕИК по БУЛСТАТ 000014982 

с. Лъжница, ул. Атанас Тешовски  

№ 1 община Гоце Делчев, област 

Благоевград 

Орхиде Ибрахим 

Хаджиева – 

представляващ по 

пълномощие 

 

Нестопански сектор/ 

Читалища и др. културни 

организации 

http://www.eufunds.bg/
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 №  

по ред 

 

Наименование на ЮЛ, ЕИК, 

БУЛСТАТ / 

Име и фамилия на ФЛ 

Седалище и адрес на 

управление на ЮЛ / 

Данни за постоянен адрес или 

месторабота на ФЛ 

Трите  имена на 

представляващия ЮЛ 

в МИГ 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

11. Сдружение „Баскетболен Клуб 

Пирин – Гоце Делчев“, с ЕИК по 

БУЛСТАТ 101656567 

гр. Гоце Делчев, ул. Криволак № 

3, община Гоце Делчев, област 

Благоевград 

Илия Петров Павлов – 

представляващ по закон 

и пълномощие 

Нестопански сектор/ 

Неправителствени 

организации в други сфери 

(туристически сдружения, 

спортни клубове, еко-

организации, обучителни 

организации, местни 

поделения на 

вероизповеданията и др.) 

12. Сдружение „Хроника срещу 

рака", 

ЕИК по БУЛСТАТ 175976902 

гр. Гоце Делчев, ул. Паул Ленц № 

2, община Гоце Делчев, област 

Благоевград 

Елена Петкова Ласина – 

представляващ по 

пълномощие 

 

Нестопански сектор/ 

Организации в сферата на 

социалното включване на 

маргинализирани общности 

13. „Динамо - АД” АД, 

ЕИК 101014580 

гр. Гоце Делчев, ул. Панаирски 

ливади, община Гоце Делчев, 

област Благоевград 

Илия Атанасов Петков 

– представляващ по 

закон 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

14. Народно читалище „Изгрев – 

1930“, 

ЕИК по с БУЛСТАТ 000014893 

с. Баничан, община Гоце Делчев, 

област Благоевград 

Румяна Борисова 

Джибова – 

представляващ  по 

пълномощие 

Нестопански сектор/ 

Читалища и др. културни 

организации 

http://www.eufunds.bg/
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 №  

по ред 

 

Наименование на ЮЛ, ЕИК, 

БУЛСТАТ / 

Име и фамилия на ФЛ 

Седалище и адрес на 

управление на ЮЛ / 

Данни за постоянен адрес или 

месторабота на ФЛ 

Трите  имена на 

представляващия ЮЛ 

в МИГ 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

15. Сдружение "Спортен клуб по 

тенис на маса Неврокоп-ТМ", 

с ЕИК по БУЛСТАТ 176254237 

гр. Гоце Делчев 

ул. „Бяло море“ 

№ 13 ет.1 

 

 

Георги Йорданов 

Смилев – 

представляващ по 

пълномощие 

Нестопански сектор/ 

Неправителствени 

организации в други сфери 

(туристически сдружения, 

спортни клубове, еко-

организации, обучителни 

организации, местни 

поделения на 

вероизповеданията и др.) 

16. “Стройметал” ЕООД, ЕИК 

101784937 

гр. Гоце Делчев, ул. Паул Ленц № 

2, община Гоце Делчев, област 

Благоевград 

 

Кирил Георгиев 

Падарски – 

представляващ по закон 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

17. „Изогруп“ ЕООД, 

ЕИК 101670410 

гр.  Гоце Делчев, ул. Гоце Делчев 

№ 50 община Гоце Делчев, област 

Благоевград 

Ангел Стоянов Тунчев – 

представляващ по закон 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

18. Туристическо дружество “Момини 

двори”, 

ЕИК по БУЛСТАТ 101619978 

гр. Гоце Делчев, ул. Солун № 26,  

община Гоце Делчев, област 

Благоевград 

Петър Благоев 

Смилянов -  

представляващ по 

пълномощие 

Нестопански сектор/ 

Неправителствени 

организации в други сфери 

(туристически сдружения, 

спортни клубове, еко-

http://www.eufunds.bg/
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 №  

по ред 

 

Наименование на ЮЛ, ЕИК, 

БУЛСТАТ / 

Име и фамилия на ФЛ 

Седалище и адрес на 

управление на ЮЛ / 

Данни за постоянен адрес или 

месторабота на ФЛ 

Трите  имена на 

представляващия ЮЛ 

в МИГ 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

организации, обучителна 

организации, местни 

поделения на 

вероизповеданията и др.) 

19. Народно читалище „Петко Рачев 

Славейков – 1938“, ЕИК по 

БУЛСТАТ 000014911 

с. Брезница, община Гоце Делчев, 

област Благоевград 

Нафие Юсеин Косин – 

представляващ по 

пълномощие/ 

Мехмед Ибраим Черкез 

– представляващ по 

пълномощие 

Нестопански сектор/ 

Читалища и др. културни 

организации 

20. „ГРАМАТИКОВ - ИНТЕРГРУП“ 

ЕООД, 

ЕИК 1017149671 

гр. Гоце Делчев, ул. „Драмски 

път“ №22,   община Гоце Делчев, 

област Благоевград 

Румен Тодоров 

Граматиков – 

представляващ по закон 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

21. Община Хаджидимово, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000025014 

гр. Хаджидимово, ул. „Димо 

Хаджидимов“ №46, община 

Хаджидимово, област 

Благоевград 

Людмил Аспарухов 

Терзиев – 

представляващ по закон 

Публичен сектор/ 

Местна администрация 

http://www.eufunds.bg/
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 №  

по ред 

 

Наименование на ЮЛ, ЕИК, 

БУЛСТАТ / 

Име и фамилия на ФЛ 

Седалище и адрес на 

управление на ЮЛ / 

Данни за постоянен адрес или 

месторабота на ФЛ 

Трите  имена на 

представляващия ЮЛ 

в МИГ 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

22. Читалище „Яне Сандански 1928 

г.”, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000016524 

гр. Хаджидимово, ул. „Димо 

Хаджидимов“ №44, община 

Хаджидимово, област 

Благоевград 

Кръстю Ангелов 

Воденичаров – 

представляващ по 

пълномощие 

Нестопански сектор/ 

Читалища и др. културни 

организации 

23. Народно читалище „Просвета - 

1940“, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000015080 

с. Абланица, община  

Хаджидимово, област 

Благоевград 

Илвие Ибраимова 

Мейзинева - 

представляващ по 

пълномощие 

Нестопански сектор/ 

Читалища и др. културни 

организации 

24. Народно читалище “Прогрес - 

1928“, 

с ЕИК по БУЛСТАТ 000015415 

с. Ново Лески, община 

Хаджидимово, област 

Благоевград 

Величка Василева 

Топалова 

Нестопански сектор/ 

Читалища и др. културни 

организации 

25. Народно читалище “Възраждане - 

1927“, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000015380 

с. Копривлен, 

община Хаджидимово, 

област Благоевград 

Мария 

Ангелова Чорлева 

 

Нестопански сектор/ 

Читалища и др. културни 

организации 

26. Сдружение "Бъдеще за Тешово", 

 ЕИК по БУЛСТАТ 176412655 

 

 

 

 

 

с. Тешово, 

община Хаджидимово, 

област Благоевград 

Богомил Георгиев Янев- 

представляващ по закон 

и пълномощие / Дамян 

Александров 

Хаджиев – 

представляващ по 

пълномощие 

Нестопански сектор/ 

Неправителствени 

организации в други сфери 

(туристически сдружения, 

спортни клубове, еко-

организации, обучителна 

организации, местни 

http://www.eufunds.bg/
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 №  

по ред 

 

Наименование на ЮЛ, ЕИК, 

БУЛСТАТ / 

Име и фамилия на ФЛ 

Седалище и адрес на 

управление на ЮЛ / 

Данни за постоянен адрес или 

месторабота на ФЛ 

Трите  имена на 

представляващия ЮЛ 

в МИГ 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

поделения на 

вероизповеданията и др.) 

27. "АРНО - АС" ЕООД, 

ЕИК 200456632 

 

 

с. Теплен, 

община Хаджидимово, 

област Благоевград 

Албен Северинов 

Арнаудов- 

представляващ по закон 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

28. „ЕКОДИН" ЕООД, 

ЕИК 202027635 

гр. Гоце Делчев, ул. „Драмски 

път“ № 3, 

община Гоце Делчев, 

област Благоевград 

Костадин Георгиев 

Чакалов/ 

Васил Костадинов 

Лиманов 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

29. Община Гърмен, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000024752 

с. Гърмен, 

ул. „Първа“ №35, 

община Гърмен, 

област Благоевград 

Феим Ахмед Иса- 

представляващ по закон 

и пълномощие 

Публичен сектор/ 

Местна администрация 

30. СНЦ "НЕВРОКОП", 

ЕИК по БУЛСТАТ 101153637 

с. Долно Дряново, 

община Гърмен, 

област Благоевград 

Рахим Хасанов 

Арнаудов - 

представляващ по закон 

и пълномощие 

Нестопански сектор/ 

Неправителствени 

организации в други сфери 

(туристически сдружения, 

спортни клубове, еко-

организации, обучителна 

организации, местни 

http://www.eufunds.bg/
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 №  

по ред 

 

Наименование на ЮЛ, ЕИК, 

БУЛСТАТ / 

Име и фамилия на ФЛ 

Седалище и адрес на 

управление на ЮЛ / 

Данни за постоянен адрес или 

месторабота на ФЛ 

Трите  имена на 

представляващия ЮЛ 

в МИГ 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

поделения на 

вероизповеданията и др.) 

31. Народно читалище "Асен 

Златаров - 1924", 

ЕИК по БУЛСТАТ  000015899 

с. Огняново, 

община Гърмен, 

област Благоевград 

Вихра Евтимова 

Илчева- представляващ 

по пълномощие 

Нестопански сектор/ 

Читалища и др. културни 

организации 

32. „ВАНИТА - 2“ ЕООД, 

ЕИК  201804166 

с. Балдево, 

община Гърмен, област 

Благоевград 

Иван Илиев Ежков - 

представляващ по закон 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

33. Фондация "Николина 

Чакардъкова", 

ЕИК по БУЛСТАТ 101679637 

гр. Гоце Делчев, ул. Вихрен №12  

община Гоце Делчев, област 

Благоевград 

Васил Запрянов Циров – 

представляващ по 

закон/ 

Стоян Илиев Мицурев – 

представляващ по 

пълномощие 

Нестопански сектор/ 

Читалища и др. културни 

организации 

34. Сдружение с нестопанска цел 

"Консултантски, образователен и 

научен център по европейски 

практики, технологии и 

иновации", 

ЕИК  по БУЛСТАТ 176432953 

гр. „Гоце Делчев, ул. „Дунав“ 

№22 

Георги Момчилов 

Темелков- 

представляващ по закон 

Нестопански сектор/ 

Неправителствени 

организации в други сфери 

(туристически сдружения, 

спортни клубове, еко-

организации, обучителни 

организации, местни 

http://www.eufunds.bg/
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 №  

по ред 

 

Наименование на ЮЛ, ЕИК, 

БУЛСТАТ / 

Име и фамилия на ФЛ 

Седалище и адрес на 

управление на ЮЛ / 

Данни за постоянен адрес или 

месторабота на ФЛ 

Трите  имена на 

представляващия ЮЛ 

в МИГ 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

поделения на 

вероизповеданията и др.) 

35. „ЛИМО БУЛС“ ЕООД, 

ЕИК 202459876 

 

гр. Гоце Делчев, ж.к. „Дунав“ 

бл.18 ет.6 ап.16, община Гоце 

Делчев, област Благоевград 

Благой Иванов Андонов- 

представляващ по закон 

Стопански сектор/ 

Земеделски производител 

36. Ангел Василев Воденичаров, 

ЕГН ************** 

с. Дъбница, община Гърмен, 

област Благоевград 

 Стопански сектор/ 

Земеделски производител 

37. „РИВА - ЛОГИСТИК“ ООД, 

с ЕИК 204600642 

гр. Гоце Делчев, ж.к. 

"ХОРИЗОНТ", ул."ДУНАВ" №8 

Б, община Гоце Делчев, област 

Благоевград 

Айя 

Наилова Витанова- 

представляващ по закон 

и пълномощие 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

38. Сдружение с нестопанска цел 

„Граждански инициативи за 

развитие“, ЕИК по БУЛСТАТ 

176985548 

с. Абланица, ул. „Дунав“ №16, 

община Хаджидимово,  област 

Благоевград 

Найле 

Шеинова Бюлюкова- 

представляващ по закон 

и пълномощие 

Нестопански сектор/ 

Неправителствени 

организации в други сфери 

(туристически сдружения, 

спортни клубове, еко-

организации, обучителна 

организации, местни 

поделения на 

вероизповеданията и др.) 

http://www.eufunds.bg/
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 №  

по ред 

 

Наименование на ЮЛ, ЕИК, 

БУЛСТАТ / 

Име и фамилия на ФЛ 

Седалище и адрес на 

управление на ЮЛ / 

Данни за постоянен адрес или 

месторабота на ФЛ 

Трите  имена на 

представляващия ЮЛ 

в МИГ 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

39. „БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, ЕИК 205047867 

гр. Гоце Делчев, ул. „Иван 

Скендеров“ №2, община Гоце 

Делчев, област Благоевград 

Атанас Стоянов 

Каракиев- 

представляващ по закон 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

40. „Трампов 2006“ ЕООД, ЕИК 

101746178 

с. Мусомища, ул. „Каваците“ № 

6, община Гоце Делчев, област 

Благоевград 

Иван Кирилов Трампов- 

представляващ по закон 
Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

41. ЕТ „ДИНА – 53 – Костадин 

Халембаков“, ЕИК 811028959 

гр. Гоце Делчев, ул. „Владимир 

Поптомов“ № 36, община Гоце 

Делчев, област Благоевград 

Костадин Георгиев 

Халембаков - 

представляващ по закон 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

42. „Доктор Радослав Икономов-

Амбулатория за индивидуална 

практика за първична дентална 

помощ“ ЕООД 

ЕИК 205243054 

Гр. Гоце Делчев, ж.к. „ЮГ“, бл.3, 

вх. Б, ет. 2, ап. 4, община Гоце 

Делчев, област Благоевград 

Радослав Борисов 

Икономов – 

представляващ по закон 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

43. „ТЕФО“ ЕООД, с ЕИК 101784660 с. Дебрен, 

ул. „Първа“ №7, 

община Гърмен, област 

Благоевград 

Сузана Мирославова 

Сариева – 

представляващ по 

пълномощие 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

44. ЕТ „Красимир Соленков“,  

ЕИК 101104978 

с. Осиково, община Гърмен, 

област Благоевград 

Емил Красимиров 

Соленков – 
Стопански 

сектор/Предприятия в 

сектори извън земеделието 

http://www.eufunds.bg/
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 №  

по ред 

 

Наименование на ЮЛ, ЕИК, 

БУЛСТАТ / 

Име и фамилия на ФЛ 

Седалище и адрес на 

управление на ЮЛ / 

Данни за постоянен адрес или 

месторабота на ФЛ 

Трите  имена на 

представляващия ЮЛ 

в МИГ 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

представляващ по 

пълномощие 

45. ЕТ „Искра Оракова“,  

ЕИК 202532826 

с. Скребатно, община Гърмен, 

област Благоевград 

Васил Димитров Ораков 

– представляващ по 

пълномощие 

Стопански 

сектор/Предприятия в 

сектори извън земеделието 

46. Али Мехмед Авдиков, 

ЕГН ******** 

с. Рибново, общ. Гърмен, област 

Благоевград 

 Стопански 

сектор/Земеделски 

производители 

47. САТИ ЕООД, ЕИК 101780650 с. Корница, община Гоце Делчев, 

област Благоевград 

Садитин  

Ибрахим  

Молаали – 

представляващ по закон 

сектор/Предприятия в 

сектори извън земеделието 

48. Сдружение „ФУТБОЛЕН 

КЛУБ"САДОВО", с ЕИК 

101773606 

С. Садово, общ. Хаджидимово, 

област Благоевград 

Илия Николов 

Парасков – 

представляващ по 

закон и пълномощие 

Неправителствени 

организации в други сфери 

(туристически сдружения, 

спортни клубове, еко-

организации, обучителна 

организации, местни 

поделения на 

вероизповеданията и др.) 

http://www.eufunds.bg/
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 №  

по ред 

 

Наименование на ЮЛ, ЕИК, 

БУЛСТАТ / 

Име и фамилия на ФЛ 

Седалище и адрес на 

управление на ЮЛ / 

Данни за постоянен адрес или 

месторабота на ФЛ 

Трите  имена на 

представляващия ЮЛ 

в МИГ 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

49. Читалище "БУДИТЕЛ - 2019, с 

ЕИК 205902152 

С. Борово, общ. Гоце Делчев, 

област Благоевград 

Венислав Костадинов 

Сарандев - 

представляващ по 

закон и пълномощие 

Неправителствени 

организации в други сфери 

(туристически сдружения, 

спортни клубове, еко-

организации, обучителна 

организации, местни 

поделения на 

вероизповеданията и др.) 

 

 

 

11.06.2021 г. 
ЗА СНЦ „МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО“: ……П……………. 

Марина Герова – Председател на УС  
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С П И С Ъ К 
на членовете на колективния  управителен орган на 

Сдружение с нестопанска цел „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ към 11.06.2021 г. 

 

 

№ по 

ред 

Наименование на ЮЛ, ЕИК, 

БУЛСТАТ / 

Име и фамилия на ФЛ 

Седалище и адрес на управление 

на ЮЛ / 

Данни за постоянен адрес или 

месторабота на ФЛ 

Двете имена на представляващия 

ЮЛ лице в УС на МИГ 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

 

1. СНЦ „Сдружение с нестопанска 

цел „Бизнес инкубатор – Гоце 

Делчев, център за подпомагане 

на предприемачеството“, 

ЕИК по БУЛСТАТ 101159444 

гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 

4, община Гоце Делчев, област 

Благоевград 

Росица Кирилова Джамбазова 

/представляваща по закон и 

пълномощие/ 

Нестопански сектор/ 

Неправителствени 

организации в други сфери 

(туристически сдружения, 

спортни клубове, еко-

организации, обучителни 

организации, местни 

поделения на вероизпо -

веданията и др.) 

http://www.eufunds.bg/
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№ по 

ред 

Наименование на ЮЛ, ЕИК, 

БУЛСТАТ / 

Име и фамилия на ФЛ 

Седалище и адрес на управление 

на ЮЛ / 

Данни за постоянен адрес или 

месторабота на ФЛ 

Двете имена на представляващия 

ЮЛ лице в УС на МИГ 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

 

2. Община Гоце Делчев, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000024745 

 

 

 

гр. Гоце Делчев, ул. „Царица 

Йоанна” №2, община Гоце 

Делчев, област Благоевград 

Марина Дилиянова Герова 

/представляваща по 

пълномощие/ 

Владимир Кръстев Москов 

/представляващ по закон/ 

Публичен сектор/ 

Местна администрация 

3. „РИВА - ЛОГИСТИК“ ООД, 

с ЕИК 204600642 

гр. Гоце Делчев, ж.к. 

"ХОРИЗОНТ", ул."ДУНАВ" 

№8 Б, община Гоце Делчев, 

област Благоевград 

Айя 

Наилова  

Витанова 

/представляваща по закон и 

пълномощие/ 

Иван Георгиев Витанов 

/представляващ по закон/ 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

4. Община Хаджидимово, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000025014 

гр. Хаджидимово, ул. „Димо 

Хаджидимов“ №46, община 

Хаджидимово, област 

Благоевград 

Людмил Аспарухов Терзиев 

/представляващ по закон и 

пълномощие/ 

Публичен сектор/ 

Местна администрация 

5. Сдружение с нестопанска цел 

„Граждански инициативи за 

развитие“, 

ЕИК 176985548 

 

с. Абланица, ул. „Дунав“ №16, 

община Хаджидимово,  област 

Благоевград 

Найле Шеинова Бюлюкова 

/представляваща по закон и 

пълномощие/ 

Нестопански сектор/ 

Неправителствени 

организации в други сфери 

(туристически сдружения, 

спортни клубове, еко-

http://www.eufunds.bg/
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№ по 

ред 

Наименование на ЮЛ, ЕИК, 

БУЛСТАТ / 

Име и фамилия на ФЛ 

Седалище и адрес на управление 

на ЮЛ / 

Данни за постоянен адрес или 

месторабота на ФЛ 

Двете имена на представляващия 

ЮЛ лице в УС на МИГ 

 

Сектор и заинтересована 

страна, на която лицето е 

представител 

 

организации, обучителна 

организации, местни 

поделения на вероизпове-

данията и др.) 

6. Община Гърмен, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000024752 

с. Гърмен, 

ул. „Първа“ №35, 

община Гърмен, 

област Благоевград 

Феим Ахмед Иса 

/представляващ по закон и 

пълномощие/ 

Публичен сектор/ 

Местна администрация 

7. „Тефо“ ЕООД,  

ЕИК 101784660 

с. Дебрен, 

ул. „Първа“ №7, 

община Гърмен, област 

Благоевград 

Сузана Мирославова 

Сариева 

/представляваща 

пълномощие/ 

Стопански сектор/ 

Предприятия в сектори 

извън земеделието 

 

11.06.2021 г. 
ЗА СНЦ „МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО“: ……П………… 

Марина Герова – Председател на УС  

http://www.eufunds.bg/

