
 

СПИСЪК 

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА 2016г." 

към 15.11.2018г. 
 

 
№ Наименование на 

юридическото лице 

Седалище и адрес на 

управление 

Сектор и заинтересова 

на страна 
Представител в Общото 

събрание 

 
Телефон 

 
Електронен адрес 

 
ПУБЛИЧЕН СЕКТОР 

 
1 

 
Община Стралджа гр. Стралджа, 

ул. "Хемус" № 12 

публичен; представители 
на местната власт в т.ч. 

община 

Атанас Киров 
законен представител 

 
0888582123 

 
straldjainf@ yahoo.com 

 
СТОПАНСКИ СЕКТОР 

 
2 ЕТ „АИППИМП – д-р Таня 

Георгиева“ 

гр. Стралджа, 

ул. "Опълченска" № 6а 

Стопански; еднолични 
търговци и търговски 

дружества 

Таня Георгиева 
законен представител 

 
0888680843 

 
tanq-69@dir.bg 

 
3 

 
ЗП Цонко Атанасов гр. Стралджа, ул. "Дунав" 

№ 2 

Стопански; земеделски 
производители и 

земеделски кооперации 

Цонко Атанасов 
законен представител 

 
0887021423 

 
не 

 
4 

 
ЕТ „Денис – В. Мирчев“ гр. Стралджа, ул. "Хемус" 

№ 57, вх. В, ет. 3, ап. 33 

Стопански; еднолични 
търговци и търговски 

дружества 

Въльо Вълев 
законен представител 

 
0887735843 

 
m.valeva1@mail.bg 

 
5 

 
ЗП Росен Русев с. Палаузово, 

ул. "Иван Вазов" № 24 

Стопански; земеделски 
производители и 

земеделски кооперации 

Росен Русев 
законен представител 

 
0896770405 

 
не 

 
6 

 
ЕТ "Андрей Митев Генчев" с. Иречеково, ул. "Батак"  

№ 3 

Стопански; еднолични 
търговци и търговски 

дружества 

Андрей Генчев 
законен представител 

 
0895686281 

 
не 

mailto:straldjainf@yahoo.com
mailto:tanq-69@dir.bg
mailto:m.valeva1@mail.bg


 
7 

 
ЗП Съби Стоянов с. Недялско, ул. "Тодор 

Ангелов" № 27 

Стопански; земеделски 
производители и 

земеделски кооперации 

Съби Стоянов 
законен представител 

 
0899615716 

 
nasyada@abv.bg 

 
8 

 
ЕТ „Христо Стойнов – Д“ с. Лозенец, ул. "Пеньо 

Кабаков" № 29 

Стопански; еднолични 
търговци и търговски 

дружества 

Христо Христов 
законен представител 

 
0898518831 

 
hristo_stoinov@abv.bg 

 
9 

 
ЕТ „Елка Велчева – ПВ“ гр. Стралджа, ул. "Никола 

Вапцаров" № 17 

Стопански; еднолични 
търговци и търговски 

дружества 

Елка Велчева 
законен представител 

 
0879160520 

 
elkavelcheva@abv.bg 

 
10 

 
ЗП Димчо Стойков гр. Стралджа, 

ул. "Христо Ботев" № 12 

Стопански; земеделски 
производители и 

земеделски кооперации 

Димчо Стойков 
законен представител 

 
0879838274 

 
dimi_stoykov@abv.bg 

 
11 

 
ЗП Росица Стоева с. Иречеково, 

ул. "Опълченска" № 1 

Стопански; земеделски 
производители и 

земеделски кооперации 

Росица Стоева 
законен представител 

 
0895706173 

 
ida_63@abv.bg 

 
12 

 
ППК „Начало – 93“ гр. Стралджа, площад 

"Демокрация" № 2 

Стопански; земеделски 
производители и 

земеделски кооперации 

Николай Николов 
законен представител 

 
0879252181 

 
ppk93@abv.bg 

 
13 

 
"Лужецки" EООД гр. Стралджа, 

ул. Първи май" № 2 

Стопански; еднолични 
търговци и търговски 

дружества 

Альоша Лужецки 
представляващ по 

пълномощие 

 
0899141740 

 
не 

 
14 

 
"Стеми БГ" ООД гр. Стралджа, ул. "Стефан 

Караджа" № 24 

Стопански; еднолични 
търговци и търговски 

дружества 

Георги Узунов 
законен представител 

 
0887847253 

 
stemi@mail.bg 

 
15 

 
ЕТ „Каливана-Иванка 
Георгиева” 

с. Каменец, ул. 

"Освобождение" № 11 

Стопански; еднолични 
търговци и търговски 

дружества 

Иванка Георгиева 
законен представител 

 
0893650114 

 
zpgroup91@gmail.com 

 
16 ЕТ "Елените - Еленка 

Асенова" 

с. Александрово, ул. 

"Александър 

Стамболийски" № 40 

Стопански; еднолични 
търговци и търговски 

дружества 

Еленка Станчева 
законен представител 

 
0897448812 

 
не 

mailto:nasyada@abv.bg
mailto:hristo_stoinov@abv.bg
mailto:elkavelcheva@abv.bg
mailto:dimi_stoykov@abv.bg
mailto:ida_63@abv.bg
mailto:ppk93@abv.bg
mailto:stemi@mail.bg


 
17 „Варовик-комерс” ЕООД 

с.Каменец, 

ул.”Г.С.Раковски” №2 
Стопански; еднолични 
търговци и търговски 

дружества 

Райка Христова 
законен представител 

 
0899187923 

 
  info@varovik.com 

  

НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР 

 
18 НЧ „Възраждане 1926“, с. 

Зимница 

с. Зимница, ул. "Хан 

Аспарух" № 5а 
Нестопански; културни 
институции и читалища 

Антоанета 
Атанасова,секретар – 

представляващ по 
пълномощие и представител 

по закон 
Елка Пейчева, председател –

представител по закон 

 
0892497791 

 
tonity_at@mail.bg 

 
19 НЧ „Светлина -  1928“, с. 

Лозенец 

с. Лозенец, ул. "Пеньо 

Кабаков" № 18 

Нестопански; културни 
институции и читалища 

Янко Добрев- 
представляващ по 

пълномощие 
Христо Христов, 

председател – представител 
по закон 

Виолета Стоянова, секретар 
- представител по закон 

 
0899780501 

 
svetlina_lozenec@mail.bg 

 
20 НЧ „Христо Ботев - 1922“, с. 

Поляна 

с. Поляна, 

ул. "Александър 

Стамболийски" № 7 Нестопански; културни 
институции и читалища 

Марийка Недева - 
представляващ по 

пълномощие 
Николина Янкова, секретар– 

представител по закон и 
Донка Канева, председател– 

представител по закон 

 
0878969527 

 
chitalishteselopolyana@abv.bg 

 
21 

Сдружение 

„Информационен Бизнес 

Център“ - Стралджа 

гр. Стралджа, ул. "Хемус"  
№ 7 

нестопански структури на 
гражданското общество, 

в това число НПО 

Дичко Дичев– представител 
по закон 

 
0886676755 

 
bic.straldzha@gmail.com 

 
22 НЧ „Възраждане – 1928“, с. 

Войника 

с. Войника, 

ул. "Ленин" № 52 
Нестопански; културни 
институции и читалища 

Славка Йорданова, 
председател- 

представляващ по 
пълномощие и представител 

по закон  
Жечка Колева, секретар- 
представител по закон 

 
0899661881 

 
chitalishe1928voynika@gmail.co
m 

mailto:tonity_at@mail.bg
mailto:svetlina_lozenec@mail.bg
mailto:chitalishteselopolyana@abv.bg
mailto:bic.straldzha@gmail.com
mailto:chitalishe1928voynika@gmail.com
mailto:chitalishe1928voynika@gmail.com


 
23 Сдружение „Единни за 

промяна“ 

гр. Стралджа, ул. "Хемус" 

№ 1 
нестопански структури на 
гражданското общество, 

в това число НПО 

Велина Хайдутова- 
представляващ по 

пълномощие 
Надя Жечева - представител 

по закон 

 
0885361707 

 
nadia_j4@abv.bg 

 
24 Сдружение Туристическо 

дружество „Кале“ 

гр. Стралджа, 

ул. "Отец Паисий" № 3 

нестопански структури на 
гражданското общество, 

в това число НПО 

Едрьо Шидерски  
- представител по закон 

 
0887244470 

 
не 

 
25 

НЧ "Изгрев - 1958", 
с.Джинот 

 
с.Джинот, 
ул.”Г.Димитров” №15 

 
Нестопански; културни 
институции и читалища 

Юлия Маджарова- 
председател- 

представляващ по 
пълномощие и представител 

по закон 
Калинка Иванова, секретар 

- представител по закон 

 

0896164144 

 
chitalishte_izgrev_gjinot@abv.bg 

 
26 

Сдружение „Младежта за 

просперитета на град 

Стралджа“ 

гр. Стралджа, ул. "Георги 

Станчев" № 14 

 
нестопански структури на 
гражданското общество, 

в това число НПО 

 
Тодор Атанасов 

- представител по закон 

 
0889308671 

 
todor_history@mail.bg 

 
27 Сдружение „Футболен клуб 

Стралджа – 2015“ 

гр. Стралджа, 

ул. "Хемус" № 49, бл. 3, вх. 

А, ет. 2, ап. 4 

Нестопански; спортни 
клубове 

Явор Киров 
- представляващ по 

пълномощие 
Валентин Иванов 

- представител по закон 

 
0898451087 

 
не 

 
28  "Диабет - Стралджа" 

гр. Стралджа, ул. "Хемус"  
№ 5 

нестопански структури на 
гражданското общество, 

в това число НПО 

 
Стоянка Костадинова 

- представител по закон 

 
0886354163 

 
medren@abv.bg 

 
29 НЧ „Иван Вазов - 1942“, с. 

Богорово 

с. Богорово, ул. "Хаджи 

Димитър" № 7 

 
Нестопански; културни 
институции и читалища 

Минка Иванова- 
председател- 

представляващ по 
пълномощие и представител 

по закон 
Величка Михалева, секретар 
- представител по закон 

 
0897935582 

 
не 

 
30 

 

НЧ „Съгласие – 2009”, 

с.Атолово 

с.Атолово 

ул.”Тракия” №2 

 

Нестопански; културни 
институции и читалища 

Христо Петков, секретар 

- представляващ по 
пълномощие и представител 

по закон 
Илия Терзиев, председател 

- представител по закон 

 

0885361914 

 

chit_atolovo@abv.bg 

mailto:nadia_j4@abv.bg
mailto:chitalishte_izgrev_gjinot@abv.bg
mailto:todor_history@mail.bg
mailto:medren@abv.bg


 
31 

 
НЧ "Рома-Стралджа-2015" гр. Стралджа, ул. 

"Н. Вапцаров" № 4 

 
Нестопански; културни 
институции и читалища 

Димитър Войводов, 
председател 

- представител по закон 

 
0878571081 

 
не 

 
32 

НЧ "Пробуда - 1934",  
с. Чарда 

 
с. Чарда, ул.”Първи май” 
№1 

 
Нестопански; културни 
институции и читалища 

Калудка Иванова, секретар- 
представляващ по 

пълномощие и представител 
по закон 

Георги Георгиев, 
председател 

- представител по закон 

 
0894354193 

 
chitalishte_charda@abv.bg 

 
33 НЧ „Просвета – 1927”, 

с.Иречеково с.Иречеково 
пл.”Освобождение” №3 

Нестопански; културни 
институции и читалища 

Росица Дончева, секретар- 
представляващ по 

пълномощие и представител 
по закон 

Кина Козикова, председател 
– представител по закон 

 
0899578698 

 
prosvetairechekova@bv.bg 

Забележка: НЧ "Рома-Стралджа-2015" няма назначен секретар 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАВЕРИЛ:………………………………… 
                     Николай Николов 
Председател на УС на СНЦ”МИГ-Стралджа 2016г.” 

mailto:chitalishte_charda@abv.bg
mailto:prosvetairechekova@bv.bg
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