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СПИСЪК НА  ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ  

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН- УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

Към 30.09.2021 г. 

Председател УС: 

                  /Д-р  Ивелина Гецова/ 

№ Наименование на 

юридическото лице 

Седалище и адрес 

на управление 
Сектор и 

заинтересована страна 

Име и Фамилия на 

представляващия 

лицето 

Ел.поща 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 

http://www.eufunds.bg/
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1 Община Лясковец Гр.Лясковец, 

пл.“Възраждане

“ №1 

Публичен 

Община  

Ивелина Гецова igetzova@abv.bg 

2 Община Стражица Гр.Стражица, 

ул.“Дончо 

Узунов“№5 

 

Публичен 

община 

Красимира Желязкова krasimira_rrip@abv.bg 

3 Фирма „Лозови 

хълмови“ЕООД 

Гр.Лясковец, 

ул.“М.Москов“

№5 

Стопански 

Земеделски 

производител - лозя 

Петър Тахрилов penelita@abv.bg 

4 Фирма „Север 

1“ЕООД 

С.Мирово, 

общ.Стражица 

ул.“Плиска № 

41 

Стопански 

Зем.производител – 

продажба на стоки от 

собствено 

производство 

Пламен Пенчев sever1@mail.bg 

5 АВТОБОРА - ПЛАМЕН с. Камен, п.к. 

5160 

Стопански сектор Пламен Паунов K5409@abv.bg 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/
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ПАУНОВ - С. КАМЕН ул. ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ № 9  

РЕМОНТ НА 

ТРАКТОРИ И 

СЕЛСКОСТОПАНСКА 

ТЕХНИКА, 

КОМБАЙНИ, ЛЕКИ И 

ТОВАРНИ 

АВТОМОБИЛИ, 

РЕМАРКЕТА, ШАСИТА, 

ПРОДАЖБА НА 

АВТОЧАСТИ И ЧАСТИ 

ЗА 

СЕЛСКОСТОПАНСКА 

ТЕХНИКА. 

6 СНЦ “Шанс за 

всички“ 

Гр.Стражица, 

ул.“Дончо 

Узунов“№9 Б 

Нестопански- 

сдружение  

 

Антоанета Чукурова antoaneta.chukurova@abv.bg 

7 СНЦ „Партньори за 

Лясковец“ 

Гр.Лясковец, 

ул.“Хайдут 

Сидер“№2 

Нестопански Мариела Терзиева mari_terzieva@abv.bg 

http://www.eufunds.bg/
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ПУБЛИЧЕН СЕКТОР: 28,57 % 

СТОПАНСКИ СЕКТОР: 42.85 % 

НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР: 28,57 

 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/

