
 

 

 

 

СПИСЪК НА  
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН  НА СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ИСПЕРИХ" 02 януари 2018г. 

 

№ Наименование на 

юридическото лице 
Седалище и адрес на 

управление 
Сектор и заинтересована 

страна 
Име и Фамилия на 

представляващия 

лицето 

телефон Електронен адрес 

Публичен сектор 

1 Община Исперих 
Гр. Исперих,  
ул. „Дунав” № 2 

Местна власт 
Даниел Йорданов,  

Зейти Мехмед, 
 Нуртен Хасанова  

0888658527 
9878288363 
0886654113 

danf@abv.bg 

zeyti.mehmed@abv.bg 

n.hasanova@abv.bg 

Стопански сектор – юридически лица 

2 
"ПИМ-гр. Исперих" 

ЕООД 
гр. Исперих,  
ул. “А. Кънчев" № 0 

Микропредприятие, търговия с 

отпадъци от черни и цветни 

метали  
Мирослав Паскалев 0889455127 

pim.eood1955@abv.bg 

3 "А1 Лимитед"ЕООД 
гр. Исперих, ул. "Хр. 

Смирненски"  № 41 

Микропредприятие, 

производство на зарядни станции 

за ел. автомобили 
Румен Иванов 0888476349 

a1limited@yahoo.com 

4 "Караджа-ФАГ" ООД 
гр. Исперих, ул. "Стефан 

Караджа" № 20 

Земеделско стопанство, 

производство на семена за посев и 

млечно животновъдство   
Махмуре Хюсмен 0887230332 

karadjafag@abv.bg 

 

 

5 "Леонт" ЕООД 
гр. Исперих,  
ул. "Цв. Спасов"  № 3 

Микропредприятие, счетоводни 

услуги, европейски проекти 
Таня Узунова 0887284900 

uzunovat@abv.bg 

 

6 "Добруджа КИТ" АД 
гр. Исперих, 
 ул. „Ахинора” № 82 

Средно предприятие – 

производство на ходови колела и 

метални изделия 
Евгения Николова 084312086 

  
j.nikolova@dkit.bg 

 

7 
 
Ахинора АД  

гр. Исперих, 
 ул. „Ахинора” № 3 

Средно предприятие – 

производство на горно дамско и 

мъжко облекло 
Катя Йорданова 0886434349 

ahinoraad@gmail.com 
 

8 „Ергонсервиз“ ЕООД 
с. Подайва, ул. „Панайот 

Волов № 46“ 

Микропредприятие за 

автоуслуги, ремонт и 

диагностика на автомобили 
Хатидже  Халим 0894741987 

hatice.halim@gmail.com 
 

9 „Галата 76“ ЕООД 
с. Лъвино,  
ул. „Бузлуджа“ № 29 

Микропредприятие – птицеферма  Танер Закир  
0899612505 galata76@abv.bg 

10 
ЕТ "Агромикс-

Теодора Каменарова" 
Гр. Исперих, ул. „Тунджа“ 

№ 10 

Микропредприятие-търговия и 

услуги за населението, 

селскостопанска аптека 

Теодора 

Каменарова 

0887243029 

 
agromix@mail.bg 
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11 
ЕТ „Лейбер – 

Мехмед Мухарем“ 
с. Старо Селище, ул. 

„Христо Ботев“ №7 
Микропредприятие, Земеделски 

производител, животновъдство 
Мехмед Мехмед 

0893458987 et_leyber@abv.bg 
 

Нестопански сектор – юридически лица 

12 
СНЦ Културно-

просветно дружество 

"Родно Лудогорие" 

с. Свещари,  
ул. "Хан Омуртаг" № 24 

Културно - просветно дружество,  
организатор на националния 

ученически поход “По стъпките на 

четата на Таньо Войвода” и др. 

Силвия Василева  

 0885335502  sylvia_vasileva @abv.bg  

 

13 
Народно читалище 

"Съзнание" гр. 

Исперих 

гр. Исперих,  
ул. "Васил Левски" № 71 

СНЦ, местна институция за 

култура, самодейност, танцово и 

музикално  изкуство, традиции  
Джанан Родоплу 

0888348 002 
 

djanan_isperih@abv.bg 

 

14 
СНЦ "Хелис" гр. 

Исперих 
гр. Исперих,  
ул. "Васил Левски" № 70 

Популяризиране културно 

историческото наследство на 

територията 
Живка Михайлова 

08431/36 31 

 
jmihailova@abv.bg 

 

15 СНЦ "Исперих-ЕКО" 
гр. Исперих,  ул. "Христо 

Ясенов"  № 2 ет. 2 

Околна среда, опазване на 

защитени видове и територии в 

НАТУРА 2000, зона  

„Лудогорие”, доброволчество 

Васил Василев 

0878684472 

 
vassilev@abv.bg 

 

16 
СНЦ "Бизнесцентър-

Исперих“ 
гр. Исперих, ул. "Васил 

Левски" № 99, офис 1 

Предприемачество, център за 

професионално обучение, работа 

с резработни лица за насърчаване 

на заетостта 

Емилия Германова 

08431/ 46 51 

 
bcisperih@abv.bg 

 

17 
ТД "Димитровец" гр. 

Исперих 
гр. Исперих,  
ул. "Васил Тинчев" № 38 

Туристическо дружество за 

популяризиране и развитие на 

туризма, добровлчество 
Георги Петков 

08431/26-17, 

0882966475 
              - 

18 
Народно читалище 

„Рома – Вазово 2007“ 
с. Вазово,  ул. „Ал. 

Стамболийски“ № 8А 

Първото ромско читалище в 

страната, насърчава ромското 

включване и представлява 

интересите на тази общност 

Федаил Ибрям 

 
0882555641 

roma_vazovo@abv.bg 
 

 

 

19 
СНЦ „Училищно 

настоятелство на ЦДГ 

Мечо Пух” Исперих 

гр. Исперих,  
ул. „Камчия“ №1 

Сдружение за работа с родители 

и педагогическата общност за 

образование и  развитие на деца  
Деница  Богомилова 

 
0887986564 
 

mechopuh_isperih@abv.bg 

 

20 
СНЦ „Електромобили 

за регионите – 

Исперих“  

гр. Исперих, ул. "Христо 

Смирненски" № 41 

Опазване на околната среда и 

популяризиране на 

нисковъглеродни технологии   
Теодор Иванов 

0878930824 
 

a1teodorivanov@gmail.com 
 

21 СНЦ „Зорница“  
гр. Исперих, ул. "Ангел 

Кънчев" № 0, офис 2   

Женско сдружение, за работа с 

уязвими групи: лица с увреждане, 

безработни и роми  

Габриела 

Симеонова 
 

0885193345 gms_ih@abv.bg 
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22 
СНЦ  „Сдружение за 

развитие на с. 

Тодорово“ 

с. Тодорово, ул. „Васил 

Левски“ № 14 
Сдружение за местно развитие и 

младежки дейности Севат Ибрям 
0882040906 sevat_sadki@abv.bg 

 

23 

СНЦ Училищно 

настоятелство при 

ЦДГ „Мики Маус“  
с. Белинци 

с. Белинци, w 
ул. „Ропотамо“ № 2  

Сдружение за работа с родители 

и педагогическата  общност за 

развитие на децата и учащите, 
Нежиля Исмаилова 

0892235340 
 

nejilya@abv.bg 

 

24 
СНЦ „Сдружение за 

развитие на 

Исперих“ 

с. Духовец,  

ул. „Янтра“ №4 

Местно развитие, спорт, 

младежки дейности и 

доброволчество 
Ержан Осман 

0897284889 ercanosman.eo@gmail.com 

25 
Народно читалище  

„Нов живот 1940“ с. 

Конево 

с. Конево, 

ул. „Баба Парашкева“ 

№31 

СНЦ, местна институция за 

култура, самодейност, танцово и 

музикално  изкуство  
Нели Атанасова 

0886543877 nel_at@abv.bg 

 

№ Постоянен адрес 
Сектор и заинтересована страна Име и Фамилия на 

лицето 
телефон Електронен адрес 

Стопански сектор – физически лица 

26 Гр. Исперих, ул. Стефан Караджа № 1 
Земеделски производител –плодове и 

зеленчуци 
Емел Руфад 

0894888780 emelbeisim@abv.bg 

 

27 с. Тодорово,  ул. "Дунав" №  5 
Земеделски производител – пчеларство 

Метин Исов 
0899071069  
 

vvv55@abv.bg 

 

28 с. Райнино, ул. „Опълченска“ № 12 
Земеделски производител – трайни 

насаждения - орехи 
Тихомир Атанасов 
 

0885499491 
- 

29 с. Лудогорци, ул. „Царевец“ № 20 
Земеделски производител – 

растениевъдно стопанство Моамер Али 0887499110 
misa@windowslive.com 

 

30 с. Средоселци, ул. „Волга“№ 4 
Земеделски производител – 

растениевъдно стопанство и зеленчуци 
Мюмюн Назиф 
 

0887673402 fetta.m@abv.bg 
 

Нестопански сектор – физически лица 

31 

Исперих,  
ж.к. „Васил Априлов“ 12, вх. А, ет. 1, ап.1 

Ръководител на неформален клуб 

„Приятели на земята“, учител в 

гимназия „Васил Левски“ Исперих 

Павлинка Павлова 0894616672 pavlinka.pavlova@abv.bg 
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