
 
 

РЕГИСТЪР НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТЪРГОВСКИ  ДРУЖЕСТВА С УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД В 

КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВАТА 

 

 
 

№ 

НАИМЕНОВАНИЕ  

НА ТЪРГОВСКОТО 

ДРУЖЕСТВО 

ДАННИ ЗА ТЪРГОВСКАТА 

РЕГИСТРАЦИЯ,  

В Т.Ч. ЗА 

ПРЕОБРАЗУВАНЕТО И 

ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА 

ДРУЖЕСТВОТО 

РАЗМЕР НА 

УЧАСТИЕТО  

НА ОБЩИНА  

БЛАГОЕВГРАД В 

КАПИТАЛА 

НА 

ДРУЖЕСТВОТО 

 

ЛИЦА, КОИТО 

ПРЕДСТАВЛЯВАТ 

ОБЩИНАТА В ОРГАНИТЕ 

НА УПРАВЛЕНИЕ И 

КОНТРОЛ НА 

ТЪРГОВСКОТО 

ДРУЖЕСТВО 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  

НА ЛИЦАТА,  

КОИТО 

ПРЕДСТАВЛЯВАТ 

ОБЩИНАТА 

1 "БИОСТРОЙ" ЕООД 

ЕИК 101004999  

Седалище и адрес на управление  

гр. Благоевград,  

ул. "Скаптопара" № 12,  

Управител - Васил Бачев  

Дейност - ремонтно-парково и 

инженерно строителство, 

автомобилни превози в страната и 

чужбина, вътрешна и външна 

търговия с всички видове стоки, 

извън забранените от закона 

100% 

Кмета на община Благоевград, 

Председателя на Общински съвет, 

общински съветник или трето лице , 

определено от Общински съвет 

Благоевград,  съгласно чл. 26 от 

Наредбата за реда за учредяване и 

упражняване правата на Община 

Благоевград в публични предприятия, 

търговски дружества с общинско 

участие в капитала, участието в 

граждански дружества и сключването 

на договори за съвместна дейност 

 



2 "ПАЗАРИ" ЕООД 

ЕИК 101522924  

Седалище и адрес на управление  

гр. Благоевград, 

 ул. "Чакалица"№ 6  

Управител – Юлиян Иванов 

Дейност: стопанисване, управление 

и поддръжка на недвижими имоти и 

съоръжения - общинска собственост. 

100% 

Кмета на община Благоевград, 

Председателя на Общински съвет, 

общински съветник или трето лице , 

определено от Общински съвет 

Благоевград,  съгласно чл. 26 от 

Наредбата за реда за учредяване и 

упражняване правата на Община 

Благоевград в публични предприятия, 

търговски дружества с общинско 

участие в капитала, участието в 

граждански дружества и сключването 

на договори за съвместна дейност 

 

3 

"ПАРКИНГИ И 

ГАРАЖИ - 

БЛАГОЕВГРАД"  

ЕООД 

ЕИК 200181086  

Седалище и адрес на управление  

гр. Благоевград, 

 пл. "Георги Измирлиев" № 1  

Управител – Ивайло Червилов, 

Дейност: инвестиране, изграждане, 

експлоатация, стопанисване и 

поддържане на паркинги, гаражи и 

места за паркиране в Благоевград - 

общинска собственост. 

100% 

Кмета на община Благоевград, 

Председателя на Общински съвет, 

общински съветник или трето лице , 

определено от Общински съвет 

Благоевград,  съгласно чл. 26 от 

Наредбата за реда за учредяване и 

упражняване правата на Община 

Благоевград в публични предприятия, 

търговски дружества с общинско 

участие в капитала, участието в 

граждански дружества и сключването 

на договори за съвместна дейност 

 



4 
"Медицински център 

1-Благоевград" ЕООД 

ЕИК 13008273  

Седалище и адрес на управление  

гр. Благоевград,  

ул. "Славянска"№ 60,  

Управител - д-р Тони Даскалов 

Дейност: осъществяване на 

специализирана извън болнична 

медицинска помощ 

100% 

Кмета на община Благоевград, 

Председателя на Общински съвет, 

общински съветник или трето лице , 

определено от Общински съвет 

Благоевград,  съгласно чл. 26 от 

Наредбата за реда за учредяване и 

упражняване правата на Община 

Благоевград в публични предприятия, 

търговски дружества с общинско 

участие в капитала, участието в 

граждански дружества и сключването 

на договори за съвместна дейност 

 

5 

"Център за психично 

здраве - Благоевград" 

ЕООД 

ЕИК 101533931  

Седалище и адрес на управление  

гр. Благоевград,  

ул. "Братя Миладинови" № 21  

Управител - д-р Георги Димитров 

Дейност - спешна психиатрична 

помощ, диагностика и лечение на 

лица с психични разстройства 

100% 

Кмета на община Благоевград, 

Председателя на Общински съвет, 

общински съветник или трето лице , 

определено от Общински съвет 

Благоевград,  съгласно чл. 26 от 

Наредбата за реда за учредяване и 

упражняване правата на Община 

Благоевград в публични предприятия, 

търговски дружества с общинско 

участие в капитала, участието в 

граждански дружества и сключването 

на договори за съвместна дейност 

 

 



6 

"Специализирана 

болница за активно 

лечение на  

пневмо-фтизиатрични 

заболявания  

Благоевград" ЕООД 

ЕИК 101533917  

Седалище и адрес на управление 

Благоевград, 

ул. "Ц. Церковски" № 4  

Управител - д-р Петър Георгиев 

Дейност - активно издирване , 

диагностика, лечение, периодично 

наблюдение и рехабилитация на 

болни от туберкулоза и хронични 

неспецифични белодробни 

заболявания 

100% 

Кмета на община Благоевград, 

Председателя на Общински съвет, 

общински съветник или трето лице , 

определено от Общински съвет 

Благоевград,  съгласно чл. 26 от 

Наредбата за реда за учредяване и 

упражняване правата на Община 

Благоевград в публични предприятия, 

търговски дружества с общинско 

участие в капитала, участието в 

граждански дружества и сключването 

на договори за съвместна дейност 

 

7 

"Специализирана 

болница за активно 

лечение по онкология 

"Св. Мина"Благоевград“ 

ЕООД 

ЕИК 101533900  

Седалище и адрес на управление 

 гр. Благоевград,  

бул. "Васил Левски" № 62  

Управител - д-р Теодор Велчев 

Дейност - активно издирване, 

диагностициране, периодично 

наблюдение на болни с 

онкологични заболявания 

100% 

Кмета на община Благоевград, 

Председателя на Общински съвет, 

общински съветник или трето лице , 

определено от Общински съвет 

Благоевград,  съгласно чл. 26 от 

Наредбата за реда за учредяване и 

упражняване правата на Община 

Благоевград в публични предприятия, 

търговски дружества с общинско 

участие в капитала, участието в 

граждански дружества и сключването 

на договори за съвместна дейност 

 



8 "Бодрост" АД 

ЕИК 101749992  

Седалище и адрес на управление  

гр. Благоевград,  

ул. "Даме Груев" № 4  

Управители: Владимир Спасов, 

Калинка Кирова, Спас Стамболиев, 

Спаска Лунджова 

 Дейност - производство на стоки и 

вещи с цел продажба в 

първоначален, преработен или 

обработен вид 

2% 

Д-р Владимир Пандев,  

упълномощен с Решение № 350, 

Протокол № 12/27.08.2021 г. 

 на ОбС -Благоевград 

 

9 

"Многопрофилна 

болница за активно 

лечение" АД 

ЕИК 101505152  

Седалище и адрес на управление  

гр. Благоевград,  

ул. "Славянска" № 60,  

Управител: Съвет на директорите - 

Огнян Митев, Максим Гайдев, 

Виктория Каракостова - Нешева 

10,06% 

Ивайло Червилов,  

упълномощен с Решение № 64, 

  Протокол № 2/26.02.2021 г. 

 на ОбС -Благоевград 

 

  



10 "Прима инвест БГ" ООД 
ЕИК 101650500  

Седалище и адрес на управление  

гр.Благоевград,  

ул. "Тодор Александров" № 48 

Управители: Борис Стоименов, 

Илия Ризов Дейност: изграждане и 

експлоатация  

на ски-център в м. Картала, 

общ.Благоевград 

7.40% 

Георги Иванов,  

упълномощен с Решение № 19, 

Протокол № 2/28.01.2022 г. 

 на ОбС - Благоевград 

 

11 
"Общински футболен 

клуб "Пирин" ЕИК 202375339  

Седалище и адрес на управление 

Благоевград,  

пл. "Георги Измирлиев" № 1  

Управител Атанас Дафинов 

Дейност: създаване на 

професионални, аматьорски  и 

детско-юношески отбори  

по футбол 

100% 

Кмета на община Благоевград, 

Председателя на Общински съвет, 

общински съветник или трето лице , 

определено от Общински съвет 

Благоевград,  съгласно чл. 26 от 

Наредбата за реда за учредяване и 

упражняване правата на Община 

Благоевград в публични предприятия, 

търговски дружества с общинско 

участие в капитала, участието в 

граждански дружества и сключването 

на договори за съвместна дейност 

 



12 
"Благоевград инвест 

2016" ЕООД 

ЕИК 203987346  

Седалище и адрес на управление 

гр.Благоевград,  

пл. "Георги Измирлиев" № 1  

Управител – инж. Любомир 

Харалампиев   

Дейност:  

извършване на независим 

строителен надзор,  

инвеститорски и технически 

контрол в проектирането и 

строителството,  

изготвяне на оценки,  

консултантски услуги 

100% 

Кмета на община Благоевград, 

Председателя на Общински съвет, 

общински съветник или трето лице , 

определено от Общински съвет 

Благоевград,  съгласно чл. 26 от 

Наредбата за реда за учредяване и 

упражняване правата на Община 

Благоевград в публични предприятия, 

търговски дружества с общинско 

участие в капитала, участието в 

граждански дружества и сключването 

на договори за съвместна дейност 

 

13 
„АРТ СТЕЙДЖ  

ЕНД ФЕСТ“ ЕООД  

ЕИК 206710767 

Седалище и адрес на управление 

гр.Благоевград,  

пл. "Георги Измирлиев" № 1  

Управител: Иван Георгиев Иванов 

 Дейност: 

 организиране и провеждане на 

всички видове културни 

мероприятия, подпомагащи 

развитието на творческата дейност 

и окъществяване на политиката на 

община Благоевград в областта на 

културата, изкуството и 

образованието 

100% 

Кмета на община Благоевград, 

Председателя на Общински съвет, 

общински съветник или трето лице , 

определено от Общински съвет 

Благоевград,  съгласно чл. 26 от 

Наредбата за реда за учредяване и 

упражняване правата на Община 

Благоевград в публични предприятия, 

търговски дружества с общинско 

участие в капитала, участието в 

граждански дружества и сключването 

на договори за съвместна дейност 

 



14 
„БЛАГОЕВГРАД 

ПРОЕКТ 2021“ ЕООД 

ЕИК 206785563 

Седалище и адрес на управление  

гр. Благоевград, 

 пл. "Георги Измирлиев" № 1  

Управител Юри Воев 

 Дейност: 

отговаря за стратегическото 

планиране на  

община Благоевград; подготвя, 

възлага, координира проектни 

дейности, свързани със 

стратегическите проекти на 

общината и ПИРО 

100% 

Кмета на община Благоевград, 

Председателя на Общински съвет, 

общински съветник или трето лице , 

определено от Общински съвет 

Благоевград,  съгласно чл. 26 от 

Наредбата за реда за учредяване и 

упражняване правата на Община 

Благоевград в публични предприятия, 

търговски дружества с общинско 

участие в капитала, участието в 

граждански дружества и сключването 

на договори за съвместна дейност 

 

15 
„БЛАГОЕВГРАД ЕКО 

ТРАНСПОРТ“ ЕООД 

ЕИК 207153157 

Седалище и адрес на управление  

гр. Благоевград, 

 пл. "Георги Измирлиев" № 1  

Управител Мирослав Кюпов 

 Дейност: 

Осъществяване на обществен 

превоз на пътници по утвърдените 

транспортни схеми;въвеждане и 

експлоатация на интелигентни 

транспортни системи, обслужващи 

обществения транспорт; 

организация, контрол и 

финансиране на обществения 

транспорт на територията на 

Община Благоевград като 

интегриран превозен процес. 

100 % 

Кмета на община Благоевград, 

Председателя на Общински съвет, 

общински съветник или трето лице , 

определено от Общински съвет 

Благоевград,  съгласно чл. 26 от 

Наредбата за реда за учредяване и 

упражняване правата на Община 

Благоевград в публични предприятия, 

търговски дружества с общинско 

участие в капитала, участието в 

граждански дружества и сключването 

на договори за съвместна дейност 

 

 

 

Информацията е актуализирана на 20.11.2022 г. 


