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Седалище и адрес на
Група от
Две имена на
Две имена на
Сектор, на
Юридическо (ЮЛ)/ управление/ Данни за
заинтересовани
законно
представляващия
№
който лицето е
БУЛСТАТ/
Физическо лице
постоянен адрес или
лица, които представляващи по пълномощно
представител
ЕИК/ЕГН
месторабота
представлява
я ЮЛ
ЮЛ
гр.Костинброд,
публичен/местна Трайко Младенов,
000776363
1. Община Костинброд
публичен
Атанас Тенев
власт/община
ул.“Охрид“ 1, П.К. 2230
2.

Община Своге

3.

„Агенция за
икономическо
развитие
Костинброд“

Сдружение с
4. нестопанска цел
„Бъдеще за Своге“

гр.Своге,
ул.“Ал.Стамболийски“7
, П.К. 2260

гр.Костинброд,
ул.“Асен Златаров“ 10Б

гр. Своге, кв.21, бл.13,
ет.1, ап.2

Позиция в
Общото
събрание
член

публичен

публичен/местна
власт/община

Емил Иванов,
Илия Богданов

-

000776502

член

нестопански

нестопански/
агенция за
подпомагане на
икономическото
развитие в
гр.Костинброд

Георги Вутев

-

131560578

председател

нестопански

нестопански/
сдружение за
подпомагане
развитието на

Светлозар
Вешков

-

176841737

член

гр.Своге

5. „Мултипринт“ ООД
6.

„НД Турс“ ЕООД

7. „Искър 2000“ ЕООД

8.

Галя Изворска

9. Даниела Станкова

стопански/
производствена
дейност

гр. Костинброд,
ул.“Славянска“ 10А

стопански

общ.Своге, с. Гара
Лакатник, ул.“1 май“ 16

стопански

стопански/услуги в Никол Кръстева
сферата на туризма

гр.Своге,
ул.„Староселска“ 8

стопански

стопански/дейност
в сферата на
услугите

Йордан Бончев

Томислав
Русинов

Георги Иванов

122013040

член

-

203798881

член

Маргарита Минева

130450374

член

Данните са заличени на
нестопански
основание чл. 2 от ЗЗЛД

нестопански

-

-

Данните са заличени на
нестопански
основание чл. 2 от ЗЗЛД

нестопански/
самодеен състав

-

-

Данните са
заличени на
основание чл.
2 от ЗЗЛД
Данните са
заличени на
основание чл.
2 от ЗЗЛД
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член

член

