
 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 

ЗА 
РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор BG161PO001/1.4-07/2010/022   

 

 

 

 

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на 

агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, 

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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ОН-ЛАЙН ПРОУЧВАНЕ  
за набиране на информация за основните 

характеристики на заинтересованите страни 
 

Основната цел на проучването е получената от изследването информация да 
бъде използвана при изготвяне на списък на заинтересованите страни с описание на 
техните основни характеристики. 

Тип на проучването: Количествено изследване. 

Метод за събиране на данни: Онлайн анкета 

Целеви групи: всички заинтересовани страни 

Методът на регистриране на респондентите използва разнообразни 
комуникационни канали: 

 електронната страница на проекта http://sliven.gateway.bg;   

 Индивидуално адресиране на заинтересованите страни чрез електронна 
поща; 

 Публикуване на информация за анкетата на официалната страница на 
община Сливен - http://sliven.bg;  

 Публикуване на информация за анкетата във водещи медии в община 
Сливен. 

 

Въз основа на проведеното проучване на документални източници, както и 
информацията набрана в рамките на анкетното проучване е изготвен систематизиран 
списък на заинтересованите страни с кратко описание на основните им характеристики. 

Списъкът на заинтересованите страни е представен в Приложение 1. 

 

Списъкът включва 131 заинтересовани страни, групирани в 4 основни групи, за 
които е събрана информация както следва: 

 Представителни организации на архитекти, инженери , строители – 
информация за Име на организацията, Адрес, Телефон/Факс, e-mail, 
Председател; 

 Браншови организации  - информация за Име на организацията, Адрес, 
Телефон/Факс, e-mail, Изпълнителен директор (Управител); 

http://sliven.gateway.bg/
http://sliven.bg/
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 Фирми/Бизнес организации- информация за Фирма, Управител, E-mail, 
Телефон/Факс, Сфера на дейност; 

 Представители на гражданското общество – неправителствени 
организации, граждански и младежки групи - информация за Име на 
организацията, Вид на организацията , Адресна регистрация, Телефон/ 
Факс, E-mail, Интернет страница, Изпълнителен директор (Управител), 
Председател на УС (Настоятелство),Брой служители, Сфера на дейност. 

Категория Подкатегория Брой организации в 
категорията 

Представителни 
организации на архитекти, 
инженери , строители 

инженери 1 

строители 1 

архитекти 1 

ОБЩО 3 

Браншови организации   
 5 

ОБЩО 5 

Представители на 
гражданското общество – 
неправителствени 
организации, граждански и 
младежки групи 

Образование  24 

Здравеопазване  7 

Екология  7 

Спорт 3 

Социални услуги 14 

Култура 12 

Човешки права 7 

Интеграция на 
малцинства и хора в 
неравностойно 
положение 

8 

Икономика 3 

Медии 1 

Младежки дейности 8 

ОБЩО 551 

Фирми/Бизнес организации 
 68 

ОБЩО 68 

 

                                                 
1 Общият брой на идетифицираните представители на гражданското общество е по-малък от сбора на 
вклщючените в категорията организации, тъй като предмета на дейност на някои от организациите 
обхваща повече от една подкатегория. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Списък на заинтересовани страни 

 

Представителни организации на архитекти, инженери , строители 

Име на организацията Адрес Телефон/Факс e-mail Председател 

Камара на инженерите в 
инвестиционното проектиране 
Регионална колегия - Сливен   

044 624 389; 044 
623861 kiip-sl@mbox.contact.bg  Инж. Ирена Георгиева Аврамова 

Камара на строителите в България – 
областно представителство Сливен 

бул."Стефан 
Караджа"34 044 / 670 166 

sliven_register@ksb.bg; 
sliven_office@ksb.bg    

Камара на архитектите в България 
Регионална колегия - Сливен 

гр. Сливен 8800, бул. 
"Х. Димитър" № 14,  

оф. 13; 
0889672855  kab_sliven@mail.bg  арх. Петър Георгиев Койнов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kiip-sl@mbox.contact.bg
mailto:sliven_register@ksb.bg
mailto:sliven_register@ksb.bg
mailto:kab_sliven@mail.bg
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Браншови организации  

Име на организацията Адрес Телефон/Факс e-mail 
Изпълнителен директор 
(Управител) 

Браншов съюз на производителите на 
текстил 

Град: Сливен 
Квартал/Улица №: 
„Великокняжевска” № 
22 044/ 663008 bsptbg@abv.bg  

Георги Топчиев, Диана 
Топчиева 

Индустриална стопанска асоциация - 
Сливен  

Сливен 8800, 
“Великокняжевска” 22, 
п.к. 54 А 

0887/ 81 35 09, 
0896/ 71 91 14 sk_sliven@mail.bg  Тодор Иванов 

Българска асоциация за вятърна енергия 
8800 Сливен, бул. 
Ст.Караджа 16 А 44 623 438 bawe@abv.bg   Тодор Иванов 

Съюз за стопанска инициатива 
Регионална организация област СЛИВЕН 

8800 гр. Сливен, 
ул.”Плевен” № 9 

тел: 044/623801, 
ф: 044/29344 и 
088/8280991   Николай Стефанов Шевкенов 

СЛИВЕНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА 
ПАЛАТА 

Сливен 8801; ул. Цар 
Самуил I, ет. 1, П.К. 1213 

тел.: 044/ 62 36 
01; тел.:/факс: 
044/ 62 37 18 

slcci@bcci.bg; 
sliven.chamber@gmail.com инж. Кольо Колев 

 

 

 

mailto:bsptbg@abv.bg
mailto:sk_sliven@mail.bg
mailto:bawe@abv.bg
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Фирми/Бизнес организации 

Фирма Управител  E-mail  Телефон/Факс Сфера на дейност 

„АЛБЕНА-С" АД 
ПЕПА 
БУЛАШИКОВА 

albenasl@mbox.contact.bg 
albena@mobifonika.com  

044/ 667 613 Производство на конфекция 

„АРЕКС ФЕШЪН" ООД 
АТАНАС 
ХРИСТОВ 

arex@techno-link.com 
arexfashion@abv.bg  

044/ 62 52 74 Производство на горно облекло 

„АНТОНИЙ” ЕООД АНТОН ЧАНЕВ 
antoniy@merkanto.com 
office@antoniy.com  

Тел: 044/66 69 66 ; 
044/ 66 70 43 Факс: 
044/ 66 78 43 

Антоний е официален вносител, единствен за 
България, на маслини и зехтин внос от Турция с 
търговска марка „ЕСЕ” и „Кърлангъч” 

„АСТРАТРАНС” АД 
ИНЖ. ИВАН 
ГЕОРГИЕВ 
ИВАНОВ 

astratrans@abv.bg 

Тел.:044/66 25 18  
044/66 25 18 , 66 
24 92 Факс: 044/66 
21 74 

Международен транспорт с бордови автомобили и 
автоцистерни 

СД „БЕРКО-90 - 
БЕРКОВСКИ С-ИЕ"  
БЕРКОВСКИ  

ПЕТКО ВАСИЛЕВ berko@sliven.net 044 662993 Строителство 

„БЕТАКОМ" ООД  
СТОЯН ИВАНОВ 
КАВРЪКОВ 

info@betacom.bg    Производство на мебели 

„БИЛДИНГ-ТД" ЕООД   
ТОДОР СТОЯНОВ 
ДЕЧЕВ 

building_td@mail.bg 044 662490 Строителство 

„БИНДЕР" АД 
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ 
СТЕФАНОВ 

binder@mail.orbitel.bg  044/662082 Строителство и ремонт на пътища 

mailto:albenasl@mbox.contact.bg
mailto:albena@mobifonika.com
mailto:arex@techno-link.com
mailto:arexfashion@abv.bg
mailto:antoniy@merkanto.com
mailto:office@antoniy.com
mailto:astratrans@abv.bg
mailto:berko@sliven.net
mailto:info@betacom.bg
mailto:building_td@mail.bg
mailto:binder@mail.orbitel.bg
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Фирми/Бизнес организации 

Фирма Управител  E-mail  Телефон/Факс Сфера на дейност 

„БИОКОМ 
ТРЕНДАФИЛОВ” ЕООД 
СЛИВЕН     

ЙОРДАН 
ТРЕНДАФИЛОВ 

sales@biokom-trend.com 

тел. 044 624 777 
факс: 044 624 888 
GSM: 0888 596 049, 
0899 154 486 

Производство на мая 

„БИОФАРМ-
ИНЖЕНЕРИНГ” АД 

ВАЛЕНТИНА 
КОЛЕВА 

vkoleva@abv.bg  Тел: 044 66 25 89 Производство на лекарствени средства 

„БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ 
СТРОЕЖИ" ЕООД  

ГЕОРГИ 
СТОЯНОВ 

bksfin@abv.bg 044/ 62 37 84 Изграждане на инфрастриктура в населени места. 

„БРАТЯ ЗАФИРОВИ” 
ООД 

ХРИСТИНА 
АНДРЕЕВА 

bratia_zafirovi@abv.bg  

Тел: 044/62 54 60 , 
044/62 54 60 , 0886 
708 358 
/управител/ Факс: 
044/ 62 57 96 

Производство на млечни продукти 

„ВАНГАРД” ООД 
ДИМИТЪР 
БАЛЕЗДРОВ 

  
0887 787870; 044/ 
66 22 66 

Производство на мляко и млечни продукти 

„ВЕГАТЕКС ВВ” ЕООД  
ВЕСЕЛИН ГАНЧЕВ 
ВАСИЛЕВ   

vegateks@abv.bg 044/ 625384 строителни и демонтажни работи 

„ВИНИ” АД  
ИНЖ. ПЛАМЕН 
АНГЕЛОВ – ИЗП. 
ДИРЕКТОР 

office@vini.bg 

Тел: 044/ 667 666; 
044/66 71 17; Факс: 
044/ 66 73 74 

Производство на вино и високоалкохолни изделия 

„ГРАДИ" ЕООД   
ДИМИТЪР 
БОРИСОВ 

gradi@sliven.net 044/623683 Строителство 

http://www.biokom-trend.com/contacts.php
mailto:vkoleva@abv.bg
mailto:bksfin@abv.bg
mailto:bratia_zafirovi@abv.bg
mailto:vegateks@abv.bg
mailto:office@vini.bg
mailto:gradi@sliven.net
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ШЕЙРЕТОВ 

„ГРИВАС” ООД 
ДИМИТЪР 
ГРИВОВ 

officesn@grivas-nuts.com  044/66 75 15 Производство на ядки 

„ДАН-92" ЕООД  
ДИНКА 
ИВАНОВА 
ЙОРДАНОВА 

dan92@abv.bg  044 667 384 Строителство 

„ДЕКОТЕКС” АД ВАСИЛ ЙОВЧЕВ decotex@decotex.org  

Тел:  044/66 24 80  
044/66 24 80; Факс: 
044/66 25 91 

Производство и търговия с килими, мокети. 
Тъфтинг изделия и печатани изделия. 

„ДЕМЕА ИНВЕСТ” АД 
ЗДРАВКО 
СТАНЕВ  

zstanev.demea@gmail.co
m 

044/ 66 76 82 Производство на хляб и хлебни изделия 

„ДИНАМО” АД 
ГЕОРГИ 
СТОЯНОВ ИЗП. 
ДИРЕКТОР 

dynamo@dynamo-bg.com 

Тел: 044/ 66 62 07; 
Факс: 044/ 62 22 91 

Автомобилни алтернатори, стартери и компоненти 
за тях 

„ДИНАС” АД 
АТАНАС 
ВЕЛИЧКОВ 

dinas@delfibg.com 

 

Производство на огнеупорни и керамични изделия 

„ДИФОАТ" ООД 
ФОТЕ АТАНАСОВ 
ФОТЕВ 

difoat_sn@abv.bg 044 666 888 
Производство на метална дограма за 
строителството 

„ДОМЕЙН БОЙАР” АД 
ДИМИТЪР 
ПАНОВ 

dimitar.panov@siven.dom
aineboyar.com 

Тел:  044/61 91 01 ; 
Факс:  044/66 25 90 

Изкупуване на грозде. Производство на вина и 
алкохолни изделия 

mailto:officesn@grivas-nuts.com
mailto:dan92@abv.bg
mailto:decotex@decotex.org
mailto:zstanev.demea@gmail.com
mailto:zstanev.demea@gmail.com
mailto:dynamo@dynamo-bg.com
mailto:dinas@delfibg.com
mailto:difoat_sn@abv.bg
mailto:dimitar.panov@siven.domaineboyar.com
mailto:dimitar.panov@siven.domaineboyar.com
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„ДОМОСТРОЕНЕ" ООД 
ВИОЛЕТА 
АТАНАСОВА 

info@domostroene.eu 044 662582 Производство на изделия от бетон за строителство 

mailto:info@domostroene.eu
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Фирма Управител  E-mail  Телефон/Факс Сфера на дейност 

„ЕНЕРГОРЕМОНТ - 
СЛИВЕН" ООД  

НИКОЛАЙ 
ДОБРЕВ 

energoremontsliven@abv.
bg 

тел. +359 44 
623908, тел./факс 
624396; GSM +359 
888 291198 

производство на машини за добив и строителство 

СД „ЕКО АСОРТИ” – 
БАЙЧЕВИ 

КИРИЛ ПЕТРОВ 
БАЙЧЕВ - 
УПРАВИТЕЛ 

baicheva@abv.bg  

Тел: 044/ 666 520; 
662 392; Факс: 
044/62 53 79; 044/ 
62 47 22 

Търговия на едро и дребно на промишлени и 
хранителни стоки, производство на хляб и 
безалкохолни напитки. 

СД „ЕЛЛ” -ДАНЕВ, 
БОЖИЛОВ, СИЕ ПЛАМЕН ДАНЕВ ell@ell-bg.com 

Тел:  044/66 72 26  
044/66 72 26; Факс: 
044/66 79 33 

Разработка и производство на промишлената 
електроника 

„E. МИРОЛИО” АД 

ГАЕТАНО 
РИМИНИ – 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
ДИРЕКТОР 

dinevivan@emiroglio.com  
miroglio.lana@emiroglio.c
om  

Тел:  044/61 24 20  
044/61 24 20; 044/ 
612 433; Факс: 
044/61 22 31 

Производство на вълнени и вълнен тип камгарни и 
щрайхгарни платове 

„ЗЛАТНА БЕЛКА-
ИВАНОВ и СИЕ” ООД 

ПЛАМЕН 
ГЕОРГИЕВ 
ИВАНОВ 

zlbelka@b-trust.org  

Тел:  044/66 72 96  
044/66 72 96;Факс: 
044/66 72 97 

Изкупуване, преработка и търговия с естествени 
кожи. Производство и търговия с луксозна кожена 
конфекция 

„ЗММ ПОБЕДА” АД 
ЙОРДАН 
ЙОРДАНОВ 

ceooffice@zmmpobeda.co
m 

Тел:  044/ 66 76 52; 
Факс: 044/ 66 71 79 

Производство и доставка на машини и 
автоматизирани комплекси за обемна обработка на 
детайли посредством отнемане/добавяне на 
материал; машини и автоматизирани комплекси за 

mailto:energoremontsliven@abv.bg
mailto:energoremontsliven@abv.bg
mailto:baicheva@abv.bg
mailto:ell@ell-bg.com
mailto:dinevivan@emiroglio.com
mailto:miroglio.lana@emiroglio.com
mailto:miroglio.lana@emiroglio.com
mailto:zlbelka@b-trust.org
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Фирма Управител  E-mail  Телефон/Факс Сфера на дейност 

рязане, щанцоване и профилиране на ламарини. 

„ЗММ СЛИВЕН” АД 
ГЕОРГИ ДОБРЕВ 
– ИЗП. 
ДИРЕКТОР 

zmmsliven@zmmsliven.co
m 

Тел:  044/66 22 95  
(централа)   
66 26 85 –изп дир 
044/ 66 21 08 
(секретар) 
044/ 66 28 90/ 66 
28 83, 0888 901744 
Добрев  /62 41 07 
централа 

Проектиране и производство на  стругове, 
универсални, високопроизводителни, 
многопозиционни дървообработващи машини, 
стоки за бита, услуги, търговска дейност в страната 
и чужбина 

„ИММ-СЛИВЕН” АД 
ИНЖ. НИКОЛАЙ 
СТАНЧЕВ 

imm@imm-sliven.com  

Тел:  044/66 78 49 ; 
Факс:  044/66 71 20 

Производство на уникални металообработващи и 
специализирани машини  

„ЙОТОВИ” ООД 
ДИМИТЪР 
ХРИСТОВ 

iotovi@iotovi.com  

Тел: 044/ 67 40 
00;Факс: 044/ 67 07 
07/ 0888864444 

Производство и търговия с млечни продукти. 
Специализирана в производството на овче и краве 
сирене, кашкавал, млечно роле, извара, масло и 
кисело мляко. 

„КЕРАМ ИНВЕСТ” АД 
ВЕНЦЕСЛАВ 
ВЪРБАНОВ 

keram-invest@dir.bg  

Тел:  044/ 66 28 19; 
044 62 33 61 
Георги Стамов; 
Факс:  044/ 66 30 
42; GSM: 0887 92 
19 92 

Производство на тухли за строителство 

mailto:zmmsliven@zmmsliven.com
mailto:zmmsliven@zmmsliven.com
mailto:imm@imm-sliven.com
mailto:iotovi@iotovi.com
mailto:keram-invest@dir.bg
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„КОЛХИДА-СЛИВЕН” 
АД 

ВИОЛЕТА 
БЪЧВАРОВА – 
ИЗП. ДИРЕКТОР 

kolhida-
sliven@mbox.contact.bg 

Тел.: 61 92 00; 62 
23 95; Факс:  62 40 
19; 62 42 09 

Производство и реализация на прани камгарни и 
щрайхгерни вълни, дарашки и камгарни вълнени 
ленти и вълнен дреб 

„КООПЕРАЦИЯ 
РЕГИНА” 

ЯНИ ХРИСТОВ 
КОРКОВ 

reginasliven@abv.bg  

Тел: 044/ 66 74 90; 
Факс: 044/ 66 79 07 

Производство на макаронени изделия, сладолед и 
търговия 

„КОРКОС” ООД ЯНАКИ КОРКОВ office@korkos.com  

Тел:  044/ 
66 71 03  ;044/ 
66 78 20 ; 044/ 
666 755  

Дървообработване и търговия с изделия от дърво 

„КРОНОС ООД 
ГЕОРГИ 
ДИМИТРОВ 
БАТАКОВ 

office@kronos.bg ; 
svetlana_a@abv.bg ; 
officekronos@yahoo.com  

Тел:  044/66 66 66 ; 
Факс: 044/66 29 31 

Производство и пакетиране на ядки и сушени 
плодове 

„МАКРОКОМ” ООД 
СВЕТЛОМИР 
КОЛЕВ 

sik@europe.com 

GSM: 0887  92 00 
27 

Производство на птичи продукти, млечни продукти. 
Търговия с хранителни стоки. Внос, износ. 

СД „к-с МИНДЕВИ и 
СИЕ” 

МАРИАНА 
МИНДЕВА 

mindeva_sl@abv.bg  

Тел/ факс: 044/ 66 
20 02 

Търговия на едро с месни и млечни продукти 

„МЕБЕЛЛУКС" АД  
КРЪСТЕВ 
ГЕОРГИЕВ 

mebellux@infotel.bg ; 
mebellux@mbox.contact.b
g  

044/ 62 36 48 Производство на мебели 

„МЕЛНИЦА СЛИВЕН - 
2003" ООД 

ГЕОРГИ ВЕЛКОВ   044/ 667865 
Зърнообработка и съхранение на зърно, 
производство на брашно 

mailto:kolhida-sliven@mbox.contact.bg
mailto:kolhida-sliven@mbox.contact.bg
mailto:reginasliven@abv.bg
mailto:office@korkos.com
mailto:office@kronos.bg
mailto:svetlana_a@abv.bg
mailto:officekronos@yahoo.com
mailto:sik@europe.com
mailto:mindeva_sl@abv.bg
mailto:mebellux@infotel.bg
mailto:mebellux@mbox.contact.bg
mailto:mebellux@mbox.contact.bg
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„МЕТАЛ ЕЛЕКТРИК" 
ЕООД  

СОНЯ ТРУХЧЕВА metal_elektrik@abv.bg 044 633318 
Производство на метални конструкции и части от 
тях 

„МОНОЛИТ” ООД 

ИНЖ. АТАНАС 
КОЙЧЕВ; ИНЖ. 
ЙОРДАН 
ЙОРДАНОВ 

office@monolit-bg.net  

Тел./ Факс: 044/ 62 
55 21 

строителстео, строително-ремонтна дейност, 
строителни услуги 

СД „НАЧЕВИ-90” 
ТОДОР 
ЙОРДАНОВ 
НАЧЕВ 

nachevi90@abv.bg  

Тел: 044/ 62 50 93; 
044/62 38 20  
Факс: 044/ 62 39 24 

Производство на мека мебел 

„НИКОМА” ООД 

НИКОЛА 
АТАНАСОВ 
КЪЧЕВ; ЯНКО 
АТАНАСОВ 
КЪЧЕВ 

office@nicoma.bg 

Тел/ 
факс:  044/66 65 00
  

Производство и търговия на алуминиева и ПВЦ 
дограма, окачена структурна фасада, алуминиеви 
ролетни врати и щори, алуминиев парапет, 
блиндирани врати 

„Н СИЕ Х-КЪЧЕВИ" 
ООД  

НИКОЛА КЪЧЕВ     044/ 662 985 
Неспециализирана търговия на едро с хранителни 
продукти, напитки и тютюневи изделия 

„ПАМЕЛА” ООД 
КОНСТАНТИН 
НАЙДЕНОВ 

office@pamelabg.com  

Тел./ 
Факс:   044/66 72 7
9 ; GSM: 0888 201 
595 

Производство на  мъжки и дамски чорапи и 
чорапени изделия 

„ПАНОНИЯ ИНВЕСТ” 
НИКОЛАЙ 
ТОДОРОВ 

panoniainvest@abv.bg  044/ 66 79 72 Производство на хляб и хлебни изделия 

mailto:metal_elektrik@abv.bg
mailto:office@monolit-bg.net
mailto:nachevi90@abv.bg
mailto:office@nicoma.bg
mailto:office@pamelabg.com
mailto:panoniainvest@abv.bg
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Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Фирми/Бизнес организации 

Фирма Управител  E-mail  Телефон/Факс Сфера на дейност 

„ПАРМАШ – 
ПАРУШЕВИ И СИЕ” АД 

ПЕТКО  ПАРУШЕВ office@parmash.com 

Тел: 044/ 66 73 08; 
Факс: 044/66 72 98 

Производство на домашни потреби от метал и 
пластмаса, производство на велпапе и опаковки от 
велпапе 

„ПЕНЕЛОПА ГРУП” 
ЕООД 

ЯНКО КОСТОВ 
ЛОЛОВ 

penelopagroup@abv.bg ; 
pana1@abv.bg 

Тел/ 
факс:  044 677770 ; 
GSM: 0888/ 210031 

Производство и търговия  на сушени  ядки, плодове 
и семена 

„ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, 
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ” 
АД 

ИНЖ. НИКОЛАЙ 
ДИМИТРОВ 
ФИЧЕВ; 
ХРИСТИНА 
МИТЕВА 

ppzc@mbox.contact.bg  

Тел. 044/ 66 21 99; 
044/ 66 20 81; 
Факс: 044/ 62 38 77 

Отдаване под наем на търговски площи, уникални 
хладилни съоръжения с газовоконтролируема 
среда за съхранение на плодове и зеленчуци, 
офиси в модерна административна сграда 

 „РАВЕНА ЛЕС” ООД  
ЙОРДАН 
ТОДОРОВ 
РУСНАКОВ 

ravenales@abv.bg 044/ 62 26 09 Възпроизводство на гори 

„САВУЛЕН СОКС” ЕООД  
КОСТА АНГЕЛОВ 
ЦАНЕВ 

office@savulensocks.com 044 66 70 32   Производство на чорапи и чорапогащи 

Атес ЕООД  
Производствена база 
Сливен  

Окан Ерюрек  info@ates.bg  
044/666 141 044/6
66 151  

Кабелни инсталации 

„СТРОЙ-КОНСУЛТ” 
ЕООД 

ИНЖ. ЖЕЛЬО 
СЛАВОВ ДОБРЕВ 

office@stroy-consult.com 

Тел.: 044/ 62 56 10; 
02/ 952 38 22; 
Факс: 044/ 62 41 

Промишлено строителство, търговски и 
административни сгради 

mailto:office@parmash.com
mailto:penelopagroup@abv.bg ;
mailto:penelopagroup@abv.bg ;
mailto:ppzc@mbox.contact.bg
mailto:ravenales@abv.bg
mailto:office@savulensocks.com
mailto:office@stroy-consult.com


 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 

ЗА 
РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор BG161PO001/1.4-07/2010/022   

 

 

 

 

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Фирми/Бизнес организации 

Фирма Управител  E-mail  Телефон/Факс Сфера на дейност 

47; 02/ 952 38 53 

„ТИРБУЛ”  ЕАД 
СОТИРИУС 
КУМПИС – ИЗП. 
ДИРЕКТОР  

info@tyrbul.bg; 
stoykova@tyrbul.bg 

Тел:  044/66 64 64  
044/66 64 65; Факс: 
044/62 44 65 

Предприятие за преработка на мляко и 
производство на млечни продукти 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ – 
СЛИВЕН” ЕАД 

АНГЕЛ ХРИСТОВ 
АНГЕЛОВ 

tecsliven@mbox.contact.b
g 

044 / 62 35 01 Производство на топлоенергия 

„ТОП МИКС” ООД  
ПЛАМЕН ГАНЧЕВ 
ДАСКАЛОВ 

ioffice@topmix.org 044 611630 
Производство но готови храни за селскостопански 
живитни 

„ФАНТАЗИЯ 21” ООД 
ЙОРДАН 
ЙОРДАНОВ 

Fantasia21@abv.bg  

тел.  044 624755 ; 
факс 044 624419 

Производство на чорапи 

„ФИШКОМ” ООД 

НИКОЛАЙ 
ЖЕЛЕВ – 
УПРАВИТЕЛ; 
ДИАНА 
СТЕФАНОВА – 
МЕНИДЖЪР 

fishcom@abv.bg 

Тел:  044/62 43 53 ; 
Факс: 044/ 62 44 
74  

Търговия с риба и рибни деликатеси, 
рибопреработка 

„ХЕЛИКОМ” ООД 
ПЕЙО ДОЙЧЕВ 
ПЕЕВ 

helicom@mail.bg 

Тел: 044/ 622 147; 
662 600; GSM: 
0887/ 870 216; 
Факс: 044/66 26 00 

Месодобив и месопреработка 

mailto:info@tyrbul.bg;
mailto:info@tyrbul.bg;
mailto:tecsliven@mbox.contact.bg
mailto:tecsliven@mbox.contact.bg
mailto:ioffice@topmix.org
mailto:Fantasia21@abv.bg
mailto:fishcom@abv.bg
mailto:helicom@mail.bg
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Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Фирми/Бизнес организации 

Фирма Управител  E-mail  Телефон/Факс Сфера на дейност 

ХЛЕБОЗАВОД „ХАДЖИ 
ДИМИТЪР” ООД 

СВЕТЛА 
АТАНАСОВА 

  044 62 39 11 Производство на хляб и хлебни изделия 

„ЧАР 05" ООД   
НИКОЛАЙ 
БОЖИДАРОВ 
ЗАХАРИЕВ 

atanastenev@gmail.com  

044 62 53 13 

Производство на хляб, хлебни изделия и пресни 
сладкарски изделия   

„ШАКЛИЯН ПАСТРИ" 
ЕООД 

САРКИС ГАРО 
ШАКЛИЯН 

  044 623637 
Производство на хляб, хлебни изделия и пресни 
сладкарски издели 

„УЗО" ООД   
НИКОЛАЙ 
ГЕОРГИЕВ 
УЗУНОВ 

office@asya-light.com 044/ 667 477 Производство на осветители и лампи 

„ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД 

МАКС ЛАНГ  
mariya.shikova@yazaki-
europe.com 

046 /901 562  
046/901400   

Производство на електроразпределители и 
контролни апарати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:atanastenev@gmail.com
mailto:office@asya-light.com
mailto:mariya.shikova@yazaki-europe.com
mailto:mariya.shikova@yazaki-europe.com
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Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Представители на гражданското общество – неправителствени организации, граждански и младежки групи 

Име на 
организацията 

Вид 
на 
орган
изаци
ята 

Адресна 
регистрация Телефон/ Факс E-mail 

Интернет 
страница 

Изпълнителен 
директор 
(Управител) 

Председател на 
УС (Настоятелство) 

Брой 
служит
ели Сфера на дейност  

Агенция за 
регионално 
икономическо 
развитие 

Агенц
ия 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: пл. „Цар 
Освободител”  
№ 1, ет. 5 

044624374, 
0885708302 

mgeorgieva_
ared@abv.bg 

www.virtualb
iz.eu 

Марийка 
Георгиева Стоян Стоянов 0-5 Обучение и консултации 

Булкар 
Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: Клуцохор 044/ 628855 

bohostela@a
bv.bg 

www.chorata
.bg 

Донка 
Татарвелова Донка Татарвелова 5 до 10 Медии 

Бизнес 
център/Бизнес 
инкубатор- 
Сливен 

Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: ул. 
„Сливница” № 
6, ет. 1, офис 3 

 044/ 662653, 
0888472002 

bcsliven@ab
v.bg 

 
www.bcsliven
.org  Стамо Йовчев 

Стоян Марков, 
Елка Гъркова, 
Мария Стамова   

Насърчаване на 
икономическото развитие, 
Образование 

Брезичка Сдруж Град: Сливен 044/622633;     Магдалена Таня Долапчиева,   Екология и опазване на 

mailto:mgeorgieva_ared@abv.bg
mailto:mgeorgieva_ared@abv.bg
http://www.virtualbiz.eu/
http://www.virtualbiz.eu/
mailto:bohostela@abv.bg
mailto:bohostela@abv.bg
http://www.chorata.bg/
http://www.chorata.bg/
mailto:bcsliven@abv.bg
mailto:bcsliven@abv.bg
http://www.bcsliven.org/
http://www.bcsliven.org/
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Представители на гражданското общество – неправителствени организации, граждански и младежки групи 

Име на 
организацията 

Вид 
на 
орган
изаци
ята 

Адресна 
регистрация Телефон/ Факс E-mail 

Интернет 
страница 

Изпълнителен 
директор 
(Управител) 

Председател на 
УС (Настоятелство) 

Брой 
служит
ели Сфера на дейност  

ение Квартал/Улица 
№: ул. 
„Г.С.Раковски” 
№ 1, офис 6 

631333 Данчева Катя Тодорова околната среда 

Войводско 
Сдруж
ение 

Град: Сливен 
ж.к. „Сини 
камъни” № 24, 
вх. А, ап. 26 896788931       

Димитър 
Войводов, Живко 
Иванов, Радка 
Георгиева   

Култура, образование, 
екология, етнически общности 

Гражданско 
сдружение 
Криминалист 

Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: ул. 
„Димитър 
Пехливанов” № 
2, ет. 1, офис 9 

 044/ 622362; 
0877 749270 

gs_kriminalis
t@abv.bg     

Сашо 
Александров, 
Кирил Кирчев, 
Тодор Киров, 
Васил Тошев, 
Тенко Тенев   

Браншови организации; 
Защита на човешките права 

Гражданско 
сдружение 
Обществен 
барометър 

Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: ул. 
„Александър 
Стамболийски” 
№ 8, вх. А 

044/ 626142; 
0887 530138, 
0885 356307 

orhio@abv.b
g 
corruption@
abv.bg   

 
www.corrupti
on-bg.org      

Юрий Иванов, 
Диана Тупалова, 
Таня Попова   

Събиране и обработване на 
информация относно 
икономическото развитие на 
Р България; Предоставяне на 
информация на обществото; 
Предоставяне на информация 
относно развитието и 
функционирането на 
различни икономически 

mailto:gs_kriminalist@abv.bg
mailto:gs_kriminalist@abv.bg
mailto:orhio@abv.bg
mailto:orhio@abv.bg
mailto:corruption@abv.bg
mailto:corruption@abv.bg
http://www.corruption-bg.org/
http://www.corruption-bg.org/
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Представители на гражданското общество – неправителствени организации, граждански и младежки групи 

Име на 
организацията 

Вид 
на 
орган
изаци
ята 

Адресна 
регистрация Телефон/ Факс E-mail 

Интернет 
страница 

Изпълнителен 
директор 
(Управител) 

Председател на 
УС (Настоятелство) 

Брой 
служит
ели Сфера на дейност  

субекти и равнището на 
корупция; Борба с 
престъпността и корупцията; 
Подпомагане на създаването 
на мултимедийни продукти в 
областта на културата, 
икономиката, туризма в Р 
България; Други 
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Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Представители на гражданското общество – неправителствени организации, граждански и младежки групи 

Име на 
организацията 

Вид 
на 
орган
изаци
ята 

Адресна 
регистрация Телефон/ Факс E-mail 

Интернет 
страница 

Изпълнителен 
директор 
(Управител) 

Председател на 
УС (Настоятелство) 

Брой 
служит
ели Сфера на дейност  

Добролюбие 

Фонд
ация 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: кв. 
„Клуцохор” № 
20, вх. А, ап. 17 

044/ 663151; 
0884 692149 

anelis@abv.b
g     

Анелия Ланджева, 
Дора Пондалова, 
Ваня Бодурова-
Маринова, Евгени 
Янакиев, Биляна 
Бонева   

Култура и изкуство; Младежки 
въпроси; Политика и 
изследвания; Социални услуги 

Дружество за 
подкрепа на 
деца и лица с 
умствени, 
физически и 
сензорни 
увруждания „Св. 
Стилиян 
Детепазител” 

Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: кв. 
„Дружба” № 10 0897/892763 

detepazitel_s
liven@abv.b
g     

Юрка 
Господинова, 
Екатерина 
Кушкиева, 
Миглена Иванова, 
Яна Манолова, 
Александър 
Драганов   Социални услуги 

Друмища 
Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: кв. „Стоян 
Заимов” № 89, 
вх. Д, ет. 5 883 332 171 

ruzunov@ab
v.bg     

Росен Узунов, 
Антон Йорданов, 
Камелия Грозева   

 Култура и изкуство;  
Социални услуги 

Есперантско 
дружество 
"Есперо" 

Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: бул. „Христо 044/671487 

espero_slive
n@yahoo.co
m    Галя Николова  Димитър Кънчев 5 до 10 

Международно 
сътрудничество 

mailto:anelis@abv.bg
mailto:anelis@abv.bg
mailto:detepazitel_sliven@abv.bg
mailto:detepazitel_sliven@abv.bg
mailto:detepazitel_sliven@abv.bg
mailto:ruzunov@abv.bg
mailto:ruzunov@abv.bg
mailto:espero_sliven@yahoo.com
mailto:espero_sliven@yahoo.com
mailto:espero_sliven@yahoo.com


 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 

ЗА 
РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор BG161PO001/1.4-07/2010/022   

 

 

 

 

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Представители на гражданското общество – неправителствени организации, граждански и младежки групи 

Име на 
организацията 

Вид 
на 
орган
изаци
ята 

Адресна 
регистрация Телефон/ Факс E-mail 

Интернет 
страница 

Изпълнителен 
директор 
(Управител) 

Председател на 
УС (Настоятелство) 

Брой 
служит
ели Сфера на дейност  

Ботев” № 45 

Ес О Ес Здраве 
Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: кв. 
„Клуцохор” № 
22, вх. Е, ет. 3 0887/ 767871 

sos_health@
yahoo.com  , 
sos_help@ya
hoo.com      Петър Петров    Здравеопазване 

Европейски 
младежки 
инициативи 

Фонд
ация 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: ул. 
„Славянска” № 
3, ет. 3 889373662 flaca@abv.bg     

Светлана Койчева, 
Росица Рускова, 
Соня Добрева   

Младежки въпроси, политики 
и изследвания 

Европейски 
младежки 
алтернативи 

Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: жк. „Даме 
Груев” № 42, ет. 
3 889373662 flaca@abv.bg     

Светлана Койчева, 
Росица Рускова, 
Соня Добрева   

Младежки въпроси, политики 
и изследвания 

Екоатлас 
Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: ул. „Драган 
Цанков” № 1-А-
3 044/ 622609 

ravenales@a
bv.bg     

Атанаска 
Руснакова, Стоян 
Божилов, 
Людмила 
Божилова, Галя 
Георгиева   Екология 

mailto:sos_health@yahoo.com
mailto:sos_health@yahoo.com
mailto:sos_help@yahoo.com
mailto:sos_help@yahoo.com
mailto:flaca@abv.bg
mailto:flaca@abv.bg
mailto:ravenales@abv.bg
mailto:ravenales@abv.bg


 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 

ЗА 
РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор BG161PO001/1.4-07/2010/022   

 

 

 

 

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Представители на гражданското общество – неправителствени организации, граждански и младежки групи 

Име на 
организацията 

Вид 
на 
орган
изаци
ята 

Адресна 
регистрация Телефон/ Факс E-mail 

Интернет 
страница 

Изпълнителен 
директор 
(Управител) 

Председател на 
УС (Настоятелство) 

Брой 
служит
ели Сфера на дейност  

ЖАЖДА ЗА 
ЖИВОТ 

Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: пл. „Ал. 
Стамболийски”, 
к-с ПЕЧ, ет. 7, 
офис 701 

044/670417; 
0898349820 

dr.stef@abv.
bg  ; 
info@thirstfo
rlife-bg.com  

http://www.t
hirstforlife-
bg.com Стефан Стефанов 

Стефан Стефанов, 
Маринка 
Борисова, Петко 
Караиванов 5 до 10 

Здравеопазване; Защита на 
човешки права; Социални 
услуги 

ЖЕНИ ЗА 
МИЛОСЪРДИЕ 

Фонд
ация 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: ул. „Феликс 
Каниц” № 7 898323328 

elena_aa@a
bv.bg           

Фондация"Здра
вето на ромите" 

Фонд
ация 

Здравно- 
социален 
център, 
кв."надежда", 
ул.Калиакра 6 

044/623056, 
0887/ 228985 

mngrf-
sl@mbox.dig
sys.bg , 
stefanpan@
mail.bg 
drstefpan@g
mail.com  

www.romasit
e.zlobil.info 

Д-р Стефан 
Панайотов 

Д-р Стефан 
Панайотов, 
Желязко Манолов, 
Тодор Кавръков 

10 до 
20 Етнически въпроси 

mailto:dr.stef@abv.bg
mailto:dr.stef@abv.bg
mailto:info@thirstforlife-bg.com
mailto:info@thirstforlife-bg.com
http://www.thirstforlife-bg.com/
http://www.thirstforlife-bg.com/
http://www.thirstforlife-bg.com/
mailto:elena_aa@abv.bg
mailto:elena_aa@abv.bg
mailto:mngrf-sl@mbox.digsys.bg
mailto:mngrf-sl@mbox.digsys.bg
mailto:mngrf-sl@mbox.digsys.bg
mailto:stefanpan@mail.bg
mailto:stefanpan@mail.bg
mailto:drstefpan@gmail.com
mailto:drstefpan@gmail.com
http://www.romasite.zlobil.info/
http://www.romasite.zlobil.info/


 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 

ЗА 
РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор BG161PO001/1.4-07/2010/022   

 

 

 

 

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Представители на гражданското общество – неправителствени организации, граждански и младежки групи 

Име на 
организацията 

Вид 
на 
орган
изаци
ята 

Адресна 
регистрация Телефон/ Факс E-mail 

Интернет 
страница 

Изпълнителен 
директор 
(Управител) 

Председател на 
УС (Настоятелство) 

Брой 
служит
ели Сфера на дейност  

Заедно - Сливен 

Фонд
ация 

Град: Сливен 

044/673723, 
0886/ 793999 

galyai@abv.b
g   Галя Илиева     

Етнически въпроси; 
Образование; Деца 

Индустриална 
стопанска 
асоциация - 
Сливен 

Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: ул. 
„Великокняжевс
ка” № 22, п.к. 54 
А 

02/8524314, 
0887/ 413420 

sk_sliven@m
ail.bg  , 
isa_sliven@a
bv.bg      

Панайот 
Хаджииванов 

Димитър Панов, 
Емилия Бакалова     

 " Инициатива 
съпричастност" 

Фонд
ация 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: ул. 
"Железни 
врата" № 1 44622218 

ic_sliven@m
ail.bg     Генка Иванова 

10 до 
20 

Благотворителност, 
Кинезитерапия, Социални 
дейности 

Институт за 
регионални 
изследвания и 

Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: бул. „Христо  044/ 625547 iriasl@abv.bg      

Славчо Дончев, 
Иван Груйкин, 
Юрий Иванов   

Защита на потребители; 
Международно 
сътрудничество; Образование 

mailto:galyai@abv.bg
mailto:galyai@abv.bg
mailto:sk_sliven@mail.bg
mailto:sk_sliven@mail.bg
mailto:isa_sliven@abv.bg
mailto:isa_sliven@abv.bg
mailto:ic_sliven@mail.bg
mailto:ic_sliven@mail.bg
mailto:iriasl@abv.bg


 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 

ЗА 
РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор BG161PO001/1.4-07/2010/022   

 

 

 

 

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Представители на гражданското общество – неправителствени организации, граждански и младежки групи 

Име на 
организацията 

Вид 
на 
орган
изаци
ята 

Адресна 
регистрация Телефон/ Факс E-mail 

Интернет 
страница 

Изпълнителен 
директор 
(Управител) 

Председател на 
УС (Настоятелство) 

Брой 
служит
ели Сфера на дейност  

анализи Ботев” № 23, вх. 
Д, офис 7 

Мисия Ново 
поколение 
Романи 

Сдруж
ение 

Сливен, 
ул."Р.Княгиня" 
41 0887/ 228440 

dr_man@ma
il.bg     

Желязко Манолов, 
Мария 
Панайотова, Тодор 
Кавръков   

Етнически въпроси, социални 
дейности 



 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 

ЗА 
РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор BG161PO001/1.4-07/2010/022   

 

 

 

 

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Представители на гражданското общество – неправителствени организации, граждански и младежки групи 

Име на 
организацията 

Вид 
на 
орган
изаци
ята 

Адресна 
регистрация Телефон/ Факс E-mail 

Интернет 
страница 

Изпълнителен 
директор 
(Управител) 

Председател на 
УС (Настоятелство) 

Брой 
служит
ели Сфера на дейност  

Фондация 
"Милосърдие" 
Сливен 

Фонд
ация 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: 
кв."Младост"бл.
9-А-8 

044/689339; 
0884205063 

kemi49@abv
.bg     Камелия Грозева 0 до 5 Социални дейности 

"Младежка 
инициатива за 
толерантност" 

Фонд
ация 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: Абланово № 
65 624365 

 
mit_found@
abv.bg  

www.mitslive
n.net Юрий Колев Петко Костов 5 до 10   

Младежки 
културно-
просветен 
център „Ихтис” 

Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: ж.к. 
„Младост” № 
65, вх. Б, ет. 3, 
ап. 11 878307086   

www.ihtissliv
en.com    Цветомир Петров   

Образование, Човешки права, 
Социални дейности, Екология, 
Духовни въпроси 

Младежки 
център за 
неформално 
образование - 
Сливен 

Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: ул."д-р 
Константин 
Стоилов" № 12 

044/ 663151 
0887/ 317123 
Факс: 625366 

mladejkidom
@abv.bg  
tanyaevtimo
va@abv.bg   

www.info@y
outh-
house.org    

Таня Евтимова, 
Ваня Бодурова, 
Анелия Иванова, 
Ани Николова   

Изследователска, 
информационна, 
консултантска, образователна, 
благотворителна, 
организационна дейност 

mailto:kemi49@abv.bg
mailto:kemi49@abv.bg
mailto:mit_found@abv.bg
mailto:mit_found@abv.bg
http://www.ihtissliven.com/
http://www.ihtissliven.com/
mailto:mladejkidom@abv.bg
mailto:mladejkidom@abv.bg
mailto:tanyaevtimova@abv.bg
mailto:tanyaevtimova@abv.bg
http://www.info@youth-house.org/
http://www.info@youth-house.org/
http://www.info@youth-house.org/
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ЗА 
РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор BG161PO001/1.4-07/2010/022   

 

 

 

 

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Представители на гражданското общество – неправителствени организации, граждански и младежки групи 

Име на 
организацията 

Вид 
на 
орган
изаци
ята 

Адресна 
регистрация Телефон/ Факс E-mail 

Интернет 
страница 

Изпълнителен 
директор 
(Управител) 

Председател на 
УС (Настоятелство) 

Брой 
служит
ели Сфера на дейност  

Млади виртуози 
Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: ул."Георги 
Сава Раковски" 
№ 85 

044/ 636097 
0888/795760 

rkuseva@abv
.bg 

http://www.
mladivirtuozi.
com/   

Радка Кусева, Ася 
Илиева, Стела 
Димитрова, Иван 
Костов   

Откриване и развитие на 
талантливи деца, обучение  по 
музика (цигулка, пиано, 
китара, акордеон, 
виолончело), театър и 
изобразително изкуство, 
подкрепа на изявите в 
страната и чужбина 

ационален 
алианс 
„Усмихни се с 
мен” 

Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: ул. 
"Великокняжевс
ка" 91 0879/851070 

radka_sl@ab
v.bg 

http://usmih
nisesmen.org   Радка Сиренкова   

Защита и отстояване на 
правата и най-добрите 
интереси на семействата, 
родителите и децата във всяка 
една сфера 

Национален 
фестивал на 
детската книга 

Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: ул."Цар 
Освободител" 
№ 30, ет. 2, ап. 5 

044/ 634838, 
044/622441 

rpetrova@rb
u.com     

Росица Петрова-
Василева, Иван 
Христов, Бойка 
Карачивиева   Детско книгоиздаване  

Ника 
Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: бул."Хаджи 
Димитър" № 23, 
вх. В, ап. 2 

044/ 622908 
0885/ 340010        Зафир Гочев   

Духовни ценности, култура, 
изкуство, спорт 

mailto:rkuseva@abv.bg
mailto:rkuseva@abv.bg
http://www.mladivirtuozi.com/
http://www.mladivirtuozi.com/
http://www.mladivirtuozi.com/
mailto:radka_sl@abv.bg
mailto:radka_sl@abv.bg
http://usmihnisesmen.org/
http://usmihnisesmen.org/
mailto:rpetrova@rbu.com
mailto:rpetrova@rbu.com
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ЗА 
РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор BG161PO001/1.4-07/2010/022   

 

 

 

 

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Представители на гражданското общество – неправителствени организации, граждански и младежки групи 

Име на 
организацията 

Вид 
на 
орган
изаци
ята 

Адресна 
регистрация Телефон/ Факс E-mail 

Интернет 
страница 

Изпълнителен 
директор 
(Управител) 

Председател на 
УС (Настоятелство) 

Брой 
служит
ели Сфера на дейност  

Нов живот за 
ромите в 
България 

Фонд
ация 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: 
ул."Абланово" 
№ 65 

 044/ 624365 
0878/ 557847 

kostov@abv.
bg      Петър Костов   

Етнически въпроси; Защита на 
човешките права; 
Образование 

Обичам 

Фонд
ация 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: кв. 
"Младост" № 1, 
ет. 5 ап. 39 0898/374553       

Тодор Карагьозов, 
Зафир Гочев, 
Венелина Шопова-
Янакиева   Просветно-социална дейност 

Общинска 
организация на 
инвалидите - 
Сливен 

Сдруж
ение 

Град: Сливен 
Квартал/Улица 
№: кв. „Даме 
Груев” № 23 

 044/ 623179, 
0895 756304 

invalidisliven
@abv.bg 

http://www.i
nvalidisliven.s
liven.net/ Тончо Тончев 

Стефан Кондаков, 
Ани Събева, 
Веселин Василев, 
Мариана Костова, 
Ангел Манолов, 
Таня Колева, 
Ненчо Ненчев, 
Мара Николова, 
Пенчо Стоянов, 
Елена Щранкова 5 до 10 

Хора в неравностойно 
положение 

mailto:kostov@abv.bg
mailto:kostov@abv.bg
mailto:invalidisliven@abv.bg
mailto:invalidisliven@abv.bg
http://www.invalidisliven.sliven.net/
http://www.invalidisliven.sliven.net/
http://www.invalidisliven.sliven.net/
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Представители на гражданското общество – неправителствени организации, граждански и младежки групи 

Име на 
организацията 

Вид 
на 
орган
изаци
ята 

Адресна 
регистрация Телефон/ Факс E-mail 

Интернет 
страница 

Изпълнителен 
директор 
(Управител) 

Председател на 
УС (Настоятелство) 

Брой 
служит
ели Сфера на дейност  

Озон 

Фонд
ация 

кв. „Дружба” № 
40, вх. Д 10 044/ 663092 

ozon@abv.b
g    Снежана Кънева 

Цанко Узунов, 
Константин 
Дишлиев, Мария 
Тодорова, 
Мариана Недева, 
Нина Маринова, 
Лидия Атанасова, 
Виктор 
Филимонов   

Околна среда, здраве, 
общество, наука 

Подадена ръка 
Сдруж
ение ул. „Ниш” № 3 

044/ 626173, 
0887/711440       

Стоян Славчев, 
Петър 
Полихронов, 
Кремена Сотирова   

Благотворителна дейност, 
здравни и социални услуги, 
наука и вероизповедание 

Приз 

Фонд
ация 

ул. „Петко 
Каравелов”  № 
29 044/ 622707 

priz_fond@
mail.bg    Тодорка Янева     

Консултации, Младежки 
дейности, Спорт, Наука, 
Култура, Туризъм, 
Образование 

Районна съюзна 
организация 
при съюза на 
слепите в 
България 

Сдруж
ение 

ул. „Република” 
№ 35 

044/ 622487, 
0886/100137 

ssb.rsosliven
@gmail.com     Тодор Иванов     

mailto:ozon@abv.bg
mailto:ozon@abv.bg
mailto:priz_fond@mail.bg
mailto:priz_fond@mail.bg
mailto:ssb.rsosliven@gmail.com
mailto:ssb.rsosliven@gmail.com
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Представители на гражданското общество – неправителствени организации, граждански и младежки групи 

Име на 
организацията 

Вид 
на 
орган
изаци
ята 

Адресна 
регистрация Телефон/ Факс E-mail 

Интернет 
страница 

Изпълнителен 
директор 
(Управител) 

Председател на 
УС (Настоятелство) 

Брой 
служит
ели Сфера на дейност  

Регионален 
център за 
младежко 
развитие 

Сдруж
ение 

ул."Константин 
Константинов” 
№ 3, ап. 2 0888/ 915591 

youth_center
@abv.bg    Милена Генчева 

Десислава 
Дянкова, Антония 
Василева   

Култура и изкуство, 
Международни и европейски 
въпроси, Политики и 
изследвания, Младежки 
въпроси 

Регионален 
център за 
икономическо 
развитие 

Фонд
ация 

 
ул."Д.Пехливан
ов"3-а 

 044 623747, 
0878/ 577071 

 
redc_sliven@
abv.bg  

www.redc-
sliven.org 

 Жулиета 
Николова 

Красимир Недев, 
Димитър 
Камбуров, Бонка 
Андреева, Иван 
Благоев, Портокал 
Портокалов, 
Димитър 
Грозданов, 
Николай 
Сиджимов 0 до 5 

 Обучение и консултации, 
Насърчаване на 
икономическото развитие, 
Етнически въпроси 

Регионален 
център 
"Отворено 
образование" 

Сдруж
ение 

ул. "К-н 
Мамарчев" 3 888776312 

rcoosl@abv.
bg     

Бонка Андреева, 
Минко Минчев, 
Стефка Андреева 0 до 5 

Човешки права, Обмен на 
информация, Обучение и 
консултации, Образование, 
Екология 

Ромска 
младежка 
организация - 
Сливен 

Сдруж
ение 

ул. "Чаталджа” 
№ 9 

044/ 623756, 
622974  Факс: 
623756 

stela_rmo@
bia-bg.com  , 
stela_rmo@s
liwenbg.net       Стела Костова     

mailto:youth_center@abv.bg
mailto:youth_center@abv.bg
mailto:redc_sliven@abv.bg
mailto:redc_sliven@abv.bg
http://www.redc-sliven.org/
http://www.redc-sliven.org/
mailto:rcoosl@abv.bg
mailto:rcoosl@abv.bg
mailto:stela_rmo@bia-bg.com
mailto:stela_rmo@bia-bg.com
mailto:stela_rmo@sliwenbg.net
mailto:stela_rmo@sliwenbg.net
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Представители на гражданското общество – неправителствени организации, граждански и младежки групи 

Име на 
организацията 

Вид 
на 
орган
изаци
ята 

Адресна 
регистрация Телефон/ Факс E-mail 

Интернет 
страница 

Изпълнителен 
директор 
(Управител) 

Председател на 
УС (Настоятелство) 

Брой 
служит
ели Сфера на дейност  

Ромски 
младежки 
център 

Сдруж
ение 

ул. "Чудомир 
Кантарджиев” 
№ 2  0878/682488 

 
rmc_sliven@
abv.bg       

Стоян Цонев, 
Тодор Кръцов, 
Николай Стефанов   

Изкуство и култура, фолклор и 
ромски език, художествена 
литература, изобразително 
изкуство и образование 

Семафор 
Сдруж
ение 

кв. "Даме 
Груев” № 6, вх. 
Г, ет. 5, ап. 18 0888/497626       

Милена Андонова, 
Дора Куршумова, 
Рая Попова   

Изкуство и култура, 
изобразително изкуство, 
образование и други 

Сини камъни за 
развитие 

Сдруж
ение 

 ул. "Миркович” 
№ 1 0887/417671       

Корнелия Костова, 
Мариян Славчев, 
Димитър Иванов   

Здравеопазване, Наука и 
култура, Технологии, 
Благотворителност и други 

Стоте войводи 

Фонд
ация 

месност 
"Дюлева река”, 
х-л „Империал” 0888/409811       

Йордан Лечков, 
Недка Енергиева, 
Мария Енергиева   

Здравеопазване, Наука и 
култура, Екология, 
Технология,  
Благотворителност и други 

Съюз на 
диабетно 
болните 

Сдруж
ение 

ул. „Оборище” 
№ 51 

 0884/746798, 
044/ 611970 

diabet@abv.
bg     

Станка Димитрова, 
Николай Нейков, 
Владислава 
Тодорова, Василка 
Железчева, Станка 
Господинова   

Здравеопазване, Права на 
пациента, Социални услуги 

mailto:rmc_sliven@abv.bg
mailto:rmc_sliven@abv.bg
mailto:diabet@abv.bg
mailto:diabet@abv.bg
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Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Представители на гражданското общество – неправителствени организации, граждански и младежки групи 

Име на 
организацията 

Вид 
на 
орган
изаци
ята 

Адресна 
регистрация Телефон/ Факс E-mail 

Интернет 
страница 

Изпълнителен 
директор 
(Управител) 

Председател на 
УС (Настоятелство) 

Брой 
служит
ели Сфера на дейност  

Стоил Войвода 

Фонд
ация 

ул. „Д-р 
Константин 
Стоилов” № 10 044/ 623491 

koyoteood@
abv.bg       

 Христо Колев, 
Петко Петков, 
Димитър 
Димитров, Петър 
Колев, Мария 
Казакова, 
Красимира 
Димитрова, 
Божидар Райнов, 
Йорданка Велева, 
Йовка Пенева    

Опознаване на живота и 
дейността на соил Войвода, 
издаване на източници за 
неговия живот и дейност, 
издаване на книги, брошури, 
листовки, организиране на 
възстановки и други 

 Училищно 
настоятелство 
на ПМГ „Добри 
Чинтулов” 

  
ул. 
„Великокняжевс
ка” № 1 

044/ 623017, 
0887/444187       Филка Генова   

Да подпомага учебно-
възпитателния процес и да 
осигурява допълнително 
финансиране и материални 
ресурси на ПМГ „Добри 
Чинтулов” и други 

" Флай Академи 
- Сливен" 

Сдруж
ение 

 кв."Бълкарка" 
17-а-3 899825926 

office@fly-
academy.co
m 

www.fly-
academy.com 

Даниела 
Димитрова 

Даниела 
Димитрова 

10 до 
20 Спортни дейности 

mailto:koyoteood@abv.bg
mailto:koyoteood@abv.bg
mailto:office@fly-academy.com
mailto:office@fly-academy.com
mailto:office@fly-academy.com
http://www.fly-academy.com/
http://www.fly-academy.com/


 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 

ЗА 
РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор BG161PO001/1.4-07/2010/022   

 

 

 

 

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Представители на гражданското общество – неправителствени организации, граждански и младежки групи 

Име на 
организацията 

Вид 
на 
орган
изаци
ята 

Адресна 
регистрация Телефон/ Факс E-mail 

Интернет 
страница 

Изпълнителен 
директор 
(Управител) 

Председател на 
УС (Настоятелство) 

Брой 
служит
ели Сфера на дейност  

Фондация за 
развитие на 
регион Сливен 

Фонд
ация кв."Република" 

31-Б-6 
44/610107, 
0889/ 199119  frrs@abv.bg  

http://www.r
egionsliven.o
rg Стоян Марков 

Маргарита 
Маркова, Катя 
Иванова   

Младежки въпроси, политики 
и изследвания, Насърчаване 
на икономическото развитие, 
Социални услуги 

Хоризонти 
Сдруж
ение 

кв."Великокняж
евска" 22 

044/663008, 
0878/259901 
Факс: 663008 

asivko@abv.
bg      Ася Костова 

Веселина Райкова, 
Драгомир 
Димитров   

Младежки въпроси, политики 
и изследвания, Проблеми на 
децата, Социални услуги 

Център за 
социално 
партньорство 

Сдруж
ение 

 ул."Конда 
войвода" № 4 

0886/ 614749, 
044/ 622150 

csp_sliven@
abv.bg      Емилия Дескова   Социални услуги 

Чист свят 
Фонд
ация 

ж.к"Дружба",бл.
12,вх.Е,ап.5 044/686644 

cleanworld@
mail.com  

www.cleanw
orld.com  Даниел Кондев Георги Пеев 5 до 10 Екология 

Читалища 
Сдруж
ение 

Улица №: 
"Георги 
Икономов"№ 19 898469392 

j.taskova@ab
v.bg      Йорданка Таскова 0 до 5  Изкуство и култура 
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