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РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ, ЮРИДИЧЕСКИТЕ 

ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И ГРАЖДАНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 

В съответствие с Наредба № 8 от 17 Декември 2009 г. за утвърждаване на образците на регистрите предвидени в Закона за общинската 

собственост и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им 

Приложение № 9 към чл. 2, т. 9 и чл. 28 от Наредбата 

Регистър за общинските предприятия 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

предприятието 

№ и дата на приемане на 

решението на общинския 

съвет за създаването, 

преобразуването и 

закриването на 

общинското 

предприятие  

Предмет на дейност на 

предприятието 

Органи на 

управление на 

предприятиет

о 

Брой 

заети 

лица по 

щатно 

разписани

е 

Предоставено на предприятието 

недвижимо общинско имущество - 

акт за общинска собственост 

№/дата 

1 2 3 4 5 6 7 

 

*Към настоящия момент в община Гърмен няма общински предприятия. 

Приложение № 10 към чл. 2, т. 10 и чл. 29 от Наредбата 

Регистър за търговските дружества с общинско участие  

 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

търговското дружество 

Данни за търговската 

регистрация на търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

Размер на 

общинското участие 

в капитала на 

търговското 

Лица, които представляват общината в 

органите за управление и контрол на 

търговското дружество 

Възнагражден

ие на лицата, 

които 

представляват 
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*Към настоящия момент община Гърмен не участва в търговски дружества. 

 

Приложение № 11 към чл. 2, т. 11 и чл. 30 от Наредбата 

 

 

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва община Гърмен 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

юридическото лице с 

нестопанска цел 

Организационна 

форма на 

юридическото 

лице с 

нестопанска цел 

Седалище и адрес на 

юридическото лице с 

нестопанска цел 

Имена и длъжности 

на лицата, 

представляващи 

общината в 

юридическото лице с 

нестопанска цел 

Определянето за осъществяване на 

дейност в обществена или частна 

полза 

Преобразуване, 

прекратяване и 

заличаване на 

юридическото 

лице с 

нестопанска цел 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Национално 

сдружение на 

Общините в 

Република България 

 

Сдружение 

1111 София, ул.Голаш 

23 

 

Феим Ахмед Иса– 

кмет на общината 

Денислав Йосков 

Шенгов – председател 

на общински съвет  

Али Алиев Авдиков – 

Представителство и защита на 

общините пред органите на 

централната власт: изследвания, 

анализи, оценка и разработване на 

предложения за промяна и 

усъвършенстване на политиката по 

отношение на местното 

- 

прекратяването му дружество 

% 

общината 

1 2 3 4 5 6 
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общински съветник за 

заместник-делегат 

 

самоуправление, лобиране. 

 

 

2. 

Сдружение на 

Югозападните 

общини 

Сдружение 

 

2700 Благоевград, ул. 

Тодор Александров 23 

Феим Ахмед Иса – 

кмет на общината 

Денислав Йосков 

Шенгов – председател 

на общински съвет  

Благой Викторов 

Папазов – общински 

съветник за 

заместник-делегат 

 

Организира усилията на общините-

членки за решаване на общи за 

Югозападния регион проблеми; 

координира дейностите на своите 

членове в областта на местното 

самоуправление, икономиката, 

науката, туризма, транспорта, 

комуникациите и др. 

 

 

- 

3. 
Сдружение 

„Толерантност” 
Сдружение 

1301 София, бул. „Ал. 

Стамболийски” №45 

А 

Феим Ахмед Иса – 

кмет на общината 

Рефат Шукриев 

Авдиков – заместник-

кмет на общината за 

заместник-делегат 

Подпомагане на средни и малки 

общини в планински, полупланински, 

икономически слаби и изостанали 

райони, както и в тези със смесен в 

етнокултурно и в етнорелигиозно 

отношение население, за изработване 

на стратегия за развитие и защита на 

техните социално-икономически, 

културно-исторически и духовни 

интереси.  

- 

4. 
Сдружение 

„Долината на Места” 
Сдружение 

гр. Разлог, ул. 

„Христо Ботев” №2, 

ет. 2 

Феим Ахмед Иса– 

кмет на общината 

Основните цели на сдружението са 

динамично, качествено и устойчиво 

развитие на гражданското общество и 

културата, техниката и технологиите, 

утвърждаването на духовните 

- 
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ценности и личностната реализация, 

както и защитата на околната среда на 

региона, обхващащ териториите на 

общините Банско, Белица, Гоце 

Делчев, Гърмен, Разлог, Сатовча, 

Хаджидимово, Якоруда чрез 

прилагане на нов модел на 

партньорство между публичните 

власти, бизнеса и гражданските 

организации. 

 

5. 

Български съюз по 

балнеология и СПА 

туризъм 

Сдружение 

1404 София, ул. 

„Твърдишки проход“ 

15, офис 1 

Феим Ахмед Иса – 

кмет на общината 

Основни задачи, по които БСБСПА 

работи: 

1. Подобряване на регулаторната 

рамка в областта на балнео, СПА и 

уелнес туризма съвместно с 

централните и местни власти. 

2. Участие в: 

 налагането на българския 

балнео, СПА и уелнес продукт 

на туристическия пазар; 

 формулирането на обща 

политика в областта на СПА и 

уелнес туризма в рамките на 

Европейския Съюз; 

 разработване на единни 

програми за обучение и 

квалификация на хората, 

работещи в сферата на СПА и 

уелнес туризма в рамките на 

Европейския Съюз. 
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Приложение № 12 към чл. 2, т. 12 и чл. 31 

 

Регистър за гражданските дружества, в които участва общината 

  

№ 

по 

ред 

Наименование на 

гражданското 

дружество 

Цел на гражданското 

дружество 
Съдружници 

Вноска и дял на 

общината 

Имена и длъжности на 

лицата, представляващи 

общината в 

гражданското дружество 

Срок на договора и 

прекратяване на 

гражданското 

дружество 

1 2 3 4 5 6 7 

              

       

       

       

              

              

* Към настоящия момент община Гърмен не участва в граждански дружества. 

Актуален към 15.01.2020  г. 

 

 


