
Списък на  фирми  в община Неделино 

1. "ЕЛИАНА 66" ЕООД 

Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност  

Седалище и адрес на управление гр. Неделино 4990  ул.Иван Вазов No 35 

тел.: 03072/ 33 32  Електронна поща: krr2511@abv.bg  

 
Предмет на дейност: шивашка и плетачна дейност; проектиране, разработка на строителни 
обекти, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в пърначален, преработен или 
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; импорт, експорт, реекспорт, 
търговско представителство и посредничество, комисионни, консигнационни, спедиционни, 
лизингови, превозни( пътнически и товарни в страната и чужбина сделки, хотелиерски, 
ресторантски, туристически) в страната и чужбина, рекламни, информационни, програмни, 
импресарски, печатарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост, откриване и 
експлоятация на бензиностанции и газостанции, извършване на бояджийски, тенекеджийски, 
ремонтни и други авто и мото услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба, предоставяне на други услуги в страната и чужбина, складови сделки, 
дърводобив и дървообработване, други дейности незабранени със закон.   

Управител КРАСИМИР РУМЕНОВ РУСЕВ 

  

2."ЕЛИ 2003" ЕООД 

Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност  

Седалище и адрес на управление гр. Неделино 4990  Васил Левски No 1А 

Предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален или преработен вид; 
производство и търговия със селскостопанска продукция, шивашки изделия, изделия от дърво, 
метал и др.; комисионни, спедиционни, превозни и лизингови сделки; хотелиерска, 
туристическа, информационна, рекламна, програмна, импресарска и издателска дейност; 
сделки с интелектуална и индустриална собственост; внос, износ и реекспорт на стоки; 
търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и 
юридически лица, разрешена външнотърговска дейност и други дейности незабранени от 
закона. Дружеството ще осъществява дейността си в страната и чужбина с или без 
посредничество, включително и в свободните безмитни зони. 

Управител САШО РОСЕНОВ БАБАЧЕВ 

  

3."ДЕНИС - 1992" ЕООД 

Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност  

Седалище и адрес на управление гр. Неделино 4990  ул.Средна гора No 4 

тел.: 0887559006  

Предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и чужбина с промишлени, 
хранителни и други стоки, комисионна и консигнационна търговия, ресторантьорство и 
хотелиерство, производство и преработка на животинска и растителна продукция, извършване 



на строителни и строително - монтажни дейности, внос, износ и бартерни сделки, извършване 
на услуги за населението от всякакъв характер, транспортни и таксиметрови услуги, превоз на 
пътници и товари/ международни превози/ и всички други дейности  

Управител АЛЕКСИ СЛАВЧЕВ ХАДЖИЕВ 

  

4.СТИЛ - Н ГРУП" ЕООД 

Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност   

Седалище и адрес на управление гр. Неделино 4990 , ул. Ал.Стамболийски No 29 

Предмет на дейност: търговска дейност, извършване на строителни и строителни-монтажни 
дейности, реконструкция и ремонт сгради, вътрешно електричество, вик, ов - инсталации, внос, 
износ, реекспорт, бартерни сделки, търговско представителство, посредничество и агенство, 
производство и продажба на стоки за битово потребление, разкриване и експлоатация на 
хотелски, търговски, туристически обекти и заведения за обществено хранене, производство, 
изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция, добив, 
преработка и продажба на дървен материал, продажба на всякакви строителни материали, 
строителни услуги, монтажни дейности, складова дейност, търговия на дребно и едро, 
търговско представителство( без процесуално ), транспортна дейност в страната и чужбина, 
оказионна и комисионна търговия, както и всички други дейности, разрешени от закона и 
съгласно изискванията на действащото законодателство.  

Управител  СИЙКА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА 

  

5.ЕТ "ПРС - СЕРАФИМ ПАНАЛОВ" 

Правна форма  Едноличен търговец  

Седалище и адрес на управление гр. Неделино 4990   ул. Иван Вазов 51 

тел.: 0307 22956, факс: 0307 23247  

Предмет на дейност: търговия на едро и дребно, външно-търговско, пласментно-снабдителна 
и изкупвателна дейност; комисионна, оказионна и бартерна търговия; търговско 
представителство и посредничество; разкриване на магазини, заведение за обществено хранене, 
кафетерии, сладкарници, ресторанти, производство, изкупуване, преработка и продажба на 
селскостопанска и животинска продукция; даване вещи под наем; аудио и звукозаписи, 
транспортни, шивашки и други видове услуги и дейности, които не са забранени със 
закон.търговеца ще осъществява дейността си в страната, свободните безмитни зони и 
чужбина.  

Физическо лице-търговец СЕРАФИМ РАЙЧЕВ ПАНАЛОВ 

 

6."СТРОЙВЪЗХОД" ООД   

Правна форма Дружество с ограничена отговорност   

Седалище и адрес на управление гр. Неделино 4990 

Електронна поща: elenov@mbox.contact.bg  



Предмет на дейност: строително-монтажни работи на всякакъв вид обществени и лични 
сгради, комунална дейност, ниско строителство, проектиране на обекти, информационно, 
маркетингово, стопанска, транспортна, търговска, предприемаческа дейност в страната и 
чужбина в области и дейности, незабранени от закона..   

Управител  СТОЙКО ДИМИТРОВ ЕЛЕНОВ 

  

7."ОГИИМПЕКС" ЕООД 

Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност    

Седалище и адрес на управление гр. Неделино 4990  ул. Г. Димитров No 88 

Предмет на дейност; шивашка дейност, производство, преработка и продажба на текстилни, 
вълнени и други тъкани, производство и преработка на селскостопанска продукция, търговия 
на едро и дребно, ресторантьорство, транспортна дейност, както и всички други дейности и 
услуги, които не са забранени от закона. Дейността на дружеството ще се извършва в страната, 
свободните безмитни зони и чужбина.  

Управител ОГНЯН СТОЙКОВ БАБАЧЕВ 

  

8.ЕТ "ЕЛИТ - ЕМИЛ КОСТОВ 

Правна форма Едноличен търговец  

Седалище и адрес на управление гр. Неделино 4990 ул. "Кочо Честеменски" No 5 

тел.: 03072 3510, факс: 03072 3510  

Предмет на дейност: търговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни и лизингови сделки, 
търговско представителство, посредничество и агенции, откриване и обслужване на търговски 
и туристически обекти и обекти за обществено хранене, превозване на хора и товари в страната 
и чужбина, добив и търговия с дървен материал, производство, изкупуване, преработка, 
съхраняване и реализация на животинска и селскостопанска продукция, събиране, изкупуване, 
преработка, съхраняване и реализация на животинска и селскостопанска продукция, събиране, 
изкупуване, преработка, съхраняване и реализация на диворастящи плодове, гъби, билки, 
пчелни продукти, както и извършване на всички други незабранени от закона и чужбина, 
включително и в свободните безмитни зони.  

 

9."МАРИБОР - 83" ЕООД 

Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност  

Седалище и адрес на управление гр. Неделино 4990 ул. Ал. Стамболийски No 36 

Предмет на дейност: Шивашка и плетаческа дейност, пректиране, разработка на строителни 
обекти, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, импорт, експорт, реекспорт, 
търговско представителство и посредничество, комисионни, консигнационни, спедиционни, 
лизингови, превозни /пътнически и товарни, в страната и чужбина сделки, хотелиерски, 
ресторантьорски, туристически/ в страната и чужбина, рекламни, информационни, програмни, 
импресарски, печатарски и др. услуги, сделки с интелектуална собственост, откриване и 



експлоатация на бензиностанции и гозастанции, извършване на бояджийски, тенекеджийски, 
ремонтни и др. авто и мото услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба, извършване на др. дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от 
закона  

Управител БОРИСЛАВ ОГНЯНОВ БЕШИРОВ 

 

10.ЕТ "НЕОБИЗНЕС - ГЕОРГИ ХАДЖИЕВ" 

Правна форма Едноличен търговец  

Седалище и адрес на управление гр. Неделино 4990  ул. "Васил Коларов" No 85 

тел.: 0887590017, факс: 4166  

Предмет на дейност: Шивашка и плетачна дейонст; проектиране, разработвне на строиетлни 
обекти, счетоводни и консултантски услуги; търговия на едро и дребно с всички разрешени от 
закона стоки; ресторантьорство и хотелиерство; производство, реализация на селскостопанска 
продукция; външноикономическа дейност в страната и чужбина, транспортни и сервизни 
услуги, бартерни, реекспортни, компенсационни, лизингови и борсови сделки; търговско 
представителство и посредничество, организиране, обслужване, експлоатация на електрони 
игри; внос, износ на суроивни; полуфабрикати и готови изделия, и други дейности и услуги, 
които не са забранени със закон.  

Физическо лице-търговец  ГЕОРГИ АСЕНОВ ХАДЖИЕВ  

11."РОМИ СТРОЙ" ЕООД  

Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност  

Седалище и адрес на управление гр. Неделино 4990  ул. Напредък No 33Б 

Предмет на дейност Производство на бетонови и варови разтвори: производство на пелети и 
брикети от биомаса: техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети: сервизна 
дейност: транспортна дейност: таксиметрови, вътрешни и международни превози на пътници и 
товари: продажба на стоки от собствено производство: покупка на стоки или други веши с цел 
продажбата им в първоначален, обработен или преработен вид: покупка, строеж или 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба: хотелиерски, ресторантьорски, 
туристически, рекламни, информационни или други услуги: търговско представителство и 
посредничество: комисионни, спедиционни и превозни сделки: складови сделки: лизинг. 
Осъществяване на други дейности и услуги без забранените от закона.  

Управител РОМАН ЗДРАВКОВ БОЙЧЕВ 

  

12.ЕТ "ВЕСДАН-81 - ВЕСЕЛИН КЕХАЙОВ" 

Правна форма Едноличен търговец  

Седалище и адрес на управление гр. Неделино 4990  ул. Беломорска No 5 

Предмет на дейност: търговска дейност - внос, износ, реекспорт; бартерни и лизингови 
сделки; търговско представителство, посредничество и агентство; производство и продажба на 
стоки за народно потребление; разкриване и експлоатация на хотелски, търговски, 
туристически обекти и заведения за обществено хранене; производство, изкупуване, 



преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция; добив, преработка и 
продажба на дървен материал; строителство и строителни услуги; транспортна дейност в 
страната и чужбина; оказионна и комисионна търговия и всякакви други дейности и услуги, 
които не са забранени от закона. Дейността ще се осъществява в страната и чужбина и 
свободните безмитни зони.   

Физическо лице-търговец ВЕСЕЛИН ДАНЧЕВ КЕХАЙОВ 

 

13.ЛИ-ТРАНС" ЕООД 

Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност   

Седалище и адрес на управление гр. Неделино 4990  ул. Напредък No 9 

Предмет на дейност: сервиз и сервизни услуги по автотранспорта, хотелиерски, туристически, 
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; вътрешно и външнотърговска дейност, внос, 
износ, реекспорт, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и 
посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни 
сделки; сделки с интелектуална собственост; лизинг, както и извършване на всякаква друга 
дейност, незабранена от закона  

Управител  ИЛИЯ ЗДРАВКОВ ИВАНОВ 

 

14 .ДИОЛЕН" ЕООД 

Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност  

Седалище и адрес на управление община Неделино  с. Еленка 4990 

Предмет на дейност: търговия с канцеларски консумативи, комуникационни средства, офис 
оборудване и обзавеждане. Търговия със стоки собствено и чуждо производство. Внос и износ. 
Туристическа и хотелиерска дейност. Търговия с петролни и газови продукти. Други дейности 
незабранени със закон. Дружеството ще извършва дейността си в страната и чужбина. 

Управител ЗДРАВКО ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ 

  

15."ДЖАНДЕВ 86" ЕООД-   

Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност    

Седалище и адрес на управление община Златоград  с. Старцево 4987 

ул.Граничар No 8  

Предмет на дейност: дърводобив и дървопреработване; извършване на лесокултурни 
мероприятия по възпроизводството на горите; търговия на едро и дребно; проектиране и 
строителство; консултанска дейност; производство;транспортна дейност; представителство; 
посредничество; изкупуване; лизинг; селскостопанска дейност; внос и износ, както и други 
дейности, които не са забранени със закон. Дейността ще се осъществява в страната и чужбина. 

Управител  ЯВОР РУМЕНОВ ДЖАНДЕВ 



 

16. ЕТ "МАК-БВС-64 - МИТКО КАВЪРМОВ" 

Цех за дървообработване   

Правна форма Едноличен търговец  

Седалище и адрес на управление гр. Неделино 4990  ул. Дунав 13 

Предмет на дейност: тъpгoвия на едро и дребно; външно търговска пласментно-снабдителна и 
изкупвателна дейност; комисионна, оказионна и бартерна търговия; търговско 
представителство и посредничество; разкриване на магазини, заведения за обществено хранене, 
кафетерии, сладкарници, ресторанти; производство, изкупуване, преработка и продажба на 
селскостопанска и животинска продукция; даване вещи под наем; аудио и звукозаписи, 
шивашки и транспортни услуги и други дейности, които не са забранени със закон. Търговеца 
ще осъществява дейността си в страната, свободните безмитни зони и чужбина.  

Физическо лице-търговец МИТКО АСЕНОВ КАВЪРМОВ   

 

17. ЕТ "ОГНЯН ГОДУМОВ - ДИТА" 

Правна форма Едноличен търговец  

Седалище и адрес на управление гр. Неделино 4990  ул. Георги Димитров No 122 

тел.: 0888470624  Електронна поща: dita68@abv.bg  

Предмет на дейност: производство и търговия с дограма от алуминий, пвц и дървесина; 
търговия на едро и дребно в страната и чужбина с всякакви незабранени от закона стоки, 
суровини и материали; добив, изкупуване, преработка и търговия с дървени материали и 
изделия от дървесина; комплексни туристически, хотелиерски и ресторантьорски услуги; 
търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, 
включително вътрешни и международни автомобилни превози на пътници и товари; търговия с 
недвижими имоти; лизинг; информационни, рекламни и други незабранени от закона услуги; 
производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция, гъби, билки 
и диворастящи плодове.  

  Физическо лице-търговец ОГНЯН ЦВЕТАНОВ ГОДУМОВ  

19. "БОРИСТУРИСТ" ЕООД 

Правна форма  Еднолично дружество с ограничена отговорност  

Седалище и адрес на управление гр. Неделино 4990  ул."Васил Коларов" No 4, вх. Б, ет. 1, ап. 3 

Предмет на дейност: Превоз на пътници и товари в страната и чужбина, хотелиерски и 
туристически услуги, продажба на стоки собствено проидводство комисионна и спедиторска 
дейност и други дейности, които не са забранени със закон..  

Управител БЛАГОВЕСТ БОРИСЛАВОВ БОСЕВ 

20. "АЛЕКССТРОЙ" ЕООД 

Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност  

Седалище и адрес на управление гр. Неделино 4990  ул. Първи май 22 



Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност, изкупвателна и 
посредническа дейност, пътнически и товарни превози, строителство и проектиране, 
инвеститорска дейност, туристическа и туроператорска дейност, консултантски услуги и други 
дейности, които не са забранени със закон..  

Управители ТРЕНДАФИЛ АСЕНОВ РУСЕВ 

21. ЕТ "ДЕСИСЛАВА СЛАВЕЙКОВА"  

Правна форма Едноличен търговец   

Седалище и адрес на управление община Неделино  с. Еленка 4990 

Предмет на дейност: туристическа дейност и всички дейности свързани с туризма; 
транспортни, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни и 
импресарски услуги; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни 
физически и юридически лица, туроператорска дейност, както и всяка друга дейност, която не е 
забранена със закон. Едноличният търговец ще осъществява дейността си в страната и 
чужбина.  

Физическо лице-търговец   ДЕСИСЛАВА ВИТКОВА СЛАВЕЙКОВА  

 

 

 

  


