
Приложение № 1 

към чл. 2, ал. 4 

Регистър на сдруженията 

 

№ 

по 

ред 

Регист-

рацио-

нен 

номер 

Наимено-вание1 Адрес Предмет на дейност2 Срок3 Пред-

ставени 

идеални 

части в 

% от 

етажна-

та 

собстве-

ност 

Членове на управителния съвет 

(имена, адрес, електронна поща) 

Начин 

на 

пред-

стави-

телство4 

1. 1 от 

07.03.2

016г. 

 

СС Блок 1, 

гр.Неделино, ул 

"Напредък" №4 

 

гр.Неделино, общ. 

Неделино, 

ул."Напредък" № 4 

 

Усвояване на средства от фондовете на 

Европейския съюз и /или от държавния 

или общинския бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и /или използване на 

собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на етажна 

собственост 

 

1973 г. 

 

98% Председател:Румен Митков Кърмаджиев -

с.Изгрев, общ.Неделино, 

rymen_zoia@mail.bg  

Член:Феликс Асенов Георгиев-

гр.Неделино, ул. "Напредък"№4, 

бл.1,вх.Б,ет.4,ап.10  

Член:Надежда Златкова Докторова-    

гр.Неделино, ул. "Напредък"№4, 

бл.1,вхА,ет.4,ап.10   

Член:Снежана Райчева Михайлова- 

гр.Неделино, ул. "Напредък"№4, 

бл.1,вх.Б,ет.4,ап.7                                                              

 

Предсе

дателят 

на 

сдруже

нието 

 

2. 2 от 

07.03.

2016г. 

 

СС Блок К- 1 , 

гр.Неделино, 

ул "Александър 

Стамболийски" 

№73 

гр.Неделино, ул 

"Александър 

Стамболийски" 

№73 

 

Усвояване на средства от фондовете 

на Европейския съюз и /или от 

държавния или общинския бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии и 

/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и обновяване 

1980 100% Председател:Боян Радилов Хаджиев-

гр.Неделино, ул. "Александър 

Стамболийски "№73,бл.К-1, вх.В 

ет.2,ап.12, elviana@abv.bg 

Предсе

дателят 

на 

сдруже

нието 

 
1 Посочва се наименованието на сдружението съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците (съгласно чл. 27, ал. 4, т. 2 ЗУЕС задължително 

съдържа името на населеното място, пълен административен адрес, а в градовете с районно деление наименованието на сдружението съдържа и името на района). 

2 Посочва се предметът на дейност, за който е учредено сдружението, съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците. 

3 Посочва се срокът, за който е учредено сдружението, съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците. 

4 Начинът на представителство, което може да бъде: само заедно, заедно и поотделно или винаги определен брой членове заедно, се определя със споразумението 

за създаване на сдружение на собствениците.  

mailto:elviana@abv.bg


 на сгради в режим на етажна 

собственост 

 

 Член:Лазар Младенов Бабачев-

гр.Неделино, ул. "Александър 

Стамболийски "№73,бл.К-1, вх.А, 

ет.1.,ап.5,                                               

Член:Венка Алексиева Хаджиева-

гр.Неделино, ул. "Александър 

Стамболийски "№73,бл.К-1, вх.В, 

ет.2.,ап.16,                                                                                          

Член:Емил Василев Войводов  -

гр.Неделино, ул. "Александър 

Стамболийски "№73,бл.К-1, вхБ, 

ет.2.,ап.8,                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

…         

 

 

 

 

риложение № 2 


