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Приложение № 1 към чл. 2, ал. 4 

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ, АКТУАЛЕН КЪМ 22.03.2023 Г. 

№ 

по 

ред 

Регистрац

ионен 

номер 

Наименовани

е1 
Адрес Предмет на дейност2 Срок3 

Представени 

идеални части в 

% от етажната 

собственост 

Членове на управителния съвет 

(имена, адрес, електронна поща) 

Начин 

на 

представителст

во4 

1. 26-00-1488 

/29.12.2014

г. 

 „Мургаш – 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

”Черни връх” 

№ 49, блок 

Мургаш – 1 „ 

вх. А и Б 

 гр. Свищов, общ. 

Свищов, ул. "Черни 

връх" № 49, блок 

"Мургаш-1" вх. А и 

Б 

1.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.                                        

2.Други дейности, свързани с 

управлението на общите части на 

етажната собственост, включително да 

усвоява средства от други източници на 

финансиране, различни от тези по т.1 

 неопределен 100 Управител: Антон Кандов Борисов 

гр. Свищов, ул. "Черни връх" № 49, 

вх. А 

 

 управител 

2. 11-00-

1143/ 

23.12.2014

г. 

„Радецки - 3” 

– гр.Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Генерал 

Киселов” 

№2, бл. 

„Радецки-

3”,вх.Б 

 гр.Свищов,община 

Свищов,ул."Генера

л 

Киселов№2,бл"Рад

ецки-3",вх.Б 

 1.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.                                        

2.Други дейности, свързани с 

управлението на общите части на 

етажната собственост, включително да 

усвоява средства от други източници на 

финансиране, различни от тези по т.1 

 неопределен 78.44 Управител: Любен Маринов Краев 

гр.Свищов, ул. "Генерал Киселов” 

№ 2, бл "Радецки-3", вх. Б,п.к. 16 

 управител 

3.  94-3-92 / 

29.01.2015

г. 

„Патриарх 

Евтимий” 72 

– гр.Свищов, 

община 

Свищов, 

ул.”Патриарх 

Евтимий” 

№72, жк 

Младост, 

блок 2 „ 

 гр.Свищов,община 

Свищов,ул.”Патриа

рх Евтимий”№72 

 1.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.                                         

 неопределен 87,96% Председател наУС: 

Емил Симеонов Маринов 

гр.Свищов,ул.”Патриарх 

Евтимий”№72,вх.Б,ет.1,ап.3 

 

Членове на УС: 

1. Илия Димов Василев 

гр.Свищов,ул.”Патриарх 

Евтимий”№72,вх.Е,ет.4,ап.12 

2. Ася Борисова Петрова 

гр.Свищов,ул.”Патриарх 

Евтимий”№72,вх.Б,ет.6,ап.16 

3. Димитър Бориславов Тодоров 

Председател на 

УС 
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гр.Свищов,ул.”Патриарх 

Евтимий”№72,вх.Б,ет.2,ап.5 

4. Мирослав Руменов Маринов 

гр.Свищов,ул.”Патриарх 

Евтимий”№72,вх.А,ет.2,ап.5 

4. 94-3-109/ 

03.02.2015

г. 

„Стоян 

Ников” № 

1А, бл. 8  

гр.Свищов, 

община 

Свищов, 

ул.”Стоян 

Ников” № 

1А, бл. 8 „ 

гр.Свищов,община 

Свищов,ул.”Стоян 

Ников”№1А,бл.8 

 1.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.                                         

 неопределен 80.279% Председател наУС: 

Георги Стефанов Петков 

гр.Свищов,ул.Стоян 

Ников”№1А,бл.8,вх.Б,ап.11 

 

Членове на УС: 

1. Катя Ненова Петкова 

гр.Свищов,ул.Стоян 

Ников”№1А,бл.8,вх.В,ап.12 

2. Анна Йосифова Арабаджиева 

гр.Свищов,ул.Стоян 

Ников”№1А,бл.8,вх.А,ап.10 

Председател на 

УС 

5. 94-3-127 / 

09.02.2015

г. 

„Доверие” – 

гр.Свищов, 

община 

Свищов, 

ул.”Петър 

Ангелов” 

№15 „ 

Гр.Свищов,община 

Свищов,ул.”Петър 

Ангелов”№15 

1.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.                                         

неопределен 86,4105% Председател на УС: 

Маргарита Йозова Калонкина 

гр.Свищов,ул.”Петър Ангелов”№15, 

вх.Г,ет.3, ап.9 

 

Членове на УС: 

1. Мейджан Нуршанова Шабанова 

гр.Свищов,ул.”Петър Ангелов”№15, 

вх.А,ет.5, ап.15 

2. Нурджихан Мехмедова Чолакова 

гр.Свищов,ул.”Петър Ангелов”№15, 

вх.А,ет.3, ап.7 

Председател на 

УС 

6. ЗАЛИЧЕНО ОБСТОЯТЕЛСТВО 

7. 94-3-136 / 

10.02.2015

г. 

„Младост-

13” – 

гр.Свищов, 

община 

Свищов, 

ул.”Черни 

връх” №79 

 

гр.Свищов,община 

Свищов,ул."Черни 

връх"№79 

1.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.                                         

неопределен 91,51% Председател на УС: 

Алпер Еролов Мехмедов 

гр.Свищов,ул.”Черни връх”№79, 

ет.5,ап.21 

 

Членове на УС: 

1. Андрей Христов Горанчев 

гр.Свищов,ул.”Черни връх”№79, 

ет.2,ап.7 

2. Лилия Тодорова Стефанова 

гр.Свищов,ул.”Черни връх”№79, 

ет.7,ап.33 

Председател на 

УС 

8. 94-3-145/ 

11.02.2015

г. 

„Бъдеще”  

гр.Свищов, 

община 

Гр.Свищов,община 

Свищов,ул.”Стоян 

Ников”№10,бл.9а 

1.Усвояване на средства от фондовете 

на Европейския съюз и/или от 

държавния или общинския бюджет, 

неопределен 85,02% Председател на УС: 

Сийка Кирилова Петкова 

гр.Свищов,ул.Стоян 

Председател на 

УС 
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Свищов, 

ул.”Стоян 

Ников” № 

10, бл. 9а „ 

безвъзмездна помощ и субсидии и/или 

използване на собствени средства с цел 

ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост.                                         

Ников”№10,бл.9а,вх.Б,ет.5,ап.13        
 

Членове на УС: 

1. Йордан Ангелов Георгиев 

гр.Свищов,ул.Стоян 

Ников”№10,бл.9а,вх.А,ет.4,ап.10 

2. Недялка Михайлова Йорданова 

гр.Свищов,ул.Стоян 

Ников”№10,бл.9а,вх.В,ет.2,ап.4 

9. 94-3-150/ 

12.02.2015

г. 

ул.„Стоян 

Ников”№1, 

бл.5, 

гр.Свищов, 

община 

Свищов,обла

ст Велико 

Търново, 

ул.”Стоян 

Ников” № 1, 

бл.5 „ 

гр.Свищов,община 

Свищов,ул.”Стоян 

Ников”№1,бл.5 

1.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.                                         

неопределен 82,11% Председател на УС: 

Емил Христов Йорданов 

гр.Свищов,ул.”Стоян 

Ников”№1,бл.5,вх.А,ет.6,ап.16           
 

Членове на УС: 

1. Николай Стефанов Калчев 

гр.Свищов,ул.”Стоян 

Ников”№1,бл.5,вх.В,ет.2,ап.6 

2. Пламен Борисов Кръстев 

гр.Свищов,ул.”Стоян 

Ников”№1,бл.5,вх.Г,ет.5,ап.15 

Председател на 

УС 

10. 94-3-168/ 

19.02.2015

г. 

„ул.„Симеон 

Ванков”№4, 

бл.2, 

гр.Свищов, 

община 

Свищов, 

ул.„Симеон 

Ванков”№4, 

бл.2 „ 

Гр.Свищов,община 

Свищов,ул.”Симео

н Ванков”№4,бл.2 

1.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.                                         

неопределен 73,243% Председател на УС: 

Красимир Иванов Стефанов 

гр.Свищов,ул.”Симеон 

Ванков”№4,бл.2,вх.А,ет.5,ап.14         
 

Членове на УС: 

1. Румяна Тодорова Аврамова 

гр.Свищов,ул.”Симеон 

Ванков”№4,бл.2,вх.Б,ет.4,ап.10 

2. Галя Славянова Симеонова 

гр.Свищов,ул.”Симеон 

Ванков”№4,бл.2,вх.А,ет.2,ап.5              

Председател на 

УС 

11. 94-З-332/ 

26.03.2015

г. 

„Дунав 3” гр. Свищов, общ. 

Свищов, ул. „33-ти 

Свищовски полк” 

№ 106  

1.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.                                         

неопределен 79,433 % Председател на УС: 

Тонка Ценова Иванова – 

Панайотова гр. Свищов, ул. „33-ти 

Свищовски полк” № 106, вх. А, ет. 

1, ап. 2 
 

Членове на УС: 

1. Стефан Петров Кръстев                   

гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски 

полк” № 106, вх. Б, ет. 4, ап. 26 

2. Маргарита Цветанова Петрова      

гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски 

полк” № 106, вх. Г, ет. 1, ап. 48 

Председател на 

УС 
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12. 94-З-892/ 

04.05.2015

г. 

„Надежда – 

4” 

гр. Свищов, общ. 

Свищов, ул. „Петър 

Ангелов” № 10 

1.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.                                         

неопределен 99,21 % Председател на УС: 

Анелия Николаева Атанасова               

гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 

10, вх. Б, ет. 1, ап. 2 
 

Членове на УС: 

1. Юсню Мехмедов Юсниев                       

гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 

10, вх. Б, ет. 8, ап. 22 

2. Светослав Константинов Динков              

гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 

10, вх. В, ет. 5, ап. 15 

Председател на 

УС 

13. 94-З-1238/ 

05.08.2015 

„Нове” - гр. 

Свищов, 

общ. 

Свищов, ул. 

„Симеон 

Ванков” № 6 

 

гр. Свищов, общ. 

Свищов, ул. 

”Симеон Ванков” 

№ 6, бл.3 

1.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.                                         

неопределен 92,217 % Председател на УС: 

Даниела Николаева Мирчева               

гр. Свищов, ул. ”Симеон Ванков” № 

6, вх. А, ет. 3, ап. 7 
 

Членове на УС: 

1. Даниела Николова Генова                

гр. Свищов, ул. ”Симеон Ванков” № 

6, вх. А, ет. 5, ап. 13 

2.Катя Петрова Атанасова                

гр. Свищов, ул. ”Симеон Ванков” № 

6, вх. Г, ет. 5, ап. 14       

Председател на 

УС 

14. 94-З-1601/ 

09.10.2015 

„Славейков 

7” 

гр. Свищов, общ. 

Свищов, ул. „Петко 

Р. Славейков” № 7 

1.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.           

неопределен 95,48 % Председател на УС: 

Любомир Петров Светозаров               

гр. Свищов, ул. ”Петко Р. 

Славейков” № 7, вх. А, ет. 2, ап. 4 
 

 

Членове на УС: 

1. Тодор Александров Дамянов,              

гр. Свищов, ул. ”Петко Р. 

Славейков” № 7, вх. Б, ет. 6, ап. 18,      

2. Румяна Янкова Кузева,                  

гр. Свищов, ул. ”Петко Р. 

Славейков” № 7, вх. В, ет. 1, ап. 1   

Председател на 

УС 

15. 94-З-587/ 

08.03.2016 

„Патриарх 

Евтимий 68”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Патриарх 

Евтимий” № 

68, жк 

„Младост”, 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Патриарх 

Евтимий” № 68, жк 

„Младост”, бл. 4 

1.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.           

неопределен 98,6 % Управител: Петко Иванов Лазаров, 

гр. Свищов ул. „Патриарх Евтимий” 

№ 68, вх. В, ет. 1, ап. 3 

 

управител 
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бл. 4 

16. 94-З-608/ 

09.03.2016 

„Орфей”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Неофит 

Бозвели” № 

17, бл. 

„Орфей” 

гр. Свищов, общ. 

Свищов, ул. 

„Неофит Бозвели” 

№ 17, бл. „Орфей” 

1.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.           

неопределен 89,64 % Управител: Веселин Йорданов 

Крачунов, гр. Свищов, ул. „Неофит 

Бозвели” № 17, ет. 3, ап. 7 

управител 

17. 94-З-562/ 

07.03.2016 

„Лебед”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Петър 

Парчевич” № 

13 

гр. Свищов, общ. 

Свищов, ул. „Петър 

Парчевич” № 13 

1.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.           

неопределен 75,00 % Управител: Любчо Минчев 

Варамезов, гр. Свищов ул. „Петър 

Парчевич” № 13, ет. 2, ап. 3 

управител 

18. 94-З-854/ 

18.04.2016  

„Единство”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Черни връх” 

№ 77, жк 

„Младост”, 

бл. 14 

гр. Свищов, общ. 

Свищов, ул. „Черни 

връх” № 77, жк 

„Младост”, бл. 14 

 

1.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.           

неопределен 78,226 % Председател на УС: 

Никола Цветков Иванов, гр. 

Свищов, жк „Младост”, ул. „Черни 

връх” № 77, бл. 14, ап. 33 

 

Членове на УС: 

1.Недко Светлозаров Петков, гр. 

Свищов, жк „Младост”, ул. „Черни 

връх” № 77, бл. 14, ап. 38 

2. Маринчо Иванов Маринов, гр. 

Свищов, жк „Младост”, ул. „Черни 

връх” № 77, бл. 14, ап. 10 

Председател на 

УС 

19. 94-З-901/ 

25.04.2016 

„Лилия 5”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Граф 

Игнатиев” № 

5, бл. 

„Лилия” 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Граф 

Игнатиев” № 5, бл. 

„Лилия” 

1.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.           

неопределен 68.362 % Председател на УС: 

Георги Тодоров Георгиев, с. 

Алеково, ул. „Десета” № 1 

 

Членове на УС: 

1.Райчо Иванов Великов, гр. 

Свищов, ул. „Граф Игнатиев” № 5, 

ет. 3, ап. 9 

2.Петьо Иванов Петров, гр. Свищов, 

ул. „Граф Игнатиев” № 5, ет. 1, ап. 2 

Председател на 

УС 

20. 94-З-916/ 

27.04.2016 

„Дунав-

Мир”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Мир” № 1 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

1. Елка Антонова Дамянова, гр. 

Свищов, ул. „Мир” № 1, ет. 1, ап. 1 

 

Членове на УС: 

Председател на 

УС 
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„Мир” № 1 ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост 

1. Захари Йорданов Георгиев, гр. 

Свищов, ул. „Мир” № 1, ет. 1, ап. 4 

2.Снежана Петкова Няголова, гр. 

Свищов, гр. Свищов, ул. „Мир” № 

1, ет. 1, ап. 5 

21. 94-З-1038/ 

30.05.2016 

„33-ти 

Свищовски 

полк 80”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„33-ти 

Свищовски 

полк” № 80 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „33-ти 

Свищовски полк” 

№ 80 

1.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 

неопределен 85,82 % Председател на УС: 

Иван Атанасов Иванов, гр. Свищов, 

ул. „33-ти Свищовски полк” № 80, 

ет. 4, ап. 13 

 

Членове на УС: 

1. Станислав Цонев Александров, 

гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски 

полк” № 80, ет. 1, ап. 2 

2. Мирослав Александров 

Димитров, гр. Свищов, ул. „33-ти 

Свищовски полк” № 80, ет. 6, ап. 24 

Председател на 

УС 

22. 94-З-1240/ 

15.07.2016 

„Венера”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Кирил Д. 

Аврамов” № 

12, бл. 

„Венера” 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Кирил Д. 

Аврамов” № 12, бл. 

„Венера” 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Тодорка Александрова Докева, 

постоянен адрес: гр. София, жк 

„Красна поляна” І част, бл. 26А, вх. 

В, ет. 1, ап. 42;  

настоящ адрес: гр. Свищов, ул. 

„Кирил Д. Аврамов” № 12, ет. 3, 

запад 

 

Членове на УС: 

1.Митко Костадинов Димитров, гр. 

Свищов, ул. „Кирил Д. Аврамов” № 

12, ет. 2, запад 

2.Диана Ценова Димитрова, гр. 

Свищов, ул. „Кирил Д. Аврамов” № 

12, ет. 1, запад 

Председател на 

УС 

23. 94-З-1264/ 

21.07.2016  

„Калето”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Цанко 

Церковски” 

№ 5, блок 

„Калето” 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Цанко 

Церковски” № 5, 

блок „Калето” 

1.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 

неопределен 70,00 % Председател на УС: 

Стоян Симеонов Парашкевов, гр. 

Свищов, ул. „Цанко Церковски” № 

5, ет. 4, ап. 7 

 

Членове на УС: 

1.Емилия Йозова Ченкова, гр. 

Свищов, ул. „Цанко Церковски” № 

5, ет. 3, ап. 3 

2. Цветанка Стоянова Доневска, гр. 

Свищов, ул. „Цанко Церковски” № 

Председател на 

УС 
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5, ет. 5, ап. 5 

24. 94-З-1446/ 

22.08.2016  

„Алеко”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Стоян 

Ников” № 8 

 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Стоян Ников” 

№ 8 

 

1.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 

неопределен 96,73 % Председател на УС: 

Иван Любенов Димитров, гр. 

Свищов, ул. „Стоян Ников” № 8, ет. 

1, ап. 3 

 

Членове на УС: 

1.Веско Маринов Асенов, гр. 

Свищов, ул. „Стоян Ников” № 8, ет. 

7, ап. 20 

2.Анка Стефанова Николова, гр. 

Свищов, ул. „Стоян Ников” № 8, ет. 

7, ап. 21 

Председател на 

УС 

25. 94-З-1472/ 

29.08.2016  

„Свищов”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Кирил Д. 

Аврамов” № 

2 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Кирил Д. 

Аврамов” № 2 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Здравко Георгиев Петков, гр. 

Свищов, ул. „Кирил Д. Аврамов” № 

2, ет. 1, ап. 2 

 

Членове на УС: 

1.Момчил Руменов Иванов, гр. 

Свищов, ул. „Кирил Д. Аврамов” № 

2, ет. 3, ап. 9 

2.Васил Иванов Цветков, гр. 

Свищов, ул. „Кирил Д. Аврамов” № 

2, ет. 2, ап. 5 

Председател на 

УС 

26. 94-З-1498/ 

02.09.2016 

„Напредък 

2016”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Стоян 

Ников” № 5, 

блок 7 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Стоян Ников” 

№ 5, блок 7 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Младен Василев Василев, гр. 

Свищов, ул. „Стоян Ников” № 5, бл. 

7, вх. „Г”, ет. 6, ап. 17 

 

Членове на УС: 

1. Антонио Ангелов Николов, гр. 

Свищов, ул. „Стоян Ников” № 5, бл. 

7, вх. „Г”, ет. 6, ап. 17 

2. Цонка Петкова Караджова, гр. 

Свищов, ул. „Стоян Ников” № 5, бл. 

7, вх. „Г”, ет. 2, ап. 4 

Председател на 

УС 

27. 94-З-1500/ 

02.09.2016  

„Ново 

начало”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Черни връх” 

№ 81, жк 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Черни връх” № 

81, жк „Младост”, 

бл. 12 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Ваня Борисова Неделчева, гр. 

Свищов, жк „Младост”, ул. „Черни 

връх” № 81, бл. 12, ет. 7, ап. 32 

 

Членове на УС: 

1. Анка Ганчева Филипова, гр. 

Председател на 

УС 
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„Младост”, 

бл. 12 

Свищов, жк „Младост”, ул. „Черни 

връх” № 81, бл. 12, ет. 3, ап. 14 

2. Митю Георгиев Кенаров, гр. 

Свищов, жк „Младост”, ул. „Черни 

връх” № 81, бл. 12, ет. 5, ап. 21 

28. 94-З-1550/ 

20.09.2016 

„Съединение

-Свищов”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Стоян 

Ников” № 6, 

бл. 3 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Стоян Ников” 

№ 6, бл. 3 

1.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 

неопределен 100,00 % Управител: Георги Колев Ангелов, 

гр. Свищов, ул. „Стоян Ников” № 6, 

бл. 3, ет. 8, ап. 24 

Управител 

29. 94-З-1556/ 

20.09.2016 

„Победа 

2016”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Стоян 

Ников” № 3, 

бл. 6 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Стоян Ников” 

№ 3, бл. 6 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Мима Иванова Савова, гр. Свищов, 

ул. „Стоян Ников” № 3, бл. 6, вх. 

„Б”, ет. 6, ап. 16 

 

Членове на УС: 

1. Димитър Александров Тодоров, 

гр. Свищов, ул. „Стоян Ников” № 3, 

бл. 6, вх. „В”, ет. 6, ап. 16 

2. Ивайло Тодоров Андреев, гр. 

Свищов, ул. „Стоян Ников” № 3, бл. 

6, вх. „Г”, ет. 6, ап. 16 

3. Венцислав Георгиев Симионов, 

гр. Свищов, ул. „Стоян Ников” № 3, 

бл. 6, вх. „Д”, ет. 1, ап. 1 

4. Георги Маринов Любенов, гр. 

Свищов, ул. „Стоян Ников” № 3, бл. 

6, вх. „Е”, ет. 4, ап. 11 

Председател на 

УС 

30. 94-З-1558/ 

20.09.2016 

„Кантона”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Патриарх 

Евтимий” № 

76, бл. 15 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Патриарх 

Евтимий” № 76, бл. 

15 

1.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 

неопределен 97,02 % Председател на УС: 

Николай Иванов Банчев, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

76, бл. 15, ет. 3, ап. 12 

 

Членове на УС: 

1. Георги Цветанов Петков, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

76, бл. 15, ет. 5, ап. 20 

2. Христиана Руменова Христова, 

гр. Свищов, ул. „Патриарх 

Евтимий” № 76, бл. 15, ет. 7, ап. 25 

3. Румен Михайлов Бошнаков, гр. 

Председател на 

УС 
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Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

76, бл. 15, ет. 6, ап. 22 

4. Иван Николаев Иванов, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

76, бл. 15, ет. 4, ап. 15 

31. 94-З-1559/ 

20.09.2016 

„Бреза”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Генерал П. 

Киселов” № 

2, бл. 

„Радецки 3”, 

вх. „А” 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Генерал П. 

Киселов” № 2, бл. 

„Радецки 3”, вх. 

„А” 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Кирил Андреев Костов, гр. Свищов, 

ул. „Генерал П. Киселов” № 2, бл. 

„Радецки 3”, вх. „А”, ет. 3, ап. 13 

 

Членове на УС: 

1. Георги Асенов Ванев, гр. 

Свищов, ул. „Рила” № 6, вх. „З”, ет. 

5, ап. 69 

2. Юрий Иванов Кузнецов, гр. 

Свищов, ул. „Генерал П. Киселов” 

№ 2, бл. „Радецки 3”, вх. „А”, ет. 4, 

ап. 19 

Председател на 

УС 

32. 94-З-1680/ 

11.10.2016 

„Иваница 

Данчев 2”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Иваница 

Данчев” № 2 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Иваница 

Данчев” № 2 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Гриша Георгиев Георгиев, гр. 

Свищов, ул. „Иваница Данчев” № 2, 

ет. 4, ап. 7 

 
Членове на УС: 

1.Бехан Исмаилов Рамаданов, гр. 

Свищов, ул. „Иваница Данчев” № 2, 

ет. 2, ап. 3 

2.Десислав Венелинов Димитров, 

гр. Свищов, ул. „Иваница Данчев” 

№ 2, ет. 2, ап. 4 

Председател на 

УС 

33. 94-З-1708/ 

13.10.2016 

„Княз Борис 

Първи 21”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Княз Борис 

Първи” № 21 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Княз Борис 

Първи” № 21 

1.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 

неопределен 95,10 % Председател на УС: 

Светослав Михайлов Савов, гр. 

Свищов, ул. „Княз Борис Първи” № 

21, вх. „Б”, ет. 4, ап. 11 
Членове на УС: 

1.Капка Георгиева Ангелова, гр. 

Свищов, ул. „Княз Борис Първи” № 

21, вх. „А”,  ет. 1, ап. 3 

2.Сийка Гатева Богданова, гр. 

Свищов, ул. „Княз Борис Първи” № 

21, вх. „А”, ет. 3, ап. 9 

Председател на 

УС 

34. 94-З-1770/ 

24.10.2016 

„Блока до 

пожарната”, 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

1.Усвояване на средства от фондовете 

на Европейския съюз и/или от 

неопределен 94,04 % Председател на УС: 

Симеон Йосифов Алексиев, гр. 

Председател на 

УС 
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гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Патриарх 

Евтимий” № 

4 

ул. „Патриарх 

Евтимий” № 4 

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 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

4, ет. 4, ап. 12 
Членове на УС: 

1. Лидия Йорданова Дакова, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

4, ет. 1, ап. 4 

2. Божан Иванов Божанов, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

4, ет. 6, ап. 18 

35. 94-З-1769/ 

24.10.2016 

„Мечта”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Черни връх” 

№ 22, бл. 4 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Черни връх” № 

22, бл. 4 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Йордан Георгиев Калушков, гр. 

Свищов, ул. „Черни връх” № 22, бл. 

4, ет. 4, ап. 13 

 
Членове на УС: 

1. Катерина Станчева Данева, гр. 

Свищов, ул. „Черни връх” № 22, бл. 

4, ет. 3, ап. 11 

2. Наташа Илиева Йончева, гр. 

Свищов, ул. „Черни връх” № 22, бл. 

4, ет. 1, ап. 3 

Председател на 

УС 

36. 94-З-1779/ 

26.10.2016 

„Мизия”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Драган 

Цанков” № 

17, бл. 

„Мизия” 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Драган 

Цанков” № 17, бл. 

„Мизия” 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Цветанка Косева Петрова, гр. 

Свищов, ул. „Драган Цанков” № 17, 

бл. „Мизия”, ет. 2, ап.  

 
Членове на УС: 

1. Елза Генчева Николаева, гр. 

Свищов, ул. „Драган Цанков” № 17, 

бл. „Мизия”, ет. 1, ап. 3 

2. Марта Николова Георгиева, гр. 

Свищов, ул. „Драган Цанков” № 17, 

бл. „Мизия”, ет. 4, ап. 11 

Председател на 

УС 

37. 94-З-1834/ 

01.11.2016 

„Топлина”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Симеон 

Ванков” № 

12, бл. 6 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Симеон 

Ванков” № 12, бл. 6 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Явор Петров Лачев, гр. Свищов, ул. 

„Симеон Ванков” № 12, бл. 6, вх. 

„Б”, ет. 4, ап. 12 

 

Членове на УС: 

1. Тодор Василев Станков, гр. 

Свищов, ул. „Симеон Ванков” № 

12, бл. 6, вх. „Б”, ет. 6, ап. 18, тел. 

0898897034 

2. Тамер Евдивчев Мехмедов, гр. 

Председател на 

УС 
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Свищов, ул. „Симеон Ванков” № 

12, бл. 6, вх. „Б”, ет. 1, ап. 2, тел. 

0885286991 

3. Анатоли Атанасов Атанасов, гр. 

Свищов, ул. „Симеон Ванков” № 

12, бл. 6, вх. „А”, ет. 2, ап. 6, тел. 

0885963664 

4. Еленка Ангелова Густинова, гр. 

Свищов, ул. „Симеон Ванков” № 

12, бл. 6, вх. „В”, ет. 5, ап. 13 

38. 94-З-1847/ 

02.11.2016 

„Черни 

връх”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Черни връх” 

№ 72 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Черни връх” № 

72 

1.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 

неопределен 91.20 % Председател на УС: 

Пенка Антимова Братова, гр. 

Свищов, ул. „Черни връх” № 72, вх. 

Ж, ет. 7, ап. 19 

 

Членове на УС: 

1. Величко Трифонов Иванов, гр. 

Свищов, ул. „Черни връх” № 72, вх. 

„А”, ет. 4, ап. 10 

2. Янко Парашкевов Янков, гр. 

Свищов, ул. „Черни връх” № 72, вх. 

„Г”, ет. 2, ап. 4 

3. Владимир Василев Станков, гр. 

Свищов, ул. „Черни връх” № 72, вх. 

„Ж”, ет. 5, ап. 13 

4. Боряна Петрова Борисова, гр. 

Свищов, ул. „Черни връх” № 72, вх. 

„З”, ет. 2, ап. 6 

Председател на 

УС 

39. 94-З-1917/ 

11.11.2016 

„Алеко 

Константино

в 8“ – гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Алеко 

Константино

в“ № 8 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Алеко 

Константинов“ № 

8; 

1.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 

неопределен 71,48 % Управител:  

Тодор Красимиров Тодоров, гр. 

Свищов, ул. „Алеко Константинов” 

№ 8, вх. „Б”, ет. 2, ап. 3 

Управител 

40. 94-З-1966/ 

17.11.2016 

„Детелина“ – 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Петър 

Ангелов“ № 

11, блок 3; 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Петър 

Ангелов“ № 11 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Божан Димитров Божанов, гр. 

Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 11, 

блок 3, вх. „Б”, ет. 3, ап. 8 

 

Членове на УС: 

1. Анета Георгиева Кънчева, гр. 

Председател на 

УС 
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Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 11, 

блок 3, вх. „А”, ет. 2, ап. 4 

2. Димчо Цончев Милушев, гр. 

Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 11, 

блок 3, вх. „Б”, ет. 3, ап. 9 

41. 94-З-1978/ 

18.11.2016 

„ВЕГА 1“ – 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Григор 

Стоянов“ № 

4, блок „Вега 

1“ 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Григор 

Стоянов“ № 4 

1.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 

неопределен 100,00 % Управител: 

Атанаска Димитрова Маджарова, 

гр. Свищов, ул. „Григор Стоянов” 

№ 4, ет. 1, ап. 1 

Управител 

42. 93-З-1987/ 

21.11.2016 

„СИМЕОН 

ВАНКОВ 1“ 

– гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Симеон 

Ванков“ № 2, 

блок 1 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Симеон 

Ванков“ № 2, блок 

1; 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Татяна Димитрова Борисова, гр. 

Свищов, ул. „Симеон Ванков” № 2, 

блок 1, вх. А, ет. 1, ап. 1 

 

Членове на УС: 

1. Наджие Зейнулова Хашимова, гр. 

Свищов, ул. „Симеон Ванков” № 2, 

блок 1, вх. А, ет. 1, ап. 3 

2. Цветанка Христова Цветанова, 

гр. Свищов, ул. „Симеон Ванков” № 

2, блок 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2 

3. Марин Здравков Дамянов, гр. 

Свищов, ул. „Симеон Ванков” № 2, 

блок 1, вх. А, ет. 2, ап. 6 

4. Генчо Ангелов Димитров, гр. 

Свищов, ул. „Симеон Ванков” № 2, 

блок 1, вх. Б, ет. 4, ап. 12 

Председател на 

УС 

43. 94-З-2002/ 

23.11.2016 

„СТОЯН 

НИКОВ – 

БЛОК 1“ – 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Стоян 

Ников“ № 2, 

блок 1 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Стоян Ников“ 

№ 2, блок 1 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Илиян Антонов Николов, гр. 

Свищов, ул. „Стоян Ников” № 2, 

блок 1, ет. 1, ап. 1 

 

Членове на УС: 

1. Петър Илиев Петков, гр. Свищов, 

ул. „Стоян Ников” № 2, блок 1, ет. 

8, ап. 23 

2. Георги Тодоров Бранков, гр. 

Свищов, ул. „Стоян Ников” № 2, 

блок 1, ет. 2, ап. 4 

Председател на 

УС 
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44. 94-З-2003/ 

23.11.2016 

„НОВА 

ВИТОША“ – 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Патриарх 

Евтимий“ № 

69, блок 2 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Патриарх 

Евтимий“ № 69, 

блок 2 

1.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 

неопределен 99,37 % Председател на УС: 

Мирослав Емилов Димитров, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

69, блок 2, вх. Д, ет. 4, ап. 11 

 

Членове на УС: 

1. Стефка Петрова Христова, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

69, блок 2, вх. В, ет. 4, ап. 10 

2. Елка Гатева Тодорова, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

69, блок 2, вх. А, ет. 6, ап. 18 

Председател на 

УС 

45. 93-З-2038/ 

25.11.2016 

„СИМЕОН 

ВАНКОВ 

14“ – гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Симеон 

Ванков“ № 

14, блок 7 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Симеон 

Ванков“ № 14, блок 

7 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Мартин Борисов Иванов, гр. 

Свищов, ул. „Симеон Ванков” № 

14, блок 7, вх. Б, ет. 3, ап. 8 

 

Членове на УС: 

1. Севинч Зухремова Ашимова, гр. 

Свищов, ул. „Симеон Ванков” № 

14, блок 7, вх. В, ет. 1, ап. 1 

2.Александър Живков Александров, 

гр. Свищов, ул. „Симеон Ванков” № 

14, блок 7, вх. Б, ет. 5, ап. 14 

Председател на 

УС 

46. 94-З-2127/ 

07.12.2016 

„Петко Р. 

Славейков 

11”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Петко Р. 

Славейков” 

№ 11 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Петко Р. 

Славейков” № 11 

1.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 

неопределен 100,00 % Управител: 

Катя Кирилова Кирилова, гр. 

Свищов, ул. „Петко Р. Славейков” 

№ 11, вх. А, ет. 2, ап. 4 

Управител 

47. 94-З-2487/ 

28.12.2016 

„Черни връх 

11”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Черни 

нръх” № 11 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Черни връх” № 

11 

1.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 

неопределен 94,40 % Председател на УС: 

Жан Тодоров Паришев, гр. Свищов, 

ул. „Черни връх” № 11, ет. 2, ап. 5 

 

Членове на УС: 

1. Зорка Тодорова Гецова, гр. 

Свищов, ул. „Черни връх” № 11, ет. 

1, ап. 1 

2. Илия Нейков Георгиев, гр. 

Свищов, ул. „Черни връх” № 11, ет. 

3, ап. 10 

Председател на 

УС 
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48. 94-З-85/ 

09.01.2017 

„Мир 2”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Мир” № 2, 

ж.к. „Дунав”, 

бл. 4 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Мир” № 2, ж.к. 

„Дунав”, бл. 4 

1.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 

неопределен 75,89 % Управител: 

Николай Бориславов Борисов, гр. 

Свищов, ул. „Мир” № 2, ж.к. 

„Дунав”, бл. 4, вх. А, ет. 3, ап. 9 

Управител 

49. 94-З-97/ 

12.01.2017 

„Петър 

Ангелов 13”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Петър 

Ангелов” № 

13 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Петър 

Ангелов” № 13 

1.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 

неопределен 93,65 % Председател на УС: 

Лора Кирилова Добрева, гр. 

Свищов, ул. „Черни връх” № 72, вх. 

Б, ет. 4, ап. 12 

 

Членове на УС: 

1. Милен Георгиев Димитров, гр. 

Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 13, 

вх. Б, ет. 4, ап. 12 

2. Сунай Ибрахимов Мехмедов, гр. 

Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 13, 

вх. В, ет. 3, ап. 7 

Председател на 

УС 

50. 94-З-145/ 

20.01.2017 

„Стоян 

Ников 12”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Стоян 

Ников” № 

12, бл. 9Б 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Стоян Ников” 

№ 12, бл. 9Б 

1.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 

неопределен 82,60 % Председател на УС: 

Цветана Димитрова Трифонова, гр. 

Свищов, ул. „Стоян Ников” № 12, 

бл. 9Б, вх. Б, ет. 3, ап. 9 

 

Членове на УС: 

1. Илиян Атанасов Илиев, гр. 

Свищов, ул. „Стоян Ников” № 12, 

бл. 9Б, вх. В, ет. 5, ап. 13 

2. Боян Маринов Янков, гр. 

Свищов, ул. „Стоян Ников” № 12, 

бл. 9Б, вх. А, ет. 2, ап. 4 

Председател на 

УС 

51. 94-З-160/ 

27.01.2017  

„Дунавия”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Трети март” 

№ 69, бл. 

„Дунавия” 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Трети март” № 

69, бл. „Дунавия” 

1.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 

неопределен 87,50 % Управител: 

Татяна Стоилова Иванова, гр. 

Свищов, ул. „Трети март” № 69, бл. 

„Дунавия”, ет. 1, ап. 5 

Управител 

52. 94-З-155/ 

25.01.2017 

„Рила 10Г”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Рила” № 10, 

вх. Г 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Рила” № 10, 

вх. Г 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Павлин Василев Камбуров, гр. 

Свищов, ул. „Рила” № 10, вх. Г, ет. 

2, ап. 15 

 

Членове на УС: 

Председател на 

УС 
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на етажна собственост 1. Стоянка Борисова Николова, гр. 

Свищов, ул. „Рила” № 10, вх. Г, ет. 

2, ап. 13 

2. Петка Ламбева Танева, гр. 

Свищов, ул. „Рила” № 10, вх. Г, ет. 

6, ап. 59 

53. 94-З-215/ 

06.02.2017 

„Младост 3”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Патриарх 

Евтимий” № 

70, жк 

„Младост”, 

бл. 3 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Патриарх 

Евтимий” № 70, жк 

„Младост”, бл. 3 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Eмил Георгиев Петров, гр. Свищов, 

ул. „Патриарх Евтимий” № 70, жк 

„Младост”, бл. 3, вх. Б, ет. 3, ап. 9 

 

Членове на УС: 

1. Здравелина Иванова 

Владимирова, гр. Свищов, ул. 

„Патриарх Евтимий” № 70, жк 

„Младост”, бл. 3, вх. Ж, ет. 3, ап. 8 

2. Румен Иванов Божанов, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

70, жк „Младост”, бл. 3, вх. Е, ет. 4, 

ап. 12 

Председател на 

УС 

54. 94-З-228/ 

07.02.2017 

„Люляк”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Генерал 

Йолшин” № 

1, бл. 

„Люляк” 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Генерал 

Йолшин” № 1, бл. 

„Люляк” 

1.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 

неопределен 87,50 % Председател на УС: 

Латинка Маркова Йорданова, гр. 

Свищов, ул. „Генерал Йолшин” № 

1, бл. „Люляк”, вх. Б, ет. 1, ап. 3 

 

Членове на УС: 

1. Мирела Петрова Филипова, гр. 

Свищов, ул. „Генерал Йолшин” № 

1, бл. „Люляк”, вх. А, ет. 1, ап. 1 

2. Тодоринка Александрова 

Димитрова, гр. Свищов, ул. 

„Генерал Йолшин” № 1, бл. 

„Люляк”, вх. А, ет. 1, ап. 2 

Председател на 

УС 

55. 94-З-284/ 

16.02.2017 

„Съгласие”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Патриарх 

Евтимий” № 

16 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Патриарх 

Евтимий” № 16 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Иван Илиев Симеонов, гр. Свищов, 

ул. „Патриарх Евтимий” № 16, ет. 4, 

ап. 12 

 

Членове на УС: 

1. Цанка Иванова Доневска, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

16, ет. 1, ап. 3 

2. Галина Генева Илиева, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

Председател на 

УС 
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16, ет. 4, ап. 11 

56. 94-З-289/ 

17.02.2017 

„Патриарх 

Евтимий 74”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Патриарх 

Евтимий” № 

74, ж.к. 

„Младост” 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Патриарх 

Евтимий” № 74, 

ж.к. „Младост” 

1.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 

неопределен 96,53 % Председател на УС: 

Иван Михалев Крумов, гр. Свищов, 

ул. „Патриарх Евтимий” № 74, ж.к. 

„Младост”, вх. Ж, ет. 1, ап. 110 

 

Членове на УС: 

1. Маргарита Борисова Петкова, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

74, ж.к. „Младост”, вх. Д, ет. 2, ап. 

76 

2. Стефка Борисова Неделчева, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

74, ж.к. „Младост”, вх. Д, ет. 2, ап. 

77 

Председател на 

УС 

57. 94-З-317/ 

20.02.2017 

„Средна 

гора-1”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Средна 

гора” № 1 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Средна гора” 

№ 1 

1.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 

неопределен 95,70 % Председател на УС: 

Георги Стефанов Мутафов, гр. 

Свищов, ул. „Средна гора” № 1, вх. 

Г, ет. 4, ап. 10 

 

Членове на УС: 

1. Марин Василев Маринов, гр. 

Свищов, ул. „Георги Матев” № 49 

2. Владимир Йосифов Ченков, гр. 

Свищов, ул. „Средна гора” № 1, вх. 

А, ет. 4, ап. 12 

Председател на 

УС 

58. 94-З-336/ 

23.02.2017 

„Нов живот”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Хаджи 

Димитър” № 

10 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Хаджи 

Димитър” № 10 

1.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 

неопределен 100,00 % Управител: 

Октай Асанов Илязов, гр. Свищов, 

ул. „Хаджи Димитър” № 10, ет. 2, 

ап. 3 

Управител 

59. 94-З-342/ 

24.02.2017 

„Вега 3”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Григор 

Стоянов” № 

8, бл. „Вега” 

3 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Григор 

Стоянов” № 8, бл. 

„Вега” 3 

1.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 

неопределен 100,00 % Управител: 

Огнян Николаев Величков, гр. 

Свищов, ул. „Григор Стоянов” № 8, 

ет. 2, ап. 1 

Управител 

60. 94-З-341/ 

24.02.2017 

„Мусала 

2017”, гр. 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

1.Усвояване на средства от фондовете 

на Европейския съюз и/или от 

неопределен 94,44 % Председател на УС: 

Светлана Георгиева Радева, гр. 

Председател на 

УС 
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Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Рила” № 6 

ул. „Рила” № 6 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 

Свищов, ул. „Рила” № 6, вх. Д, ет. 3 

ап. 9 

 

Членове на УС: 

1. Ирина Русева Георгиева гр. 

Свищов, ул. „Рила” № 6, вх. А, ет. 1, 

ап. 2 

2. Таня Петрова Георгиева, гр. 

Свищов, ул. „Рила” № 6, вх. Б, ет. 5, 

ап. 31 

3. Таня Иванова Асенова, гр. 

Свищов, ул. „Рила” № 6, вх. З, ет. 1, 

ап. 56 

4. Лиляна Любомирова Димитрова, 

гр. Свищов, ул. „Рила” № 6, вх. Ж, 

ет. 3, ап. 43 

61. 94-З-392/ 

02.03.2017 

„Хаджи 

Димитър 13”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Хаджи 

Димитър” № 

13 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Хаджи 

Димитър” № 13 

1.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 

неопределен 83,33 %  Управител: 

Борислав Георгиев Борисов, с. 

Българско Сливово, общ. Свищов, 

ул. „Ивайло” № 10 

Управител 

62. 94-З-567/ 

23.03.2017 

„Прогрес”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Рила” № 4 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Рила” № 4 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Виолета Цветанова Русева, гр. 

Свищов, ул. „Рила” № 4, вх. А, ет. 1 

ап. 1 

 

Членове на УС: 

1. Евламбия Борисова Иванова, гр. 

Свищов, ул. „Рила” № 4, вх. Г, ет. 2, 

ап. 3 

2. Соня Иванова Гутева, гр. 

Свищов, ул. „Рила” № 4, вх. В, ет. 2, 

ап. 4 

3. Захари Митев Георгиев, гр. 

Свищов, ул. „Рила” № 4, вх. Б, ет. 3, 

ап. 6 

4. Блажо Маринов Русев, гр. 

Свищов, ул. „Рила” № 4, вх. А, ет. 1, 

ап. 1 

Председател на 

УС 

63. 94-З-615/ 

28.03.2017 

„Дунав 4Г”, 

гр. Свищов, 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

1.Усвояване на средства от фондовете 

на Европейския съюз и/или от 

неопределен 100,00 % Управител: 

Пламен Алексиев Генов, гр. 

Управител 
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община 

Свищов, ул. 

„Младост” 

№ 2, бл. 4Г 

ул. „Младост” № 2, 

бл. 4Г 

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 

Свищов, ул. „Изгрев” № 5 

64. 94-З-856/ 

19.05.2017 

„Радецки 1”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Димитър А. 

Ценов” № 9, 

бл. 

„Радецки” № 

1 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Димитър А. 

Ценов” № 9, бл. 

„Радецки” № 1 

1.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 

неопределен 100,00 % Управител:  

Емилия Тодорова Адамова, гр. 

Свищов, ул. „Димитър А. Ценов” № 

9, ет. 2, ап. 4 

Управител 

65. 94-З-2105/ 

04.12.2017 

„Цар 

Освободител 

26”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Цар 

Освободител

” № 26 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Цар 

Освободител” № 26 

1.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 

неопределен 100,00 % Управител: 

Искрен Лъчезаров Апостолов, гр. 

Свищов ул. „Екзарх Йосиф” № 5 

Управител 

66. 94-З-2223/ 

12.12.2017 

„Околчица”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Околчица” 

№ 6 и № 8, 

бл. „Лазур” и 

бл. „Вихрен” 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Околчица” № 

6 и № 8, бл. 

„Лазур” и бл. 

„Вихрен” 

1.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 

неопределен 100,00 % Управител: 

Марийка Иванова Георгиева, гр. 

Свищов, ул. „Околчица” № 6, ет. 3, 

ап. 5 

Управител 

67. 94-З-2379/ 

19.12.2017 

„Иваница 

Данчев – 4”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Иваница 

Данчев“ № 4 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Иваница 

Данчев“ № 4 

1.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 

неопределен 100,00 % Управител: 

Кирилка Петракиева Ръжгева, гр. 

Свищов, ул. „Иваница Данчев“ № 4, 

ап. 7;  

Управител 

68. 94-З-2267/ 

14.12.2017 

Екзарх 

Йосиф 4”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Екзарх Йосиф” 

№ 4, бл. „Хаджи 

Димитър” 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Румяна Димитрова Андреева, гр. 

Свищов, ул. „Екзарх Йосиф” № 4, 

бл. „Хаджи Димитър”, ет. 3, ап. 8 

 

Председател на 

УС 
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„Екзарх 

Йосиф” № 4, 

бл. „Хаджи 

Димитър” 

ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост 

Членове на УС: 

1. Дияна Русева Кочева, гр. Свищов, 

ул. „Екзарх Йосиф” № 4, бл. 

„Хаджи Димитър”, ет. 4, ап. 12 

2. Румен Петров Киров, гр. Свищов, 

ул. „Екзарх Йосиф” № 4, бл. 

„Хаджи Димитър”, ет. 3, ап. 8 

69. 94-З-351/ 

07.03.2018 

Строител”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Петър 

Парчевич” № 

15, бл. 

„Строител” 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Петър 

Парчевич” № 15, 

бл. „Строител” 

1.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 

неопределен 100,00 % Управител: 

Борислав Георгиев Варамезов, с. 

Козловец, ул. „Момина сълза” № 8 

Управител 

70. 94-З-774/ 

25.05.2018 

„Витоша”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Патриарх 

Евтимий” № 

18, 20, 22 и 

24 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Патриарх 

Евтимий” № 18, 20, 

22 и 24 

1.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 

неопределен 92.74 % Председател на УС: 

Иван Петров Атанасов, гр. Свищов, 

ул. „Патриарх Евтимий” № 18, вх. 

А, ет. 3, ап. 7 

 

Членове на УС: 

1. Марин Иванов Станчев, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

20, вх. Б, ет. 6, ап. 18 

2. Гаро Микаел Мутафян, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

20, вх. А, ет. 2, ап. 6 

3. Емилия Серафимова Йорданова, 

гр. Свищов, ул. „Патриарх 

Евтимий” № 22, ет. 4, ап. 13 

4. Тихомир Христов Христов, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

24, ет. 2, ап. 5 

Председател на 

УС 

71. 94-З-921/ 

26.06.2018 

„Космос”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Трети март” 

№ 30, 32, 34, 

36 и 38, бл. 

„Космос” 1, 

2, 3, 4 и 5  

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Трети март” № 

30, 32, 34, 36 и 38, 

бл. „Космос” 1, 2, 

3, 4 и 5 

1.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 

неопределен 97.78 % Председател на УС: 

Маню Йорданов Димов, гр. 

Свищов, ул. „Трети март” № 30, ет. 

4, ап. 8 

 

Членове на УС: 

1. Анета Маринова Фердинандова, 

гр. Свищов, ул. „Трети март” № 36, 

ет. 4, ап. 8 

2. Тодоринка Николаева Атанасова, 

гр. Свищов, ул. „Трети март” № 34, 

Председател на 

УС 
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ет. 4, ап. 8 

3. Бойко Борисов Парашкевов, гр. 

Свищов, ул. „Трети март” № 32, ет. 

4, ап. 7 

4. Ангел Боянов Иванов, гр. 

Свищов, ул. „Трети март” № 38, ет. 

4, ап. 7 

72. 94-З-1227/ 

04.09.2018 

„Вега 2”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Григор 

Стоянов” № 

6, бл. „Вега” 

2 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Григор 

Стоянов” № 6, бл. 

„Вега” 2 

1.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 

неопределен 100.00 % Председател на УС: 

Гергана Петрова Николова, гр. 

Свищов, ул. „Григор Стоянов” № 6, 

ет. 3, ап. 6 

 

Членове на УС: 

Тихомир Ангелов Теофанов, гр. 

Свищов, ул. „Григор Стоянов” № 6, 

ет. 2, ап. 4 

Николай Георгиев Проданов, гр. 

Свищов, ул. „Григор Стоянов” № 6, 

ет. 4, ап. 8 

Председател на 

УС 

73. 94-З-1327/ 

27.09.2018 

„Химик”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Акад. 

Александър 

Божинов” № 

8, бл. 7, вх. А 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Акад. 

Александър 

Божинов” № 8, бл. 

7, вх. А 

1.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 

неопределен 100.00 % Управител: 

Николай Иванов Илиев, гр. Свищов, 

ул. „Акад. Ал. Божинов” № 8, бл. 7, 

вх. А, ет. 3, ап. 7 

Управител 

74. 94-З-1424/ 

12.10.2018 

„Христо 

Бръчков”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Иваница 

Данчев” № 

10, 12 и 14 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Иваница 

Данчев” № 10, 12 и 

14 

1.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 

неопределен 96.28 % Управител: 

Юлия Иванова Ангелова, гр. 

Свищов, ул. „Иваница Данчев” № 

12, ет. 4, ап. 8 

Управител 

 

75. 94-З-1465/ 

18.10.2018 

„Еделвайс”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Кирил Д. 

Аврамов” № 

6 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Кирил Д. 

Аврамов” № 6 

1.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 

неопределен 79.72 % Председател на УС: 

Калин Йосифов Славов, гр. 

Свищов, ул. „Кирил Д. Аврамов” № 

6, ет. 3, ап. 6 
 

Членове на УС: 

Веселин Димитров Попов, гр. 

Свищов, ул. „Кирил Д. Аврамов” № 

6, ет. 2, ап. 4 

Председател на 

УС 
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Евгения Славчева Христова, гр. 

Свищов, ул. „Кирил Д. Аврамов” № 

6, ет. 3, ап. 5 

76. 94-З-1525/ 

26.102018 

„Здраве”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Патриарх 

Евтимий” № 

30 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Патриарх 

Евтимий” № 30 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Анатоли Петров Ръжгев, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

30, вх. Б, ет. 5, ап. 33 
 

Членове на УС: 

Емил Атанасов Минев, гр. Свищов, 

ул. „Патриарх Евтимий” № 30, вх. 

А, ет. 1, ап. 2 

Тошко Колев Илиев, гр. Свищов, 

ул. „Патриарх Евтимий” № 30, вх. 

Б, ет. 3, ап. 26 

Председател на 

УС 

77. 94-З-1558/ 

31.10.2018  

„Градево 2-

Свищов”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Градево” № 

2, вх. А, Б и 

В 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Градево” № 2, 

вх. А, Б и В 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Антония Миленова Кирилова, гр. 

Свищов, ул. „Градево” № 2, вх. А, 

ет. 4, ап. 10, e-mail: 

tony_85@mail.bg 
 

Членове на УС: 

Йорданка Николова Георгиева, гр. 

Свищов, ул. „Градево” № 2, вх. В, 

ет. 4, ап. 34 

Георги Ненков Недев, гр. Свищов, 

ул. „Градево” № 2, вх. Б, ет. 4, ап. 

24 

Председател на 

УС 

78. 94-З-1673/ 

13.11.2018 

„Люлин”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Люлин” № 

13, вх. А, Б и 

В 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Люлин” № 13, 

вх. А, Б и В 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Еленка Димитрова Кърпарова, гр. 

Свищов, ул. „Люлин” № 13, вх. В, 

ет. 2, ап. 3 

 

Членове на УС: 

Никола Йорданов Николов, гр. 

Свищов, ул. „Люлин” № 13, вх. В, 

ет. 1, ап. 1 

Стефка Стефанова Илиева, гр. 

Свищов, ул. „Люлин” № 13, вх. А, 

ет. 6, ап. 10 

Председател на 

УС 

79. 94-З-1703/ 

19.11.2018 

„Локомотив”

, гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Неофит 

Бозвели” № 10, вх. 

1.Усвояване на средства от фондовете 

на Европейския съюз и/или от 

държавния или общинския бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии и/или 

неопределен 100,00 % Управител: 

Йордан Георгиев Герчев, гр. 

Свищов, ул. „Неофит Бозвели” № 

10, вх. Б, ет. 3, ап. 12 

Управител 

 

mailto:tony_85@mail.bg
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„Неофит 

Бозвели” № 

10, вх. А и Б 

А и Б използване на собствени средства с цел 

ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост 

80. 94-З-1705/ 

19.11.2018 

„Съгласие”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Петър 

Парчевич” № 

19 бл. 

„Младост”, 

№ 21 бл. 

„Съгласие” и 

№ 23 бл. 

„Възход” 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Петър 

Парчевич” № 19 бл. 

„Младост”, № 21 

бл. „Съгласие” и № 

23 бл. „Възход” 

1.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 

неопределен 79,17 % Председател на УС: 

Венцислав Илиев Илиев, гр. 

Свищов, ул. „Петър Парчевич” № 

19, ет. 3, ап. 5 

 

Членове на УС: 

Симеонка Блажева Ангелова, гр. 

Свищов, ул. „Петър Парчевич” № 

21, ет. 1, ап. 2 

Радослав Александров Ненков, гр. 

Свищов, ул. „Петър Парчевич” № 

23, ет.2, ап. 3 

Данка Ангелова Русева, гр. Свищов, 

ул. „Петър Парчевич” № 19, ет. 2, 

ап. 4 

Върбинка Ангелова Попова, гр. 

Свищов, ул. „Петър Парчевич” № 

21, ет. 1, ап. 1 

Председател на 

УС 

81. 94-З-1750/ 

22.11.2018 

„Никола 

Петков”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Никола 

Петков” № 

33 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Никола 

Петков” № 33 

1.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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Божидар Александров Божанов, гр. 

Свищов, ул. „Никола Петков” № 33, 

ет. 3, ап. 10 

 

Членове на УС: 

Янко Божидаров Русев, гр. Свищов, 

ул. „Никола Петков” № 33, ет. 4, ап. 

16 

Борислав Янков Борисов, гр. 

Свищов, ул. „Никола Петков” № 33, 

ет. 4, ап. 14 

Председател на 

УС 

82. 94-З-1762/ 

23.11.2018 

„Надежда 3”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Екзарх 

Антим 

Първи” № 3, 

бл. „Надежда 

3” 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Екзарх Антим 

Първи” № 3, бл. 

„Надежда 3” 

1.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 

неопределен 88,00 % Управител: 

Владимир Стефанов Горчев, гр. 

Свищов, ул. „Екзарх Антим Първи” 

№ 3, ет. 5, ап. 15 

Управител 

 

83. 94-З-1826/ 

29.11.2018 

„Черни връх 

18”, гр. 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

1.Усвояване на средства от фондовете 

на Европейския съюз и/или от 

неопределен 100,00 % Управител: 

Татяна Йорданова Илиева, гр. 

Управител  
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Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Черни връх” 

№ 18, бл. 6 

ул. „Черни връх” № 

18, бл. 6 

 

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 

Свищов, ул. „Черни връх” № 18, ет. 

2, ап. 6 

84. 94-З-1886/ 

05.12.2018 

„Черни връх 

№ 20”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Черни връх” 

№ 20, бл. 5 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Черни връх” № 

20, бл. 5 

 

1.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 

безсрочно 100,00 % Управител: 

Емил Иванов Цветанов, гр. Свищов, 

ул. „Черни връх” № 20, ет. 1, ап. 3 

Управител  

85. 94-З-1905/ 

07.12.2018 

„Черни връх 

9”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Черни връх” 

№ 9 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Черни връх” № 

9 

1.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 

безсрочно 100,00 % Управител: 

Тодорка Николаева Георгиева, гр. 

Свищов, ул. „Черни връх” № 9, ет. 

2, ап. 4 

Управител 

86. 94-З-2053/ 

17.12.2018 

„Жилищен 

блок 

Димитър А. 

Ценов”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Димитър А. 

Ценов” № 

10, вх. А и Б 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Димитър А. 

Ценов” № 10, вх. А 

и Б 

 

1.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 

безсрочно 85,70 % Управител: 

Пенчо Александров Костадинов, гр. 

Свищов, ул. „Димитър А. Ценов” № 

10, вх. Б, ет. 2, ап. 12 

Управител 

87. 94-З-1725/ 

20.11.2018 

„Щастливеца

”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Алеко 

Константино

в” № 26, вх. 

А и Б 

 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Алеко 

Константинов” № 

26, вх. А и Б 

 

1.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 

безсрочно 100,00 % Управител: 

Мария Радославова Ферещанова, гр. 

Свищов, ул. „Алеко Константинов” 

№ 26, вх. Б, ет. 1, ап. 12 

Управител 

88. 94-З-143/ 

06.02.2019 

„Албена 

2018”, гр. 

Свищов, 

община 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Никола Д. 

Петков” № 25 

1.Усвояване на средства от фондовете 

на Европейския съюз и/или от 

държавния или общинския бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии и/или 

безсрочно 100,00 % Управител: 

Мариян Колев Маринов, гр. 

Свищов, ул. „Никола Д. Петков” № 

25, ет. 2, ап. 4 

Управител 



 24 

Свищов, ул. 

„Никола Д. 

Петков” № 

25 

използване на собствени средства с цел 

ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост 

89. 94-З-171/ 

13.02.2019 

„Дунав 1”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„33-ти 

Свищовски 

полк” № 102, 

вх. А, Б, В и 

Г 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „33-ти 

Свищовски полк” 

№ 102, вх. А, Б, В и 

Г 

1.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 

безсрочно 91,24 % Председател на УС: 

Цветан Петров Адамов, гр. Свищов, 

ул. „33-ти Свищовски полк” № 102, 

вх. Г, ет. 4, ап. 56 

 

Членове на УС: 

Златомир Славов Георгиев, гр. 

Свищов, ул. „33-ти Свищовски 

полк” № 102, вх. В, ет. 3, ап. 37 

Недко Крумов Неделчев, гр. 

Свищов, ул. „33-ти Свищовски 

полк” № 102, вх. А, ет. 3, ап. 8 

Председател на 

УС 

90. 94-З-178/ 

14.02.2019 

„Рила 12”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Рила” № 12, 

вх. А, Б, В, Г, 

Д и Е 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Рила” № 12, 

вх. А, Б, В, Г, Д и Е 

1.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 

безсрочно 96,58 % Председател на УС: 

Ивайло Георгиев Славев, гр. 

Свищов, ул. „Рила” № 12, вх. Е, ет. 

5, ап. 15 

 

Членове на УС: 

Мария Олегова Йорданова, гр. 

Свищов, ул. „Рила” № 12, вх. Г, ет. 

1, ап. 2 

Десислава Красимирова Димитрова, 

гр. Свищов, ул. „Рила” № 12, вх. В, 

ет. 4, ап. 10 

Анатоли Юлиянов Арсов, гр. 

Свищов, ул. „Рила” № 12, вх. Б, ет. 

3, ап. 8 

Филип Маринов Иванов, гр. 

Свищов, ул. „Рила” № 12, вх. А, ет. 

1, ап. 3 

Председател на 

УС 

91. 94-З-181/ 

15.02.2019 

„Иглика”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Никола Д. 

Петков” № 

27, бл. 

„Иглика” 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Никола Д. 

Петков” № 27, бл. 

„Иглика” 

 

1.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 

безсрочно 100,00 % Управител: 

Георги Блажев Костов, гр. Свищов, 

ул. „Никола Д. Петков” № 27, ет. 1, 

ап. 1 

Управител 

92. 94-З-191/ 

18.02.2019 

„Ралица”, гр. 

Свищов, 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

1.Усвояване на средства от фондовете 

на Европейския съюз и/или от 

безсрочно 100,00 % Управител: 

Красимир Елисеев Кръстев, гр. 

Управител 
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община 

Свищов, ул. 

„Никола Д. 

Петков” № 

29, бл. 

„Ралица” 

ул. „Никола Д. 

Петков” № 29, бл. 

„Ралица” 

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 

Свищов, ул. „Никола Д. Петков” № 

29, ет. 4, ап. 7 

93. 94-З-

258/07.03.2

019 

„Свобода”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Трети март” 

№ 4, бл. 4, 

вх. А и Б 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Трети март” № 

4, бл. 4, вх. А и Б 

1.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 

безсрочно 100,00 % Председател на УС: 

Ивайло Антонов Иванов, гр. 

Свищов, ул. „Трети март” № 4, вх. 

А, ет. 2, ап. 6 

 

Членове на УС: 

Дияна Иванова Димитрова, гр. 

Свищов, ул. „Трети март” № 4, вх. 

А, ет. 3, ап. 8 

Йордан Божанов Йорданов, гр. 

Свищов, ул. „Трети март” № 4, вх. 

А, ет. 3, ап. 10 

Председател на 

УС 

94. 94-З-314/ 

15.03.2019 

„Детелина”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Патриарх 

Евтимий” № 

34, вх. А и Б 

и № 36, вх. А 

и Б 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Патриарх 

Евтимий” № 34, вх. 

А и Б и № 36, вх. А 

и Б 

1.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 

безсрочно 100,00 % Председател на УС: 

Христо Борисов Парашкевов, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

34, вх. Б, ет. 4, ап. 29 

 

Членове на УС: 

Анка Петрова Георгиева, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

34, вх. А, ет. 1, ап. 3 

Велинка Димитрова Петрова, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

36, вх. А, ет. 2, ап. 4 

Председател на 

УС 

95. 94-З-323/ 

15.03.2019  

„Детелина – 

4”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Люлин” № 

12 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Люлин” № 12 

1.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 

безсрочно 100,00 % Председател на УС: 

Христо Станимиров Тодоров, гр. 

Свищов, ул. „Люлин” № 12, ет. 2 

 

Членове на УС: 

Йото Доков Йотов, гр. Свищов, ул. 

„Люлин” № 12, ет. 1 

Игнат Божанов Ангелов, гр. 

Свищов, ул. „Люлин” № 12, ет. 3 

Председател на 

УС 

96. 94-З-408/ 

03.04.2019 

„Надежда”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Екзарх 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Екзарх Антим 

Първи” № 1, бл. 

„Надежда” № 1, вх. 

1.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 

безсрочно 100,00 % Управител: 

Николай Валериев Илиев, гр. 

Свищов, ул. „Екзарх Антим Първи” 

№ 1, бл. „Надежда” № 1, вх. Б, ет. 3, 

ап. 22 

Управител 
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Антим І” № 

1, бл. 

„Надежда” 

№ 1, вх. А, Б 

и В 

А, Б и В 

 

ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост 

97. 94-З-426/ 

05.04.2019 

„Дунав – 

Градево 

2019”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Градево” № 

5, жк 

„Дунав”, бл. 

4В 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Градево” № 5, 

жк „Дунав”, бл. 4В 

1.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 

безсрочно 93,218 % Управител: 

Илона Симеонова Илиева, гр. 

Свищов, ул. „Градево” № 5, бл. 4В, 

ет. 5, ап. 22 

Управител 

98. 94-З-473/ 

15.04.2019 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Мир” № 3, 

жк „Дунав”, 

бл. 4А 

„Армеец”, гр. 

Свищов, община 

Свищов, ул. „Мир” 

№ 3, жк „Дунав”, 

бл. 4А 

1.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 

безсрочно 80,188 % Председател на УС: 

Росица Симеонова Нинова, гр. 

Свищов, ул. „Мир” № 3, бл. 4А, ет. 

7, ап. 28 

 

Членове на УС: 

Емилия Борисова Петкова, гр. 

Свищов, ул. „Мир” № 3, бл. 4А, ет. 

7, ап. 27 

Веселин Георгиев Илиев, гр. 

Свищов, ул. „Мир” № 3, бл. 4А, ет. 

1, ап. 3 

Председател на 

УС 

99. 94-З-558/ 

09.05.2019 

„Химик 

2019”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Акад. 

Александър 

Божинов” № 

4, бл. 9, вх. 

А, Б, В, Г и Д 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Акад. 

Александър 

Божинов” № 4, бл. 

9, вх. А, Б, В, Г и Д 

1.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 

безсрочно 89,11 % Управител: 

Георги Ангелов Караманлиев, гр. 

Свищов, ул. „Акад. Александър 

Божинов” № 4, бл. 9, вх. Д, ет. 5, ап. 

15 

Управител 

100. 94-З-690/ 

10.06.2019 

„Ален мак”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Димитър 

Хадживасиле

в” № 9, бл. 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Димитър 

Хадживасилев” № 

9, бл. „Ален мак” 

1.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 

безсрочно 75,55 % Управител: 

Георги Братванов Христов, гр. 

Свищов, ул. „Димитър 

Хадживасилев” № 9, ет. 3, ап. 8 

Управител 
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„Ален мак” 

101. 94-З-716/ 

12.06.2019 

„Академика”

, гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Кирил Д. 

Аврамов” № 

8 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Кирил Д. 

Аврамов” № 8 

1.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 

безсрочно 100.00 % Председател на УС: 

Красимир Тодоров Шишманов, гр. 

Свищов, ул. „Кирил Д. Аврамов” № 

8, ет. 4, ап. 8 

  

Членове на УС: 

Пепа Монова Стойкова, гр. Свищов, 

ул. „Кирил Д. Аврамов” № 8, ет. 1, 

ап. 5 

Диана Андреева Даскалова, гр. 

Свищов, ул. „Кирил Д. Аврамов” № 

8, ет. 2, ап. 6 

Председател на 

УС 

102.  94-З-920/ 

19.07.2019 

„Детелина 

2019”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Околчица” 

№ 10  

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Околчица” № 

10 

1.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 

безсрочно 100,00 % Управител: 

Диана Найденова Кирилова, гр. 

Свищов, ул. „Околчица” № 10, ет. 2, 

ап. 3 

Управител 

103. 94-З-1242/ 

23.08.2019 

„Патриарх 

Евтимий 

2019”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Патриарх 

Евтимий” № 

73, 75, 77 и 

79 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Патриарх 

Евтимий” № 73, 75, 

77 и 79 

1.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 

безсрочно 100,00 % Председател на УС: 

Стилиан Алексиев Иванов, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

79, ет. 4, ап. Членове: 

Иван Радославов Макавеев, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

73, ет. 2, ап. 3 

Слави Георгиев Славов, гр. 

Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 

75, ет. 3, ап. 5 

 

Председател на 

УС 

104. 94-З-1476/ 

16.09.2019 

„Георги 

Бенковски”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Цанко 

Церковски” 

№ 28, бл. 

„Георги 

Бенковски”, 

вх. А и Б 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Цанко 

Церковски” № 28, 

бл. „Георги 

Бенковски”, вх. А и 

Б 

1.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 

безсрочно 82,11 % Управител: 

Емил Маринов Русев с. Българско 

Сливово, общ. Свищов, ул. „Дунав” 

№ 10 

Управител 

 

105. 98-00-632/ „Преспа”, гр. гр. Свищов, 1.Усвояване на средства от фондовете безсрочно 100,00 % Председател на УС: Председател на 
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19.10.2020 Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Хемус” № 

2, бл. 

„Преспа“, вх. 

А, Б и В 

 

община Свищов, 

ул. „Хемус” № 2, 

бл. „Преспа“, вх. А, 

Б и В 

 

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 

Анчо Ангелов Димитров, гр. 

Свищов, ул. „Хемус” № 2, вх. Б, ет. 

2, ап. 4 

Членове на УС: 

Асен Асенов Нацков, гр. Свищов, 

ул. „Хемус” № 2, вх. А, ет. 1, ап. 2 

Иваничка Цветанова Негрова, гр. 

Свищов, ул. „Хемус” № 2, вх. Б, ет. 

1, ап. 2 

УС 

106. 94-З-1248/ 

03.06.2021 

„Блок на 

улица Цар 

Освободител 

88 град 

Свищов”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Цар 

Освободител

” № 88, вх. А 

и Б; 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Цар 

Освободител” № 

88, вх. А и Б; 

1.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 

безсрочно 77,15 % Управител: 

Людмила Петрова Тодорова, гр. 

Свищов, ул. „Цар Освободител ” № 

88, вх. Б, ет. 1, ап. 2 

Управител 

 

107. 94-З-1189/ 

28.06.2022 

„Григор 

Стоянов 26”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Григор 

Стоянов” № 

26, вх. А, Б и 

В 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Григор 

Стоянов” № 26, вх. 

А, Б и В 

1.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 

безсрочно 100,00 % Управител: 

Марин Тодоров Маринов, гр. 

Свищов, общ. Свищов, ул. „Григор 

Стоянов” № 26, вх. Б, ет. 1, ап. 9 

Управител 

 

108. 94-З-1190/ 

28.06.2022 

„Григор 

Стоянов 24”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Григор 

Стоянов” № 

24, вх. А, Б и 

В 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Григор 

Стоянов” № 24, вх. 

А, Б и В 

1.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 

безсрочно 100,00 % Управител: 

Живко Киров Монев, гр. Свищов, 

общ. Свищов, ул. „Григор Стоянов” 

№ 24, вх. Б, ет. 2, ап. 12 

Управител 
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109. 94-З-1220/ 

01.07.2022 

„Щастливеца

”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Кирил Д. 

Аврамов” № 

10, бл. 

„Щастливеца

“ 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Кирил Д. 

Аврамов” № 10, бл. 

„Щастливеца“ 

1.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 

безсрочно 100,00 % Председател на УС: 

Борислав Русев Иванов, гр. Свищов, 

ул. „Мир” № 1, вх. Б, ет. 6, ап. 23 

Членове на УС: 

Милена Любенова Златева, гр. 

Свищов, ул. „Кирил Д. Аврамов” № 

10, ет. 2, ап. 11 

Пламен Атанасов Петров, гр. 

Свищов, ул. „Кирил Д. Аврамов” № 

10 

Председател на 

УС 

110. 94-З-1281/ 

13.07.2022 

„Милановци

”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Тодор 

Миланович” 

№ 15 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Тодор 

Миланович” № 15 

1.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 

безсрочно 100,00 % Управител: 

Росен Димитров Христов, гр. 

Свищов, ул. „Тодор Миланович“ № 

15, ет. 2, ап. 3 

Управител 

 

111. 94-З-1990/ 

14.10.2022 

„Улица д-р 

Г. 

Атанасович 

1А”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Д-р  Г. 

Атанасович” 

№ 1, вх. А 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Д-р  Г. 

Атанасович” № 1, 

вх. А 

1.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 

безсрочно 100,00 % Председател на УС: 

Ана-Мария Атанасова Евтимова, гр. 

Свищов, ул. „Д-р  Г. Атанасович” 

№ 1, вх. А, ет. 1, ап. 1 

Членове на УС: 

Владимир Киров Ламбев, гр. 

Свищов, ул. „Д-р  Г. Атанасович” 

№ 1, вх. А, ет. 1, ап. 2 

Стефка Георгиева Савова, гр. 

Свищов, ул. „Д-р  Г. Атанасович” 

№ 1, вх. А, ет. 2, ап. 4 

Председател на 

УС 

112. 94-З-2133/ 

25.10.2022 

„Зорница”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Вихрен” № 

10-12, ж.к. 

Зорница 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Вихрен” № 12, 

ж.к. Зорница 

1.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 

безсрочно 100,00 % Управител:  

Галина Якимова Паскалиева, гр. 

Свищов, ул. „Вихрен“ № 12, ет. 2, 

ап. 8 

Управител 

113. 94-З-2398/ 

15.11.2022 

„Надежда за 

добро”, гр. 

Свищов,общ. 

Свищов, ул. 

„Цар 

Освободител

” № 76, вх. А 

и вх. Б 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Цар 

Освободител” № 

76, вх. А и вх. Б 

1.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 

безсрочно 100,00 % Управител: 

Нина Иванова Петрова, гр. Свищов, 

ул. „Цар Освободител“№ 76, вх. А, 

ет. 2, ап. 5 

Управител  
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114. 94-З-2438/ 

23.11.2022 

„Гагарин-3”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Иваница 

Данчев” № 

11, бл. 

„Гагарин-3”, 

вх. А и вх. Б 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Иваница 

Данчев” № 11, бл. 

„Гагарин-3”, вх. А 

и вх. Б 

1.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 

безсрочно 88,88319 % 

 

Управител: 

Николай Генчев Александров, гр. 

Свищов, ул. „Иваница Данчев” № 

11, вх. Б, ет. 2, ап. 6 

Управител 

115. 94-З-84/ 

19.01.2023 

г. 

„Рожен“, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Черни връх“ 

№ 53, вх. А и 

Б  

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Черни връх“ № 

53, вх. А и Б 

1.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 

безсрочно 100,00 % Председател на УС: 

Донислав Василев Джамбазов, гр. 

Свищов, ул. „Черни връх” № 53, вх. 

А, ет. 3, ап. 6 

Членове на УС: 

Венка Михайлова Конова, гр. 

Свищов, ул. „Черни връх” № 53, вх. 

Б, ет. 1, ап. 2 

Пламен Пенчев Димитров, гр. 

Свищов, ул. „Черни връх” № 53, вх. 

А, ет. 3, ап. 6 

Председател на 

УС 

116. 94-З-526/ 

21.03.2023 

г. 

„Благоденств

ие“, град 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Хаджи 

Димитър“ № 

11, вход А и 

вход Б 

град Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Хаджи 

Димитър“ № 11, 

вход А  

1.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 

безсрочно 100,00 % Председател на УС: 

Петър Георгиев Петров, ул.   

Свищов, ул. „Хаджи Димитър“№  

11, вх. А, ап.10 

Членове на УС: 

Емил Иванов Костов, гр. Свищов, 

ул. „Хаджи Димитър“ № 11, вх. Б, 

ап. 24 

Тодор Кирилов Тодоров, гр. 

Свищов, ул. „Хаджи Димитър“ 

№11, вх. А, ап. 12 

 

  
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. 


