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Приложение № 1 към чл. 2, ал. 4 
Регистър на сдруженията на собствениците в Община Свищов 

№ 
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 
 

Председател на 
УС 



 2 

3. Димитър Бориславов Тодоров 
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 

Председател на 
УС 
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гр.Свищов,ул.”Черни връх”№79, 
ет.7,ап.33 

8. 94-3-145/ 
11.02.2015
г. 

„Бъдеще”  
гр.Свищов, 
община 
Свищов, 
ул.”Стоян 
Ников” № 
10, бл. 9а „ 

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, 
безвъзмездна помощ и субсидии и/или 
използване на собствени средства с цел 
ремонт и обновяване на сгради в режим 
на етажна собственост.                                        

неопределен 85,02% Председател на УС: 
 

Сийка Кирилова Петкова 
гр.Свищов,ул.Стоян 
Ников”№10,бл.9а,вх.Б,ет.5,ап.13       
e-mail:dshpetkova@abv.bg 
 

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 

Председател на 
УС 

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          
e-mail:emil1609@abv.bg 
 

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         
e-mail:doktorra77@gmail.com 
 

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 
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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; e-mail: tonia1981@abv.bg 
 

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 

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 89,33 % Председател на УС: 
 

Лиляна Рафаилова Павлова               
гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 
10, вх. В, ет. 1, ап. 3  
 

Членове на УС: 
 

1. Генади Русев Иванов                       
гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 
10, вх. Б, ет. 7, ап. 19 
 

2. Йордан Николов Николов              
гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 
10, вх. В, ет. 6, ап. 18 

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: 
 

Ангел Костадинов Ангелов               
гр. Свищов, ул. ”Симеон Ванков” № 
6, вх. А, ет. 1, ап. 2 
 

Членове на УС: 
1. Росица Христова Колева                
гр. Свищов, ул. ”Симеон Ванков” № 
6, вх. Б, ет. 3, ап. 8     
 

2. Павел Димитров Павлов                 
гр. Свищов, ул. ”Симеон Ванков” № 
6, вх. В, ет. 4, ап. 10              

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 

неопределен 80,00 % Председател на УС: 
 

Любомир Петров Светозаров               
гр. Свищов, ул. ”Петко Р. 
Славейков” № 7, вх. А, ет. 2, ап. 4 
 
 

Председател на 
УС 

mailto:tonia1981@abv.bg
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на етажна собственост.           Членове на УС: 
1. Красимира Стоянова Цоцова                
гр. Свищов, ул. ”Петко Р. 
Славейков” № 7, вх. Б, ет. 5, ап. 13     
 

2. Величко Ангелов Кузев                 
гр. Свищов, ул. ”Петко Р. 
Славейков” № 7, вх. В, ет. 1, ап. 1             

15. 94-З-587/ 
08.03.2016 

„Патриарх 
Евтимий 68”, 
гр. Свищов, 
община 
Свищов, ул. 
„Патриарх 
Евтимий” № 
68, жк 
„Младост”, 
бл. 4 

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 93,05 % Управител: Петко Иванов Лазаров, 
гр. Свищов ул. „Патриарх Евтимий” 
№ 68, вх. В, ет. 1, ап. 3 

 

управител 

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, e-mail: 
lmvar@uni-svishtov.bg 

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, e-mail: 
nikola_sv1@abv.bg 
 
Членове на УС: 
1.Недко Светлозаров Петков, гр. 
Свищов, жк „Младост”, ул. „Черни 
връх” № 77, бл. 14, ап. 38 
 

Председател на 
УС 

mailto:nikola_sv1@abv.bg
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2. Маринчо Иванов Маринов, гр. 
Свищов, жк „Младост”, ул. „Черни 
връх” № 77, бл. 14, ап. 10 

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, e-mail: 
iva_g_al@abv.bg 
 
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. 
„Мир” № 1 

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 
ремонт и обновяване на сгради в режим 
на етажна собственост 

неопределен 83,678 % Председател на УС: 
 

1. Елка Антонова Дамянова, гр. 
Свищов, ул. „Мир” № 1, ет. 1, ап. 1, 
e-mail: е_lka@abv.bg 
 
Членове на УС: 
1. Людмил Ангелов Ангелов, гр. 
Свищов, ул. „Мир” № 1, ет. 2, ап. 7 
 

2.Снежана Петкова Няголова, гр. 
Свищов, гр. Свищов, ул. „Мир” № 
1, ет. 1, ап. 5 

Председател на 
УС 

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, e-mail: anitodiv@abv.bg  
 
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. 

гр. Свищов, 
община Свищов, 
ул. „Кирил Д. 
Аврамов” № 12, бл. 

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 % Председател на УС: 
 

Тодорка Александрова Докева, 
постоянен адрес: гр. София, жк 
„Красна поляна” І част, бл. 26А, вх. 

Председател на 
УС 

mailto:iva_g_al@abv.bg
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„Кирил Д. 
Аврамов” № 
12, бл. 
„Венера” 

„Венера” използване на собствени средства с цел 
ремонт и обновяване на сгради в режим 
на етажна собственост 

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 

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, e-mail: stevex@mail.bg 
 
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” № 
5, ет. 5, ап. 5 

Председател на 
УС 

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” № 

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 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 
 

Здравко Георгиев Петков, гр. 
Свищов, ул. „Кирил Д. Аврамов” № 
2, ет. 1, ап. 2 
 
Членове на УС: 

Председател на 
УС 

mailto:stevex@mail.bg
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2 на етажна собственост 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 

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. Соня Кирилова Тодорова, гр. 
Свищов, ул. „Стоян Ников” № 5, бл. 
7, вх. „Г”, ет. 5, ап. 14 
 

2. Гинка Тодорова Илиева, гр. 
Свищов, ул. „Стоян Ников” № 5, бл. 
7, вх. „Б”, ет. 5, ап. 14 

Председател на 
УС 

27. 94-З-1500/ 
02.09.2016  

„Ново 
начало”, гр. 
Свищов, 
община 
Свищов, ул. 
„Черни връх” 
№ 81, жк 
„Младост”, 
бл. 12 

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 75,57 % Председател на УС: 
 

Радостина Димитрова Мантарова, 
гр. Свищов, жк „Младост”, ул. 
„Черни връх” № 81, бл. 12, ет. 4, ап. 
16 
 
Членове на УС: 
1. Иван Русев Атанасов, гр. 
Свищов, жк „Младост”, ул. „Черни 
връх” № 81, бл. 12, ет. 7, ап. 34 
 

2. Анатоли Златанов Георгиев, гр. 
Свищов, жк „Младост”, ул. „Черни 
връх” № 81, бл. 12, ет. 1, ап. 4 

Председател на 
УС 

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 90.60 % 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, 

гр. Свищов, 
община Свищов, 
ул. „Стоян Ников” 

1.Усвояване на средства от фондовете 
на Европейския съюз и/или от 
държавния или общинския бюджет, 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 
 

Мима Иванова Савова, гр. Свищов, 
Председател на 
УС 
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община 
Свищов, ул. 
„Стоян 
Ников” № 3, 
бл. 6 

№ 3, бл. 6 безвъзмездна помощ и субсидии и/или 
използване на собствени средства с цел 
ремонт и обновяване на сгради в режим 
на етажна собственост 

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. Мирослав Тодоров Трифонов, гр. 
Свищов, ул. „Стоян Ников” № 3, бл. 
6, вх. „Д”, ет. 6, ап. 17 
 

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 

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. 
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 

Председател на 
УС 

31. 94-З-1559/ 
20.09.2016 

„Бреза”, гр. 
Свищов, 
община 
Свищов, ул. 
„Генерал П. 
Киселов” № 
2, бл. 
„Радецки 3”, 

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, e-
mail: kostov_kiril.a@abv.bg 
 
Членове на УС: 

Председател на 
УС 
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вх. „А” 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, e-mail: y.kuznetsov@uni-
svishtov.bg 

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, e-mail: ggg62@abv.bg 
 
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, e-mail: 
svetlio72i @abv.bg 
 
Членове на УС: 
 

1.Капка Георгиева Ангелова, гр. 
Свищов, ул. „Княз Борис Първи” № 
21, вх. „А”,  ет. 1, ап. 3 
 

2.Тодор Петров Тодоров, гр. 
Свищов, ул. „Княз Борис Пъври” № 
21, вх. „А”, ет. 5, ап. 14 

Председател на 
УС 

34. 94-З-1770/ 
24.10.2016 

„Блока до 
пожарната”, 
гр. Свищов, 
община 
Свищов, ул. 
„Патриарх 
Евтимий” № 
4 

гр. Свищов, 
община Свищов, 
ул. „Патриарх 
Евтимий” № 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 94,04 % Председател на УС: 
 

Симеон Йосифов Алексиев, гр. 
Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” № 
4, ет. 4, ап. 12, e-mail: 
ss_blok@abv.bg 
 
Членове на УС: 

Председател на 
УС 

mailto:ggg62@abv.bg
mailto:ggg62@abv.bg
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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. 4 
 
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 

Председател на 
УС 



 12 

2. Тамер Евдивчев Мехмедов, гр. 
Свищов, ул. „Симеон Ванков” № 
12, бл. 6, вх. „Б”, ет. 1, ап. 2 
 

3. Анатоли Атанасов Атанасов, гр. 
Свищов, ул. „Симеон Ванков” № 
12, бл. 6, вх. „А”, ет. 2, ап. 6 
 

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: 
 

Марин Николов Крачунов, с. 
Драгомирово,  
ул. „Деветнадесета” № 1 
 
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 

  
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. 


