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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: А. К Б.  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: Л. М.  К.  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: 

Е. С. М.  гр.Свищов,ул.”Патриарх 

Евтимий”№72,вх.Б,ет.1,ап.3 

 

Членове на УС: 

1. И. Д. В. гр.Свищов,ул.”Патриарх 

Евтимий”№72,вх.Е,ет.4,ап.12 

2. А. Б. П. гр.Свищов,ул.”Патриарх 

Евтимий”№72,вх.Б,ет.6,ап.16 

3. Д. Б.Т. гр.Свищов,ул.”Патриарх 

Евтимий”№72,вх.Б,ет.2,ап.5 

4. М. Р. М. гр.Свищов,ул.”Патриарх 

Евтимий”№72,вх.А,ет.2,ап.5 

Председател на 

УС 
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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: 

Г. С. П.  гр.Свищов,ул.Стоян 

Ников”№1А,бл.8,вх.Б,ап.11 

 

Членове на УС: 

1. К. Н. П. гр.Свищов,ул.Стоян 

Ников”№1А,бл.8,вх.В,ап.12 

2. А. Й. А. 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: 

М. Й. К. гр.Свищов,ул.”Петър 

Ангелов”№15, вх.Г,ет.3, ап.9 

 

Членове на УС: 

1. М. Н. Ш. гр.Свищов,ул.”Петър 

Ангелов”№15, вх.А,ет.5, ап.1 

2. Н.М. Ч. 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: 

А. Е. М. гр.Свищов,ул.”Черни 

връх”№79, ет.5,ап.21 

 

Членове на УС: 

1. А. Х. Г. гр.Свищов,ул.”Черни 

връх”№79, ет.2,ап.7 

2. Л. Т. С. 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 

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: 

С. К. П.  гр.Свищов,ул.Стоян 

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

Членове на УС: 

1. Й. А. Г. гр.Свищов,ул.Стоян 

Ников”№10,бл.9а,вх.А,ет.4,ап.10 

2. Н. М. Й. 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

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 

неопределен 82,11% Председател на УС: 

Е. Х. Й. гр.Свищов,ул.”Стоян 

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

Членове на УС: 

1. Н. С. К. гр.Свищов,ул.”Стоян 

Ников”№1,бл.5,вх.В,ет.2,ап.6 

Председател на 

УС 
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ст Велико 

Търново, 

ул.”Стоян 

Ников” № 1, 

бл.5 „ 

на етажна собственост.                                         2. П. Б. К. гр.Свищов,ул.”Стоян 

Ников”№1,бл.5,вх.Г,ет.5,ап.15 

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: 

К. И. С. гр.Свищов,ул.”Симеон 

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

Членове на УС: 

1. Р. Т. А. гр.Свищов,ул.”Симеон 

Ванков”№4,бл.2,вх.Б,ет.4,ап.10 

2. Г. С. С. 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: 

Т. Ц. И.– П. гр. Свищов, ул. „33-ти 

Свищовски полк” № 106, вх. А, ет. 

1, ап. 2;  
 

Членове на УС: 

1. С. П. К. гр. Свищов, ул. „33-ти 

Свищовски полк” № 106, вх. Б, ет. 

4, ап. 26 

2. М. Ц. П. 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: 

Л. Р. П. гр. Свищов, ул. „Петър 

Ангелов” № 10, вх. В, ет. 1, ап. 3 
 

Членове на УС: 

1. Г. Р. И. гр. Свищов, ул. „Петър 

Ангелов” № 10, вх. Б, ет. 7, ап. 19 

2. Й. Н. Н. 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: 

Д. Н. М. гр. Свищов, ул. ”Симеон 

Ванков” № 6, вх. А, ет. 3, ап. 7 
 

Членове на УС: 

1. Д. Н. Г. гр. Свищов, ул. ”Симеон 

Ванков” № 6, вх. А, ет. 5, ап. 13 

2.К. П. А.  гр. Свищов, ул. ”Симеон 

Ванков” № 6, вх. Г, ет. 5, ап. 14    

    

Председател на 

УС 
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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 80,00 % Председател на УС: 

Л. П. С. гр. Свищов, ул. ”Петко Р. 

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

 

Членове на УС: 

1. Т. А. Д., гр. Свищов, ул. ”Петко 

Р. Славейков” № 7, вх. Б, ет. 6, ап. 

18,      

2. Р. Я. К.,  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”, 

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: П. И. Л., 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: В. Й. К., 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: Л. М. В., 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: 

Н. Ц. И., гр. Свищов, жк „Младост”, 

ул. „Черни връх” № 77, бл. 14, ап. 

33 

 

Членове на УС: 

1.Н. С. П., гр. Свищов, жк 

„Младост”, ул. „Черни връх” № 77, 

бл. 14, ап. 38 

Председател на 

УС 
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2. М. И. М. 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: 

Г. Т. Г., с. Алеково, ул. „Десета” № 

1 

 

Членове на УС: 

1.Р. И. В., гр. Свищов, ул. „Граф 

Игнатиев” № 5, ет. 3, ап. 9 

2.П. И. П., 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. Е. А. Д., гр. Свищов, ул. „Мир” № 

1, ет. 1, ап. 1,  

 

Членове на УС: 

1. З. Й. Г., гр. Свищов, ул. „Мир” № 

1, ет. 1, ап. 4 

2.С. П. Н., 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: 

И. А. И., гр. Свищов, ул. „33-ти 

Свищовски полк” № 80, ет. 4, ап. 

13, 

 

Членове на УС: 

1. С. Ц. А., гр. Свищов, ул. „33-ти 

Свищовски полк” № 80, ет. 1, ап. 2 

2. М. А. Д., 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: 

Т. А. Д., 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.М. К. Д. , гр. Свищов, ул. „Кирил 

Д. Аврамов” № 12, ет. 2, запад 

2.Д. Ц. Д., гр. Свищов, ул. „Кирил 

Д. Аврамов” № 12, ет. 1, запад 

Председател на 

УС 
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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: 

С. С. П., гр. Свищов, ул. „Цанко 

Церковски” № 5, ет. 4, ап. 7 

 

Членове на УС: 

1.Е. Й. Ч., гр. Свищов, ул. „Цанко 

Церковски” № 5, ет. 3, ап. 3 

2. Ц. С. Д., 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: 

И. Л. Д., гр. Свищов, ул. „Стоян 

Ников” № 8, ет. 1, ап. 3 

Членове на УС: 

1.В. М. А., гр. Свищов, ул. „Стоян 

Ников” № 8, ет. 7, ап. 20 

2.А. С. Н., 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: 

З. Г. П., гр. Свищов, ул. „Кирил Д. 

Аврамов” № 2, ет. 1, ап. 2,  

 

Членове на УС: 

1.М. Р. И., гр. Свищов, ул. „Кирил 

Д. Аврамов” № 2, ет. 3, ап. 9 

2.В. И. Ц., 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: 

М. В. В., гр. Свищов, ул. „Стоян 

Ников” № 5, бл. 7, вх. „Г”, ет. 6, ап. 

17 

Членове на УС: 

1. А. А. Н., гр. Свищов, ул. „Стоян 

Ников” № 5, бл. 7, вх. „Г”, ет. 6, ап. 

17 

2. Ц. П. К., 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 75,57 % Председател на УС: 

В. Б. Н., гр. Свищов, жк „Младост”, 

ул. „Черни връх” № 81, бл. 12, ет. 7, 

ап. 32 

 

Членове на УС: 

1. А. Г. Ф., гр. Свищов, жк 

Председател на 

УС 
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„Младост”, 

бл. 12 

„Младост”, ул. „Черни връх” № 81, 

бл. 12, ет. 3, ап. 14 

2. М. Г. К., 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 90.60 % Управител: Г. К. А., 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: 

М. И. С., гр. Свищов, ул. „Стоян 

Ников” № 3, бл. 6, вх. „Б”, ет. 6, ап. 

16 

 

Членове на УС: 

1. Д. А. Т., гр. Свищов, ул. „Стоян 

Ников” № 3, бл. 6, вх. „В”, ет. 6, ап. 

16; 

2. И. Т. А., гр. Свищов, ул. „Стоян 

Ников” № 3, бл. 6, вх. „Г”, ет. 6, ап. 

16 

3. В. Г. С., гр. Свищов, ул. „Стоян 

Ников” № 3, бл. 6, вх. „Д”, ет. 1, ап. 

1; 

4. Г. М. Л., 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: 

Н. И. Б., гр. Свищов, ул. „Патриарх 

Евтимий” № 76, бл. 15, ет. 3, ап. 12 

 

Членове на УС: 

1. Г. Ц. П., гр. Свищов, ул. 

„Патриарх Евтимий” № 76, бл. 15, 

ет. 5, ап. 20 

2. Х. Р. Х., гр. Свищов, ул. 

„Патриарх Евтимий” № 76, бл. 15, 

ет. 7, ап. 25 

3. Р. М. Б., гр. Свищов, ул. 

„Патриарх Евтимий” № 76, бл. 15, 

Председател на 

УС 
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ет. 6, ап. 22 

4. И. Н. И., 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: 

К. А. К., гр. Свищов, ул. „Генерал 

П. Киселов” № 2, бл. „Радецки 3”, 

вх. „А”, ет. 3, ап. 13; 

Членове на УС: 

1. Г. А. В., гр. Свищов, ул. „Рила” 

№ 6, вх. „З”, ет. 5, ап. 69 

2. Ю. И. К., 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: 

Г. Г. Г., гр. Свищов, ул. „Иваница 

Данчев” № 2, ет. 4, ап. 7 

Членове на УС: 

1.Б. И. Р.,  гр. Свищов, ул. „Иваница 

Данчев” № 2, ет. 2, ап. 3 

2.Д. В. Д., 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: 

С. М. С., гр. Свищов, ул. „Княз 

Борис Първи” № 21, вх. „Б”, ет. 4, 

ап. 11 
Членове на УС: 

1.К. Г. А., гр. Свищов, ул. „Княз 

Борис Първи” № 21, вх. „А”,  ет. 1, 

ап. 3 

2.С. Г. Т., гр. Свищов, ул. „Княз 

Борис Пъври” № 21, вх. „А”, ет. 3, 

ап. 9 

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: 

С. Й. А., гр. Свищов, ул. „Патриарх 

Евтимий” № 4, ет. 4, ап. 12 
Членове на УС: 

1. Л. Й. ., гр. Свищов, ул. „Патриарх 

Евтимий” № 4, ет. 1, ап. 4 

2. Б. И. Б., гр. Свищов, ул. 

„Патриарх Евтимий” № 4, ет. 6, ап. 

18 

Председател на 

УС 

35. 94-З-1769/ „Мечта”, гр. гр. Свищов, 1.Усвояване на средства от фондовете неопределен 100,00 % Председател на УС: Председател на 
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24.10.2016 Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Черни връх” 

№ 22, бл. 4 

община Свищов, 

ул. „Черни връх” № 

22, бл. 4 

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 

Й. Г. К., гр. Свищов, ул. „Черни 

връх” № 22, бл. 4, ет. 4, ап. 13 
Членове на УС: 

1. К. С. Д., гр. Свищов, ул. „Черни 

връх” № 22, бл. 4, ет. 3, ап. 11 

2. Н. И. Й., гр. Свищов, ул. „Черни 

връх” № 22, бл. 4, ет. 1, ап. 3 

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: 

Ц. К. П., гр. Свищов, ул. „Драган 

Цанков” № 17, бл. „Мизия”, ет. 2, 

ап. 4 

 
Членове на УС: 

1. Е. Г. Н., гр. Свищов, ул. „Драган 

Цанков” № 17, бл. „Мизия”, ет. 1, 

ап. 3 

2. М. Н. Г., 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: 

Я. П. Л., гр. Свищов, ул. „Симеон 

Ванков” № 12, бл. 6, вх. „Б”, ет. 4, 

ап. 12 

 

Членове на УС: 

1. Т. В. С., гр. Свищов, ул. „Симеон 

Ванков” № 12, бл. 6, вх. „Б”, ет. 6, 

ап. 18 

2. Т. Е. М., гр. Свищов, ул. „Симеон 

Ванков” № 12, бл. 6, вх. „Б”, ет. 1, 

ап. 2 

3. А. А. А., гр. Свищов, ул. „Симеон 

Ванков” № 12, бл. 6, вх. „А”, ет. 2, 

ап. 6 

4. Е. А. Г., гр. Свищов, ул. „Симеон 

Ванков” № 12, бл. 6, вх. „В”, ет. 5, 

ап. 13 

Председател на 

УС 

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: 

П. А. Б., гр. Свищов, ул. „Черни 

връх” № 72, вх. Ж, ет. 7, ап. 19 

 

Членове на УС: 

1. В. Т. И., гр. Свищов, ул. „Черни 

връх” № 72, вх. „А”, ет. 4, ап. 10 

Председател на 

УС 
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2. Я. П. Я.,  гр. Свищов, ул. „Черни 

връх” № 72, вх. „Г”, ет. 2, ап. 4 

3. В. В. С., гр. Свищов, ул. „Черни 

връх” № 72, вх. „Ж”, ет. 5, ап. 13 

4. Б. П. Б, гр. Свищов, ул. „Черни 

връх” № 72, вх. „З”, ет. 2, ап. 6 

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:  

Т. К. Т., 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 89,77 % Председател на УС: 

Б. Д. Б., гр. Свищов, ул. „Петър 

Ангелов” № 11, блок 3, вх. „Б”, ет. 

3, ап. 8 

Членове на УС: 

1. А. Г. К.а, гр. Свищов, ул. „Петър 

Ангелов” № 11, блок 3, вх. „А”, ет. 

2, ап. 4 

2. Д. Ц. М., гр. Свищов, ул. „Петър 

Ангелов” № 11, блок 3, вх. „Б”, ет. 

3, ап. 9 

Председател на 

УС 

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: 

А. Д. М., 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: 

Т. Д. Б., гр. Свищов, ул. „Симеон 

Ванков” № 2, блок 1, вх. А, ет. 1, ап. 

1 

Членове на УС: 

1. Н. З. Х., гр. Свищов, ул. „Симеон 

Ванков” № 2, блок 1, вх. А, ет. 1, ап. 

3 

2. Ц. Х. Ц., гр. Свищов, ул. „Симеон 

Ванков” № 2, блок 1, вх. Б, ет. 1, ап. 

Председател на 

УС 
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2 

3. М. З. Д., гр. Свищов, ул. „Симеон 

Ванков” № 2, блок 1, вх. А, ет. 2, ап. 

6 

4. Г. А. Д., гр. Свищов, ул. „Симеон 

Ванков” № 2, блок 1, вх. Б, ет. 4, ап. 

12 

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 79,04 % Председател на УС: 

И. А. Н., гр. Свищов, ул. „Стоян 

Ников” № 2, блок 1, ет. 1, ап. 1 

Членове на УС: 

1. П. И. П., гр. Свищов, ул. „Стоян 

Ников” № 2, блок 1, ет. 8, ап. 23 

2. Г. Т. Б., гр. Свищов, ул. „Стоян 

Ников” № 2, блок 1, ет. 2, ап. 4 

Председател на 

УС 

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 86,99 % Председател на УС: 

М. Е. Д., гр. Свищов, ул. „Патриарх 

Евтимий” № 69, блок 2, вх. Д, ет. 4, 

ап. 11 

Членове на УС: 

1. С. П. Х., гр. Свищов, ул. 

„Патриарх Евтимий” № 69, блок 2, 

вх. В, ет. 4, ап. 10 

2. Е. Г. Т., 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 82,71 % Председател на УС: 

М. Б. И., гр. Свищов, ул. „Симеон 

Ванков” № 14, блок 7, вх. Б, ет. 3, 

ап. 8 

 

Членове на УС: 

1. С. З. А., гр. Свищов, ул. „Симеон 

Ванков” № 14, блок 7, вх. В, ет. 1, 

ап. 1 

2.А. Ж. А., 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 

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 

неопределен 96,08 % Управител: 

К. К. К., гр. Свищов, ул. „Петко Р. 

Славейков” № 11, вх. А, ет. 2, ап. 4 

Управител 
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Свищов, ул. 

„Петко Р. 

Славейков” 

№ 11 

ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост 

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: 

Ж. Т. П., гр. Свищов, ул. „Черни 

връх” № 11, ет. 2, ап. 5 

Членове на УС: 

1. З. Т. Г., гр. Свищов, ул. „Черни 

връх” № 11, ет. 1, ап. 1 

2. И. Н. Г., гр. Свищов, ул. „Черни 

връх” № 11, ет. 3, ап. 10 

Председател на 

УС 

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: 

Н. Б. Б., 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: 

Л. К. Д., гр. Свищов, ул. „Черни 

връх” № 72, вх. Б, ет. 4, ап. 12 

 

Членове на УС: 

1. М. Г. Д., гр. Свищов, ул. „Петър 

Ангелов” № 13, вх. Б, ет. 4, ап. 12 

2. С. И. М., 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: 

Ц. Д. Т., гр. Свищов, ул. „Стоян 

Ников” № 12, бл. 9Б, вх. Б, ет. 3, ап. 

9 

Членове на УС: 

1. И. А. И., гр. Свищов, ул. „Стоян 

Ников” № 12, бл. 9Б, вх. В, ет. 5, ап. 

13 

2. Б. М. Я., 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. 

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 

неопределен 87,50 % Управител: 

Т. С. И., гр. Свищов, ул. „Трети 

март” № 69, бл. „Дунавия”, ет. 1, ап. 

5 

Управител 
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„Трети март” 

№ 69, бл. 

„Дунавия” 

използване на собствени средства с цел 

ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост 

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 

на етажна собственост 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

П. В. К., гр. Свищов, ул. „Рила” № 

10, вх. Г, ет. 2, ап. 15 

Членове на УС: 

1. С. Б. Н., гр. Свищов, ул. „Рила” 

№ 10, вх. Г, ет. 2, ап. 13 

2. П. Л. Т., гр. Свищов, ул. „Рила” 

№ 10, вх. Г, ет. 6, ап. 59 

Председател на 

УС 

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 95,90 % Председател на УС: 

E. Г. П., гр. Свищов, ул. „Патриарх 

Евтимий” № 70, жк „Младост”, бл. 

3, вх. Б, ет. 3, ап. 9 

 

Членове на УС: 

1. З. И. В., гр. Свищов, ул. 

„Патриарх Евтимий” № 70, жк 

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

2. Р. И. Б., 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: 

Л. М. Й., гр. Свищов, ул. „Генерал 

Йолшин” № 1, бл. „Люляк”, вх. Б, 

ет. 1, ап. 3 

Членове на УС: 

1. М. П. Ф., гр. Свищов, ул. 

„Генерал Йолшин” № 1, бл. 

„Люляк”, вх. А, ет. 1, ап. 1 

2. Т. А. Д., 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: 

И. И. С., гр. Свищов, ул. „Патриарх 

Евтимий” № 16, ет. 4, ап. 12 

Членове на УС: 

1. Ц. И. Д., гр. Свищов, ул. 

„Патриарх Евтимий” № 16, ет. 1, ап. 

3 

2. Г. Г. И., гр. Свищов, ул. 

„Патриарх Евтимий” № 16, ет. 4, ап. 

11 

Председател на 

УС 
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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: 

И. М. К.,  гр. Свищов, ул. „Патриарх 

Евтимий” № 74, ж.к. „Младост”, вх. 

Ж, ет. 1, ап. 110 

Членове на УС: 

1. М. Б. П., гр. Свищов, ул. 

„Патриарх Евтимий” № 74, ж.к. 

„Младост”, вх. Д, ет. 2, ап. 76 

2. С. Б. Н., 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: 

Г. С. М., гр. Свищов, ул. „Средна 

гора” № 1, вх. Г, ет. 4, ап. 10 

 

Членове на УС: 

1. М. В. М., гр. Свищов, ул. „Георги 

Матев” № 49 

2. В. Й. Ч., 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: 

О. А. И., 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: 

О. Н. В., гр. Свищов, ул. „Григор 

Стоянов” № 8, ет. 2, ап. 1 

Управител 

60. 94-З-341/ 

24.02.2017 

„Мусала 

2017”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Рила” № 6 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Рила” № 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 94,44 % Председател на УС: 

С. Г. Р., гр. Свищов, ул. „Рила” № 6, 

вх. Д, ет. 3 ап. 9 

 

Членове на УС: 

1. И. Р. Г. гр. Свищов, ул. „Рила” № 

6, вх. А, ет. 1, ап. 2 

2. Т.  П. Г., гр. Свищов, ул. „Рила” 

№ 6, вх. Б, ет. 5, ап. 31 

Председател на 

УС 
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3. Т. И. А., гр. Свищов, ул. „Рила” 

№ 6, вх. З, ет. 1, ап. 56 

4. Л. Л.  Д., 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: 

Б. Г. Б., 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: 

В. Ц. Р., гр. Свищов, ул. „Рила” № 

4, вх. А, ет. 1 ап. 1 

 

Членове на УС: 

1. Е.  Б. И., гр. Свищов, ул. „Рила” 

№ 4, вх. Г, ет. 2, ап. 3 

2. С. И. Г., гр. Свищов, ул. „Рила” 

№ 4, вх. В, ет. 2, ап. 4 

3. З. М. Г., гр. Свищов, ул. „Рила” 

№ 4, вх. Б, ет. 3, ап. 6 

4. Б. М. Р., 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, 

община 

Свищов, ул. 

„Младост” 

№ 2, бл. 4Г 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Младост” № 2, 

бл. 4Г 

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 98,117 % Управител: 

П. А. Г., гр. Свищов, ул. „Изгрев” 

№ 5 

Управител 

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:  

Е. Т. А., гр. Свищов, ул. „Димитър 

А. Ценов” № 9, ет. 2, ап. 4 

Управител 

65. 94-З-2105/ 

04.12.2017 

„Цар 

Освободител 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

1.Усвояване на средства от фондовете 

на Европейския съюз и/или от 

неопределен 100,00 % Управител: 

И. Л. А., гр. Свищов ул. „Екзарх 

Управител 
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26”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Цар 

Освободител

” № 26 

ул. „Цар 

Освободител” № 26 

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 

Йосиф” № 5 

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: 

М. И. Г., 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: 

К. П.Р., гр. Свищов, ул. „Иваница 

Данчев“ № 4, ап. 7;  

Управител 

68. 94-З-2267/ 

14.12.2017 

Екзарх 

Йосиф 4”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Екзарх 

Йосиф” № 4, 

бл. „Хаджи 

Димитър” 

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 

ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост 

неопределен 100,00 % Председател на УС: 

Р. Д. А., гр. Свищов, ул. „Екзарх 

Йосиф” № 4, бл. „Хаджи Димитър”, 

ет. 3, ап. 8 

 

Членове на УС: 

1. Д. Р. К., гр. Свищов, ул. „Екзарх 

Йосиф” № 4, бл. „Хаджи Димитър”, 

ет. 4, ап. 12 

2. Р. П. К., гр. Свищов, ул. „Екзарх 

Йосиф” № 4, бл. „Хаджи Димитър”, 

ет. 3, ап. 8 

Председател на 

УС 

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: 

Б. Г. В., с. Козловец, ул. „Момина 

сълза” № 8 

Управител 

70. 94-З-774/ „Витоша”, гр. Свищов, 1.Усвояване на средства от фондовете неопределен 92.74 % Председател на УС: Председател на 
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25.05.2018 гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Патриарх 

Евтимий” № 

18, 20, 22 и 

24 

община Свищов, 

ул. „Патриарх 

Евтимий” № 18, 20, 

22 и 24 

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 

И. П. А., гр. Свищов, ул. „Патриарх 

Евтимий” № 18, вх. А, ет. 3, ап. 7 

 

Членове на УС: 

1. М. И. С., гр. Свищов, ул. 

„Патриарх Евтимий” № 20, вх. Б, ет. 

6, ап. 18 

2. Г. М. М., гр. Свищов, ул. 

„Патриарх Евтимий” № 20, вх. А, 

ет. 2, ап. 6 

3. Е. С. Й., гр. Свищов, ул. 

„Патриарх Евтимий” № 22, ет. 4, ап. 

13 

4. Т. Х. Х., гр. Свищов, ул. 

„Патриарх Евтимий” № 24, ет. 2, ап. 

5 

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: 

М. Й. Д., гр. Свищов, ул. „Трети 

март” № 30, ет. 4, ап. 8 

Членове на УС: 

1. А.  М. Ф., гр. Свищов, ул. „Трети 

март” № 36, ет. 4, ап. 8 

2. Т. Н. А., гр. Свищов, ул. „Трети 

март” № 34, ет. 4, ап. 8 

3. Б. Б. П., гр. Свищов, ул. „Трети 

март” № 32, ет. 4, ап. 7 

4. А. Б. И., гр. Свищов, ул. „Трети 

март” № 38, ет. 4, ап. 7 

Председател на 

УС 

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: 

Г. П. Н., гр. Свищов, ул. „Григор 

Стоянов” № 6, ет. 3, ап. 6 

Членове на УС: 

С. Г. Б., гр. Свищов, ул. „Григор 

Стоянов” № 6, ет. 1, ап. 2 

Н. Г. П., 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: 

Н. И.  И., гр. Свищов, ул. „Акад. Ал. 

Божинов” № 8, бл. 7, вх. А, ет. 3, ап. 

7 

Управител 
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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: 

Ю.  И. А., 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: 

К. Й. С., гр. Свищов, ул. „Кирил Д. 

Аврамов” № 6, ет. 3, ап. 6 
 

Членове на УС: 

В.  Д.  П., гр. Свищов, ул. „Кирил Д. 

Аврамов” № 6, ет. 2, ап. 4 

Е. С. Х., гр. Свищов, ул. „Кирил Д. 

Аврамов” № 6, ет. 3, ап. 5 

Председател на 

УС 

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: 

А. П. Р., гр. Свищов, ул. „Патриарх 

Евтимий” № 30, вх. Б, ет. 5, ап. 33 
 

Членове на УС: 

Е. А. М.,  гр. Свищов, ул. „Патриарх 

Евтимий” № 30, вх. А, ет. 1, ап. 2 

Т. К. И.,  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 82.48 % Председател на УС: 

А. М. К., гр. Свищов, ул. „Градево” 

№ 2, вх. А, ет. 4, ап. 10 
 

Членове на УС: 

Й. Н. Г., гр. Свищов, ул. „Градево” 

№ 2, вх. В, ет. 4, ап. 34 

Г. Н. Н., 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: 

Е. Д. К., гр. Свищов, ул. „Люлин” № 

13, вх. В, ет. 2, ап. 3 

 

Членове на УС: 

Н. Й. Н., гр. Свищов, ул. „Люлин” 

№ 13, вх. В, ет. 1, ап. 1 

С. С. И., гр. Свищов, ул. „Люлин” 

№ 13, вх. А, ет. 6, ап. 10 

Председател на 

УС 
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79. 94-З-1703/ 

19.11.2018 

„Локомотив”

, гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Неофит 

Бозвели” № 

10, вх. А и Б 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Неофит 

Бозвели” № 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 

неопределен 100,00 % Управител: 

Й. Г. Г., гр. Свищов, ул. „Неофит 

Бозвели” № 10, вх. Б, ет. 3, ап. 12 

Управител 

 

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: 

В. И. И., гр. Свищов, ул. „Петър 

Парчевич” № 19, ет. 3, ап. 5 

 

Членове на УС: 

С. Б. А., гр. Свищов, ул. „Петър 

Парчевич” № 21, ет. 1, ап. 2 

Р. А. Н., гр. Свищов, ул. „Петър 

Парчевич” № 23, ет.2, ап. 3 

Д. А. Р., гр. Свищов, ул. „Петър 

Парчевич” № 19, ет. 2, ап. 4 

В. А. П., 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: 

Б. А. Б., гр. Свищов, ул. „Никола 

Петков” № 33, ет. 3, ап. 10 

 

Членове на УС: 

Я. Б. Р., гр. Свищов, ул. „Никола 

Петков” № 33, ет. 4, ап. 16 

Б. Я. Б., 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: 

В. С. Г., гр. Свищов, ул. „Екзарх 

Антим Първи” № 3, ет. 5, ап. 15 

Управител 

 

83. 94-З-1826/ 

29.11.2018 

„Черни връх 

18”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Черни връх” 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Черни връх” № 

18, 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 

неопределен 100,00 % Управител: 

Т. Й. И., гр. Свищов, ул. „Черни 

връх” № 18, ет. 2, ап. 6 

Управител  
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№ 18, бл. 6 на етажна собственост 

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: 

Е. И. Ц., 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: 

Т. Н. Г., 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: 

П. А. К., 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: 

М. Р. Ф., 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 

Свищов, ул. 

„Никола Д. 

Петков” № 

25 

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 

използване на собствени средства с цел 

ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост 

безсрочно 90,7738 % Управител: 

М. К. М., гр. Свищов, ул. „Никола 

Д. Петков” № 25, ет. 2, ап. 4 

Управител 
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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: 

Ц. П. А., гр. Свищов, ул. „33-ти 

Свищовски полк” № 102, вх. Г, ет. 

4, ап. 56 

 

Членове на УС: 

З. С.  Г., гр. Свищов, ул. „33-ти 

Свищовски полк” № 102, вх. В, ет. 

3, ап. 37 

Н. К. Н., 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 88,34 % Председател на УС: 

Д. А. Д., гр. Свищов, ул. „Рила” № 

12, вх. Г, ет. 7, ап. 20 

 

Членове на УС: 

М. О. Й., гр. Свищов, ул. „Рила” № 

12, вх. Г, ет. 1, ап. 2 

Е. Н. Й., гр. Свищов, ул. „Рила” № 

12, вх. Б, ет. 4, ап. 11 

Й. П. Б., гр. Свищов, ул. „Рила” № 

12, вх. Е, ет. 1, ап. 3 

Ф. М. И., 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: 

Г. Б. К., гр. Свищов, ул. „Никола Д. 

Петков” № 27, ет. 1, ап. 1 

Управител 

92. 94-З-191/ 

18.02.2019 

„Ралица”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Никола Д. 

Петков” № 

29, бл. 

„Ралица” 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Никола Д. 

Петков” № 29, бл. 

„Ралица” 

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: 

К. Е. К., гр. Свищов, ул. „Никола Д. 

Петков” № 29, ет. 4, ап. 7 

Управител 

93. 94-З-

258/07.03.2

019 

„Свобода”, 

гр. Свищов, 

община 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Трети март” № 

1.Усвояване на средства от фондовете 

на Европейския съюз и/или от 

държавния или общинския бюджет, 

безсрочно 100,00 % Председател на УС: 

И. А. И., гр. Свищов, ул. „Трети 

март” № 4, вх. А, ет. 2, ап. 6 

Председател на 

УС 
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Свищов, ул. 

„Трети март” 

№ 4, бл. 4, 

вх. А и Б 

4, бл. 4, вх. А и Б безвъзмездна помощ и субсидии и/или 

използване на собствени средства с цел 

ремонт и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост 

 

Членове на УС: 

Д. И. Д., гр. Свищов, ул. „Трети 

март” № 4, вх. А, ет. 3, ап. 8 

Й. Б. Й., гр. Свищов, ул. „Трети 

март” № 4, вх. А, ет. 3, ап. 10 

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: 

Х. Б. П., гр. Свищов, ул. „Патриарх 

Евтимий” № 34, вх. Б, ет. 4, ап. 29 

 

Членове на УС: 

А. П. Г., гр. Свищов, ул. „Патриарх 

Евтимий” № 34, вх. А, ет. 1, ап. 3 

В. Д. П., 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: 

Х. С. Т., гр. Свищов, ул. „Люлин” 

№ 12, ет. 2 

 

Членове на УС: 

Й. Д. Й., гр. Свищов, ул. „Люлин” 

№ 12, ет. 1 

И. Б. А., гр. Свищов, ул. „Люлин” 

№ 12, ет. 3 

Председател на 

УС 

96. 94-З-408/ 

03.04.2019 

„Надежда”, 

гр. Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Екзарх 

Антим І” № 

1, бл. 

„Надежда” 

№ 1, вх. А, Б 

и В 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Екзарх Антим 

Първи” № 1, бл. 

„Надежда” № 1, 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: 

Н. В. И., гр. Свищов, ул. „Екзарх 

Антим Първи” № 1, бл. „Надежда” 

№ 1, вх. Б, ет. 3, ап. 22 

Управител 

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: 

И. С. И., гр. Свищов, ул. „Градево” 

№ 5, бл. 4В, ет. 5, ап. 22 

Управител 



 23 

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: 

Т. С. В., гр. Свищов, ул. „Мир” № 3, 

бл. 4А, ет. 4, ап. 17 

 

Членове на УС: 

В. П. К., гр. Свищов, ул. „Мир” № 

3, бл. 4А, ет. 8, ап. 34 

И.  Б. Ц., гр. Свищов, ул. „Мир” № 

3, бл. 4А, ет. 6, ап. 26 

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: 

Г. А. К., 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. 

„Ален мак” 

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: 

Г. Б. Х., гр. Свищов, ул. „Димитър 

Хадживасилев” № 9, ет. 3, ап. 8 

Управител 

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: 

К. Т. Ш., гр. Свищов, ул. „Кирил Д. 

Аврамов” № 8, ет. 4, ап. 8 

  

Членове на УС: 

П. М. С., гр. Свищов, ул. „Кирил Д. 

Аврамов” № 8, ет. 1, ап. 5 

Д. А. Д., 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: 

Д. Н. К., гр. Свищов, ул. 

„Околчица” № 10, ет. 2, ап. 3 

Управител 
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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 96,99 % Председател на УС: 

С. А. И., гр. Свищов, ул. „Патриарх 

Евтимий” № 79, ет. 4, ап.  

Членове: 

И. Р. М., гр. Свищов, ул. „Патриарх 

Евтимий” № 73, ет. 2, ап. 3 

С. Г. С., 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: 

Е. М. Р., с. Българско Сливово, общ. 

Свищов, ул. „Дунав” № 10 

Управител 

 

105. 98-00-632/ 

19.10.2020 

„Преспа”, гр. 

Свищов, 

община 

Свищов, ул. 

„Хемус” № 

2, бл. 

„Преспа“, вх. 

А, Б и В 

 

гр. Свищов, 

община Свищов, 

ул. „Хемус” № 2, 

бл. „Преспа“, 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 91,64 % Председател на УС: 

А. А. Д., гр. Свищов, ул. „Хемус” № 

2, вх. Б, ет. 2, ап. 4 

Членове на УС: 

Д. А. Б., гр. Свищов, ул. „Хемус” № 

2, вх. В, ет. 2, ап. 3 

И. Ц. Н., гр. Свищов, ул. „Хемус” № 

2, вх. Б, ет. 1, ап. 2 

Председател на 

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: 

Х. В. Т., гр. Свищов, ул. „Цар 

Освободител ” № 88, вх. Б, ет. 1, ап. 

2 

Управител 

 

  


