
№
Регистрационен 

номер

Наименование на 

сдружението
Адрес

1 ЕССО05-15-0001/ 16.02.2015г.
"ГР СОФИЯ БАНИШОР 39А - РАЙОН 

СЕРДИКА"

гр.София, р-н "Сердика" ж.к."Банишора" 

бл.39А

2. ЕССО05-15-0002 /  23.02.2015г.                                                                                                           
"ГР. СОФИЯ БАНИШОРА 27 - РАЙОН 

СЕРДИКА"

гр.София, р-н "Сердика" ж.к."Банишора" 

бл.27, вх.А, Б, В, Г, Д

1 ЕССО05-15-0003/ 31.03.2015г.
"СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ГР. 

СОФИЯ, Р-Н СЕРДИКА, УЛ. ВЕСЛЕЦ 71"

гр.София, р-н "Сердика", ул. "Веслец" № 

71

1. ЕССО05-15-004/ 28.09.2015г. "ДОВЕРИЕ-СОФИЯ-СЕРДИКА"
гр. София,                        р-н "Сердика",                     

ул. "Мара Бунева" №116А, вхА и Б

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост 



Предмет на дейност
Срок, за който е 

учредено

Представителни 

идеални части в 

сдружението %
Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или 

от държавния или общинския бюджет, 

безвъзмездна помощ или субсидии и/или 

използване на собствени с-ва с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на етажна 

собственост.

5 год. 89.5%

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или 

от държавния или общинския бюджет, 

безвъзмездна помощ или субсидии и/или 

използване на собствени с-ва с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на етажна 

собственост.

безсрочно 74,00%

Използване на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сградата в режим на етажна 

собственост. Сдружението може да извършва и 

други дейности, свързани с управлението на 

общите части на етажната собственост, вкл. да 

усвоява средства от др. източници на 

финансиране.

безсрочно 98%

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или 

от държавния или общинския бюджет, 

безвъзмездна помощ или субсидии и/или 

използване на собствени с-ва с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на етажна 

собственост.

безсрочно 85%
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Имена на членове на 

управителния съвет

Адрес на членове на 

управителния съвет

Начин на 

представителство

Председател: Георги Виолетов Георгиев                

Член: Михаил Методиев Марков                           

Член: Емануела Методиева Петкова 

 ж.к. "Банишора", бл.39А, ап. 6                                                  

ап.34                                                                                                                

ап.49                                                         

заедно

Председател: Евдокия Кирилова Стоянова              

Член: Кръстина Ненова Кръстева                           

Член: Радка Милева Маджарова                              

Член: Босилка Дамянова Бонева                            

Член: Виолета Кирилова Велевска                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

"Банишора", бл. 27,                              вх.Б, 

ап.17                                                                                                                                                                                                                                                                 

вх. А, ап. 14                                                                                                                                                          

вх. В, ап. 42                                                                                                                                                          

вх. Г, ап. 56                                                                                                                                                            

вх. А, ап. 23                                                                           

поотделно

Председател: Пламен Тончев Стоименов                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Член: Димитър Райков Лазаров             

Член: Кирил Благоев Младенов          

Член: Иван Геопгиев Георгиев              

Член: Саиед Хан Афзали                  

гр. Кюстендил, ул. "Гладстон" 10,     гр. 

София, бул. "България"83А,            

гр.София, ж.к. Люлин  бл.343, ет.10, 

ап.44                                    гр. София, ул. 

"Витошка" №35   гр. София, 

ж.к."Младост" №49Б, вх.2, ет.3, ап.7                                                                                     

поотделно

                                                                             

Председател: Наталия Дулева Лечева                                    

Член: Анелия Виденова Маринова                          

Член: Валерия Ивайлова Савова                             

Член: Тереза Йорданова                                          

Член: Петя Тодорова                   

 ул. "Мара Бунева"  № 116А, вх.А, ет. 2, 

ап.6                                                                                                                               

вх. Б,ет. 4 , ап. 26                                                                                                                                                          

вх. А, ет.4, ап. 11                                                                                                                                                          

вх.Б, ет.1  ап. 14                                                                                                                                                            

вх. Б, ет.2 ап. 17                                                                  

само заедно
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