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ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана 

Тел: 09527/ 22-22;  факс: 09527/ 23-23 

e-mail :admin_varshetz@mail.bg 

www.varshets.bg 

Приложение № 1 

към чл. 2, ал. 4 

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА 
 

№ 

по 

ред 

Регистрационен 

номер 
Наименование

1
 Адрес Предмет на дейност

2
 Срок

3
 

Представени 

идеални 

части в % от 

етажната 

собственост 

Членове на управителния съвет  

(имена, адрес, електронна поща) 

Начин на 

представите

л-ство
4
 

1. № 1/18.04.2016 г. „МИР – 2016“ ул. „Александър 

Стамболийски“  

№ 46, 3540 град 

Вършец, община 

Вършец, област 

Монтана 

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% Председател: 

Мартин Любенов Йонин, град Вършец, 

община Вършец, ул. „Александър 

Стамболийски“ № 46, ет. 3, ап. 5 

Член: 

Димитър Иванов Тошев, град Вършец, 

община Вършец, ул. „Александър 

Стамболийски“ № 46, ет.2, ап. 3 

Член: 

Божидар Иванов Василев, град Вършец, 

община Вършец, ул. „Александър 

Стамболийски“ № 46, ет. 1, ап. 2 

От 

председателя 

на управител-

ния съвет 

(управителя) 

2. № 2/06.06.2016 г.  „МИУ-А-

Билдинг – 2016“ 
 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 

безсрочно 100% Председател: 

Емил Иванов Димитров, град Вършец, 

община Вършец, област Монтана, 

ул.“Ботуня“, № 14, вх. А, ет.4, ап.12 

Член: 

Силвия Димитрова Николова, град 

Вършец, община Вършец, област Монтана, 

ул.“Серафим Георгиев“ № 13А 

Член: 

Елисавета Ангелова Теодосиева, град 

От 

председателя 

на управител-

ния съвет 

(управителя) 

                                                 
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 на създаване на 

сдружение на собствениците. 

http://www.varshets.bg/
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обновяване на сгради в 

режим на етажна 

собственост 

Вършец, община Вършец, област Монтана, 

ул.“Ботуня“, № 14, вх. А, ет. 4, ап.11 

Член: 

Връбка Георгиева Грозданова, град 

Вършец, община Вършец, област Монтана, 

ул.“Ботуня“, № 14, вх. А, ет. 3, ап.9 

3. № 3/06.06.2016 г.  „МИУ-Б-

Билдинг – 2016“ 
 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% Председател: 

Павлина Димитрова Недялкова, град 

Вършец, община Вършец, област Монтана, 

бул.“България“ № 33 

Член: 

Николай Цветиев Коновски, град Вършец, 

община Вършец, област Монтана, 

ул.“Ботуня“, № 14, вх.Б, ет.2, ап.19 

Член: 

Петя Николаева Василева, град Вършец, 

община Вършец, област Монтана, 

ул.“Ботуня“ № 14, вх.“Б“, ет.3, ап.22 

От 

председателя 

на управител-

ния съвет 

(управителя) 

4. № 4/26.10.2016 г. „Първи май 

2016“ 
 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% Председател: 

Марина Върбанова Георгиева, град 

Вършец, община Вършец, област Монтана, 

ул.“Александър Стамболийски“ № 48, ет. 

2, ап. 4 

Член: 

Дарин Славчов Давидов, град Вършец, 

община Вършец, област Монтана, 

ул.“Александър Стамболийски“ № 48, ет. 

1, ап. 1 

Член: 

Красимир Николов Йорданов, град 

Вършец, община Вършец, област Монтана, 

ул.“Александър Стамболийски“ № 48, ет. 

1, ап. 2 

От 

председателя 

на управител-

ния съвет 

(управителя) 

5. № 5/03.11.2016 г. „Медицински 

блок“ 
 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% Председател: 

Катя Цветиева Замфирова, град Вършец, 

община Вършец, област Монтана, 

ул.“Любен Герасимов“ № 3, бл. 3, ет. 1, ап. 

3 

Член: 

Александър Апостолов Найденов, град 

Вършец, община Вършец, област Монтана, 

ул.“Любен Герасимов“ № 3, бл. 3, ет. 1, ап. 

2 

Член: 

Диана Ценкова Рашкова, град Вършец, 

община Вършец, област Монтана, 

От 

председателя 

на управител-

ния съвет 

(управителя) 
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ул.“Любен Герасимов“ № 3, бл. 3, ет. 2, ап. 

4 

6. № 6/23.01.2017 г. 

 

„Авангард – 

Билдинг 

ул.“Елена 

Теодосиева“ № 3, 

бл. 16, град 

Вършец, община 

Вършец, област 

Монтана 

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% Председател: 

Георги Тодоров Панчев, град Вършец, 

община Вършец, област Монтана, 

ул.“Елена Теодосиева“ № 3, бл. 16, ет. 4, 

ап. 10; 

Член: 

Петя Илиева Панайотова, град Вършец, 

община Вършец, област Монтана, 

ул.“Елена Теодосиева“ № 3, бл. 16, ет. 1, 

ап. 1; 

Член: 

Димитър Георгиев Михайлов, град 

Вършец, община Вършец, област Монтана, 

ул.“Елена Теодосиева“ № 3, бл. 16, ет. 4, 

ап. 11. 

От 

председателя 

на 

управителния 

съвет 

(управителя) 

7. № 7/03.02.2017 г. „Пролет 2017“ Ул.“Елена 

Теодосиева“ № 7, 

бл.14, град 

Вършец, община 

Вършец, област 

Монтана 

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% Председател: 

Иванка Димитрова Начева, град Вършец, 

община Вършец, област Монтана, 

ул.“Елена Теодосиева“ № 7, бл. 14, ет. 2, 

ап. 19; 

Член: 

Биляна Трифонова Иванова, град Вършец, 

община Вършец, област Монтана, 

ул.“Елена Теодосиева“ № 7, бл. 14, ет. 1, 

ап. 16; 

Член: 

Диана Владимирова Врежакова, град 

Вършец, община Вършец, област Монтана, 

ул.“Елена Теодосиева“ № 7, бл. 14, ет. 5, 

ап. 30. 

От 

председателя 

на 

управителния 

съвет 

(управителя) 

8. № 8/08.03.2019 г. 

 

 

„Липите – 

Вършец“ 

Ул.“Република“ 

№ 88, град 

Вършец, община 

Вършец, област 

Монтана 

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% Председател: 

Борислав Георгиев Маджаров, град 

Вършец, 

община Вършец, област Монтана, 

ул.“Шипка“ № 6; 

Член: 

Даниела Георгиева Букович, град Пловдив, 

община Пловдив, област Пловдив, 

ул.“Константин Фотинов“ № 22; 

Член: 

Мариан Дамянов Алексиев, град Пловдив, 

община Пловдив, област Пловдив, 

ул.“Йордан Тодоров“ № 4, ап.9 

От 

председателя 

на 

управителния 

съвет 

(управителя) 

 


