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Приложение № 1 

към чл. 2, ал. 4 

Регистър на сдруженията 

№ по 

ред 

Регист
рацио-

нен 

номер 

Наименование1
 Адрес Предмет на дейност2

 Срок3
 Пред-

ставени 

идеални 

части в 
% от 
етажна-
та 

собстве-
ност 

Членове на управителния 
съвет 

(имена, адрес, електронна 
поща) 

Начин 

на 
представителство4

 

1. С-1/  

20.02. 

2014 г. 

ул. „Иванка 

Ботева“ № 9, гр. 

Враца 

Гр. Враца, ул. 

„Иванка Ботева“ 

№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.  
2. други дейности свързани с 
управлението на общите части на 
етажната собственост, 
включително да усвоява средства 
от други източници на 
финансиране, различни от тези в 
предходната точка.                         

безсрочно 100 % Председател: П. П. К., 

Член: В. С. П.,  

Член: С. П. К. 

От управителния съвет 
(управителя).  
За целите на изпълнение на 
проекта „Енергийно 

обновяване на българските 
домове“ сдружението се 
представлява от Петкана 
Петрова Кандова в качеството 

й на член на управителния 
съвет.  

                                                           
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.  
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2. С-2/ 

08.01. 

2015 г. 

Гр. Враца, ул. 

„Любен 

Каравелов“ №1 

Гр. Враца, ул. 

„Любен 

Каравелов“ №1 

1. Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/ил от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/ил  използване на 
собствени средства с цел ремонто 

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 предходната точка. 
 

безсрочно 100 % Председател: Г. Н. Д.,  

Член: В. Ц. Х.,  

Член: В. И. В.  

От управителния съвет 
(управителя). 
За целите на изпълнение на 
проекта „Енергийно 

обновяване на българските 
домове“ сдружението се 
представлява от Георги 

Николов Данчев в качеството 

му на председател на 
управителния съвет. 
 

3. С-3/ 

16.01. 

2015 г. 

„ОБЕДИНЕНИ 

ВХОДОВЕ гр. 

Враца, 

ж.к.Младост, бл.1“ 

гр.Враца, 

ж.к.Младост, бл.1 

1. Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/ил от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/ил  използване на 
собствени средства с цел ремонто 

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 предходната точка 

безсрочно 73.78% Председател:   М. Х. Н.,  

Член: Л. Ц. Л.,  

Член: Л. В. Н. 

От председателя  на 
управителния съвет 

4. С-4/ 

26.01. 

2015 г. 

„гр. Враца, ж.к. 

Дъбника, бл.125, 

вх.А,Б, В, Г“ 

„гр. Враца, ж.к. 

Дъбника, бл.125, 

вх.А,Б, В, Г“ 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонто 

и обновяване на сгради в режим 

безсрочно 81,92 % Председател:  Ж. В. Д.,  

Член: П. И. М.,  

Член: М. С. Д. 

1. сдружението се 
представлява в отношенията с 
органите на местната власт и 

с други правни субекти от 
управителя самостоятелно. 

                                                     

2. за целите на изпълнение на 
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на етажна собственост. 
 

„Националната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради“ сдружението се 
представлява от Жаклин 

Велизарова Димитрова – 

Тодорова в качеството й на 
председател на сдружението.  

 

5 С-5/ 

09.02. 

2015 г. 

„ГРАД ВРАЦА, 

Ж.К. СЕНИЧЕ, 

БЛ.54“ 

гр.Враца, община 

Враца, ж.к. 

Сениче, бл.54 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонто 

и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 
 

безсрочно 81.01% Управител: М. И. П.  Сдружението се представлява 
в отношенията с органите на 
местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в 
„Националната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради“ от управителя. 

6 С-6/ 

09.02. 

2015г. 

гр. Враца, ж.к. 

Дъбника, бл. 124 

 

гр. Враца, ж.к. 

Дъбника, бл. 124 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 80.05% Председател:С. Б. К.,  

Член: С. С. В.,  

Член: К. Х. М. 

 

1. сдружението се 
представлява в отношенията с 
органите на местната власт и 

с други правни субекти от 
управителя 
2. за целите на изпълнение на 
Националната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради сдружението се 
представлява от Станчо 

Борисов Каменов в 
качеството му на председател 

на управителния съвет  и 

Калин Асенов Ангелов, в 
качеството му на Председател 

на КС.  

7 С-7/ 

09.02. 

2015г. 

„СДРУЖЕНИЕ 

НА 

СОБСТВЕНИЦИТ

гр. Враца, бул. 

„Втори юни“ № 

70, вх.А и вх.Б 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 

безсрочно 100% Председател: А. П. А.,  

Член: Н. Т. Й.,  

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 
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Е НА 

САМОСТОЯТЕЛ

НИ ОБЕКТИ В 

ЖИЛИЩНА 

СГРАДА В 

РЕЖИМ НА 

ЕТАЖНА 

СОБСТВЕНОСТ 

ГР. ВРАЦА, БУЛ. 

ВТОРИ ЮНИ № 

70“ 

бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 

Член: М. К. Д. правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  
 

8 С-8/ 

17.02. 

2015г. 

„гр. Враца, ж.к 

„Сениче“, бл.74“ 

 

гр. Враца, ж.к 

„Сениче“, бл.74 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 98 % Председател: М. И. К.,  

Член:  Н. И. О.,  

Член: П. Ц. К. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет. 
 

9 С-9/ 

17.02. 

2015г. 

„ГР. ВРАЦА, 

ДЪБНИКА 36“ 

гр. Враца,ж.к. 

“Дъбника“, бл. 

36 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 % Председател: В. К. Д.,  

Член:  П. И. М.,  

Член: В. Т. С.,  

Член:  И. Н. Д.,  

Член:  Е. Й. Ц. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Виолета Кирилова 
Димитрова, в качеството й на 
председател на управителния 
съвет. 
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10 С-10/ 

17.02. 

2015г. 

„ГР. ВРАЦА, УЛ. 

„БРАТЯ 

БИЛАДИНОВИ“, 

БЛ.10“ 

 

гр. Враца, 

ул.“Братя 

Миладинови“, 

бл. 10 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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: Л. К. Д.,  

Член:  Л. Б. И.,  

Член: М. Г. П. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  

11 С-11/ 

06.03. 

2015г. 

„ГР. ВРАЦА, УЛ. 

„ВАСИЛ 

КЪНЧОВ“ № 94“ 

ГР. ВРАЦА, УЛ. 

„ВАСИЛ 

КЪНЧОВ“ № 94 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 71.49 % Председател: Р. П. Н.,  

Член:  С. Х. Т.,  

Член: Н. Ц. М. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  
 

12 С-12/ 

19.03. 

2015г. 

 

„ГР. ВРАЦА, Ж.К. 

„СЕНИЧЕ“, БЛ. 

55 (без вх.Г и Д)“ 

ГР. ВРАЦА, 

Ж.К. 

„СЕНИЧЕ“, БЛ. 

55 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 76,27% Председател: В. Г. К.,  

Член:  Ю. Г. М.,  

Член: М. В. М.,  

Член: Р. А. И.,  

Член: Л. А. П.,  

Член: Г. Д. Н.,  

Член: С. М. К. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  
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13 С-13/ 

20.03. 

2015г. 

„ГР. ВРАЦА, Ж.К. 

„ДЪБНИКА“, БЛ. 

144“ 

гр. Враца, 

ж.к.“Дъбника“, 

бл.144 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 89.47% Председател: Ж. И. К.,  

Член: П. В. Г.,  

Член: Ц. П. Г. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  
 

14 С-14/ 

05.06. 

2015 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Мито Орозов“ 

№45, ж.к. 

Металург – 

БЪЛГАРИЯ 137“ 

 

гр.Враца, ул. 

„Мито Орозов“ 

№45 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 93,3% Председател: В. В. Й.,  

Член:. М. Т. М.,  

Член:. Д. И. К. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  
 

15 С-15/ 

10.06. 

2015 г. 

„гр.Враца, 

гр.Враца, ул. 

„Вежен“ №7, бл. 

„Чавдар“ №7“ 

гр.Враца, 

гр.Враца, ул. 

„Вежен“ №7, бл. 

„Чавдар“ №7 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 94.43% Председател: Г. Г. И.,  

Член:. Г. С. А.,  

Член:. А. Й. Т. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  
 

16 С-16/ 

26.06. 

2015 г. 

„гр.Враца, ул. 

„ген.Гурко“ №6“ 

гр.Враца, ул. 

„ген.Гурко“ №6 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 

безсрочно 82.11% Председател: Т. И. Т.,  

Член:  В. Г. Д.,  

Член:  Т. А. К. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
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собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 

ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  
 

17 С-17/ 

23.09. 

2015 г. 

„гр. Враца, ул. 

„Васил Кънчов“ 

№2А“ 

гр. Враца, ул. 

„Васил Кънчов“ 

№2А 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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: П. Г. В.,  

Член: М. Н. К.,  

Член: И. Г. И. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  
 

18 С-18/ 

06.11. 

2015 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Христо Ботев“ 

№140, бл. „Май“ 

№1“ 

гр.Враца, ул. 

„Христо Ботев“ 

№140, бл. „Май“ 

№1 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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: С. Б. М.,  

Член: Т. И. А.,  

Член: Х. Н. М. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  

19 С-19/ 

11.01 

.2016 

г. 

„гр.Враца, ул. 

„Васил Кънчов“ № 

2Б“ 

гр.Враца, ул. 

„Васил Кънчов“ № 

2Б 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 94,34% Председател: Н. Й. К.,  

Член: Н. К. Н.,  

Член: Т. К. М. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  
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20 С-20/ 

12.01. 

2016 г. 

„Седемте кьошета- 
гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ № 2“ 

гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ № 2 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 84,70% Председател: Н. П. Н.,  

Член: С. А. Н.,  

Член: Л. В. Б. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  

21 С-21/ 

20.01. 

2016 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Сениче“, бл. 68“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Сениче“, бл. 68 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 82,74% Управител: В. И. Я. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет 

22 С-22/ 

20.01. 

2016 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 132“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 132 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 93,89% Управител: Л. К. П. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет 
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23 С-23/ 

28.01. 

2016 г. 

„гр.Враца, ул. „Река 
Лева“ № 58, вх. А и 

Б“ 

гр.Враца, ул. „Река 
Лева“ № 58, вх. А 

и Б 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 85,32% Управител: Д. П. И. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет 

24 С-24/ 

28.01. 

2016 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Сениче“, бл. 202“  

 

гр.Враца, ж.к. 
„Сениче“, бл. 202  

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 96,29% Управител: К. Г. К. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет 

25 С-25/ 

01.02. 

2016 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Сениче“, бл. 52“ 

гр.Враца, ул. 

„Рила“ №22, ет. 3 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 68.72% Управител: Д. П. И. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет 
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26 С-26/ 

08.02. 

2016 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 16, 

вх.А и Б“  

 

гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 16, 

вх. А, ап.10 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 92,35% Управител: Р. Р. Й. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет 

27 С-27/ 

08.02. 

2016 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Сениче“, бл. 201“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Сеноче“, бл. 201 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 85,77% Управител: Л. Д. А. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет 

28 С-28/ 

09.02. 

2016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Никола Войводов“ 

№ 38“ 

гр.Враца, ул. 

„Никола 
Войводов“ № 38 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 95,07% Председател: М. Ц. Ц.,  

Член: Н. К. Т.,  

Член:  В. Н. В. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради по ОПРР 2014-2020, от 
председателя на управителния 
съвет.  
 

29 С-29/ 

10.02. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“,  бл. 38, 

гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“,  бл. 38, 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 

безсрочно 88,97% Председател: В. Ц. Х.,  

Член: С. И. Д.,  

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския 
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2016 г. вх. В“ вх. В  

 

и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 

Член: В. С. И. съюз и/или от държавния и 

общинския бюджет, 
безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване 
на собствени средства с цел 

ремонт и обновяване на 
сгради в режим на етажна 
собственост. 

30 С-30/ 

10.02. 

2016 г. 

 

„гр.Враца, бул. 

„Втори юни“ № 99“ 

гр.Враца, ул. 

„Рила“ №22, ет. 3 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 97,98% Управител: Д. П. И. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет 

31 С-31/ 

15.02. 

2016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Сестри 

Хаджикръстеви“ № 

20, бл. „ОНС-3““ 

гр.Враца, ул. 

„Сестри 

Хаджикръстеви“ 

№ 20, бл. „ОНС-3“ 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 82,30% Председател: С. К. С.,  

Член: П. Д. П.,  

Член: Щ. К. С. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  
 

32 С-32/ 

17.02. 

2016 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 13, 

вх. К“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 13, 

вх. К 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 

безсрочно 94,13% Управител: Т. Н. Т. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
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собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 

ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  

33 С-33/ 

17.02. 

2016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Христо Ботев“ № 

97, вх. Д, Е, Ж и З“ 

гр.Враца, ул. 

„Христо Ботев“ № 

97, вх. Д, Е, Ж и З 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 93,88% Управител: Х. А. Х. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  

34 С-34/ 

17.02. 

2016 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 122“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 122 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 97,51% Управител: Б. Г. И. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  

35 С-35/ 

18.02. 

2016 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 38, 

вх. Г“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 38, 

вх. Г 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 89,30% Управител: Л. Ц. Й. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  

36 С-36/ 

18.02. 

2016 г. 

„ЕКИПНОСТ- 

гр.Враца, ул. „Мито 

Орозов“ № 57“ 

гр.Враца, ул. 

„Мито Орозов“ № 

57 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

безсрочно 100% Председател: М. Б. И., 

Член: Н. Н. В.,  

Член: П. М. П. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 
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субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 
 

и при участие в проект за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради по ОПРР 2014-2020, от 
председателя на управителния 
съвет.  
 

37 С-37/ 

18.02. 

2016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Христо Ботев“№ 

97, вх. А, Б, В и Г“ 

гр.Враца, ул. 

„Христо Ботев“№ 

97, вх. А, Б, В и Г 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 94,06% Управител: Ф. Й. Т. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  

38 С-38/ 

09.03. 

2016 г. 

„гр.Враца, ул. „ген. 

Леонов“№ 74“ 

гр.Враца, ул. 

„Ген.Леонов“№ 

74, вх. А, ап.7 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 89,62% Председател: Н. В. К.,  

Член: Л. С. Ц.,  

Член: В. Д. Ц. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  

39 С-39/ 

09.03. 

2016 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 13, 

вх. З и И“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 13, 

вх. И, ап. 265 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 95,29% Управител: С. И. С. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  
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40 С-40/ 

11.03. 

2016 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 140“  

 

гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 

140, вх. А, ап. 19 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 78,29% Управител: Б. Ц. В. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  

41 С-41/ 

11.03. 

2016 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 41“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 41, 

вх. Г, ап. 79 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 94,94% Управител: К. И. И. 

 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  

42 С-42/ 

21.03. 

2016 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 13, 

вх. Е и Ж“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 13, 

вх. Ж, ап. 200 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 71,18% Управител: К. Е. С. 

 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  

43 С-43/ 

28.03. 

2016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Димитраки 

Хаджитошев“ № 

29“ 

гр.Враца, ул. 

„Димитраки 

Хаджитошев“ № 

29 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 91,01% Управител: С. Н. Б. сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в проект за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради по ОПРР 2014-2020, от 
управителя. 
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44 С-44/ 

04.04. 

2016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Г.С.Раковски“ № 

15“ 

гр.Враца, ул. 

„Г.С.Раковски“ № 

15 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: Б. В. М. 

 

сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в проект за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради по ОПРР 2014-2020, от 
управителя.  

45 С-45/  

07.04. 

2016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Алеко  

Константинов“ № 

7“ 

гр.Враца, ул. 

„Алеко  

Константинов“ № 

7, ап.16 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 95,13% Управител: А. К. Б.  

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в проект за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради по ОПРР 2014-2020, от 
управителя. 

46 С-46/ 

07.04 . 

2016 г. 

 

„гр.Враца, ул. „Поп 

Кирил Буюклийски“ 

№ 8“ 

гр.Враца, ул. „Поп 

Кирил 

Буюклийски“ № 8, 

ап.18 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 

 

91,72% Управител: П. Б. В. Iдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя.  
47 С-47/ 

14.04.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Никола Войводов“ 

№ 20“ 

гр.Враца, ул. 

„Никола 
Войводов“ № 20, 

вх. Б, ап.11 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 

 

91,72% Управител: Д. Г. М. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в проект за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради по ОПРР 2014-2020, от 
управителя. 

48 С-48/ 

03.05.2

016г. 

„гр.Враца, ул. 

„Никола Войводов“ 

№ 1“ 

гр.Враца, ул. 

„Никола 
Войводов“ № 1, 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 

безсрочно 

 

94,84% Управител: А. Д. Л. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 
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вх. А, ап.9 бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 

правни субекти, включително 

и при участие в проект за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради по ОПРР 2014-2020, от 
управителя. 

49 С-49/ 

03.05.2

016г. 

„гр.Враца, ул. 

„Стоян Кялъчев“ № 

19, 21“ 

гр.Враца, ул. 

„Стоян Кялъчев“ 

№ 19, ап.1 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: К. И. М. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в проект за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради по ОПРР 2014-2020, от 
управителя. 

50 С-50/ 

03.05.2

016г. 

„гр.Враца, ул. 

„Петропавловска“ 

№ 42“ 

гр.Враца, ул. 

„Петропавловска“ 

№ 42, вх. Б, ап.20 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 

 

73,62% Управител: Н. К. Ц. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в проект за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради по ОПРР 2014-2020, от 
управителя. 

51 С-51/ 

11.05.2

016г.  

„гр.Враца, бул. 

„Христо Ботев“ № 

79“ 

гр.Враца, бул. 

„Христо Ботев“ № 

79, вх. Б, ап.11 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 

 

92,26% Управител: М. И. Ч. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в проект за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради по ОПРР 2014-2020, от 
управителя. 

52 С-52/ 

16.05.2

016г. 

„гр.Враца, ул. 

„Стоян Заимов“ 

№22, бл.Проектант 
№2“ 

гр.Враца, ул. 

„Стоян Заимов“ 

№22, 

бл.Проектант №2, 

вх. В, ап. 33 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 

безсрочно 95,64% Председател: С. С. Д.,  

Член: А. И. Ц.,  

Член:  К. П. П. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
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и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 
 

ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  

53 С-53/ 

16.05.2

016г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Сениче“, бл. 51“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Сениче“, бл. 51, 

вх. А, ап. 19 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 79,13% Управител: В. Г. Т. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  

54 С-54 

/10.06.

2016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Ангел Грамчев“ 

№1“ 

гр.Враца, ул. 

„Ангел Грамчев“ 

№1, ап. 1 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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: Е. Д. А.,  

Член: З. М.,  

Член: П. А. К. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в проект за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради по ОПРР 2014-2020, от 
управителя. 

55 С-55 

от 

10.06.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. „Спас 
Соколов“ №22“ 

гр.Враца, ул. 

„Спас Соколов“ 

№22 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 91,71% Управител: А. Т. В. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в проект за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради по ОПРР 2014-2020, от 
управителя. 

56 С-56 

от 

16.06.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Ген.Леонов“ №76“ 

гр.Враца, ул. 

„Ген.Леонов“ 

№76, вх. А, ап.5 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

безсрочно 80,89% Управител: Н. Х. М. сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
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на етажна собственост. многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет. 5 

57 С-57 

от 

16.06.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Петропавловска“ 

№56“  

 

гр.Враца, ул. 

„Петропавловска“ 

№56, ап.5 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: Ц. И. К. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в проект за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради по ОПРР 2014-2020, от 
управителя.. 6 

58 С-58 

от 

28.06.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Искър“ №3“ 

гр.Враца, ул. 

„Искър“ №3, вх. Г, 

ап.33 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: К. Ц. И. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя. 7 
59 С-59 

от 

30.06.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 

„Орбита“ №13“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 

„Орбита“ №13, вх. 

Б, ап.30 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

безсрочно 93,69% Управител: Е. П. Д. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 

                                                           
5
 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. 
6
 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. 
7
 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. 
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на етажна собственост. многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя. 8 
60 С-60 

от 

30.06.2

016 г. 

„гр.Враца, бул. 

„Никола Войводов“ 

№6“ 

гр.Враца, бул. 

„Никола 
Войводов“ №6, вх. 

В, ап.20 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 79,40% Управител: К. И. П. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в проект  за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради по ОПРР 2014-2020, от 
Управителя. 9 

61 С-61 

от 

01.07.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Морава“ №8“ 

гр.Враца, , ул. 

„Морава“ №8, ап.3 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: П. Н. Н. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в проект  за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради по ОПРР 2014-2020, от 
Управителя. 10

 

62 С-62 

от 

22.07.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Иванчо Цветков“ 

№2“ 

гр.Враца, , ул. 

„Иванчо Цветков“ 

№2, вх.А, ет.4, 

ап.10 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

безсрочно 

 

90,27% Управител: Ч. К. И. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
8
 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. 
9
 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. 
10

 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. 
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на етажна собственост. многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя. 11
 

63 С-63 

от 

25.07.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Никола Войводов“ 

№14“ 

гр.Враца, ул. 

„Никола 
Войводов“ №14,  

ет.4, ап.14 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 85,11% Управител: Ц. Т. Ц. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя. 12
 

64 С-64 

от 

28.07.2

016 г. 

„гр.Враца, , ул. 

„Кръстьо Бързаков“ 

№16“ 

гр.Враца, , ул. 

„Кръстьо 

Бързаков“ №16, 

вх.А, ап.14 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 97.31% Управител: Г. Е. С.  Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя. 13
 

65 С-65 

от 

29.07.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 21, 

вх. А и Б“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 21, 

вх. Б, ап.28 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

безсрочно 87,90% Управител: П. Д. Г. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
11

 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. 
12

 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. 
13

 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. 
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на етажна собственост. 
 

многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя. 14
 

66 С-66 

от 

05.08.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Стоян Заимов“ 

№8“ 

гр.Враца, ул. 

„Стоян Заимов“ 

№8, ап.5 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 82.13% Управител: В. Д. С. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя. 15
 

67 С-67 

от 

05.08.2

016 г. 

 

„гр.Враца, бул. „ 

Демокрация“ №8“ 

гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ №8, 

ап.11 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: Ц. П. Ц. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя. 16
 

68 С-68 

от 

15.08.2

016 г. 

„Слънце-3“-

гр.Враца, ул. „ 

Плиска“ №3“ 

гр.Враца, ул. 

„Плиска“ №3, ап.1 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

безсрочно 100% Управител: Д. Ц. Х. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
14

 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. 
15

 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. 
16

 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. 



22 

 

на етажна собственост. 
 

многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя. 17
 

69 С-69 

от 

18.08.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ж.к. „ 

Дъбника“, бл. 12, 

вх. Б и В“ 

гр.Враца, ж.к. „ 

Дъбника“, бл. 12, 

вх.В, ап.66 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 73,57% Председател: Г. Е. П.,  

Член: П. Ц. И.,  

Член: З. Г. Б. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Председателя на 
управителния съвет. 18

 

70 С-70 

от 

18.08.2

016 г. 

„гр.Враца, бул. 

„Втори юни“ № 64, 

вх. А и Б“ 

гр.Враца, бул. 

„Втори юни“ № 

64, вх. Б, ап. 9 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 91,65% Управител: А. М. К. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя.  
71 С-71 

от 

23.08.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Петропавловска“ 

№ 80“ 

гр.Враца, ул. 

„Петропавловска“ 

№ 80, ап. 4 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 92,80% Управител: Ц. П. П. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя.  
72 С-72 

от 

„гр.Враца, ул. 

„Кръстьо 

гр.Враца, ул. 

„Кръстьо 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 

безсрочно 91,27% Управител: Й. Т. М. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
17

 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. 
18

 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. 
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23.08.2

016 г. 

Българията“ № 47“ Българията“ № 47, 

ап. 3 

и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 
 

на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя. 
73 С-73 

от 

23.08.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Сестри 

Хаджикръстеви“ № 

16, бл. ОНС-2“ 

гр.Враца, ул. 

„Сестри 

Хаджикръстеви“ 

№ 16, бл. ОНС-2, 

вх. В, ап. 45  

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 95,03% Председател: И. Д. А.,  

 Член: Л. Т. Л., 

 Член: А. Д. К. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя. 
74 С-74 

от 

26.08.2

016 г. 

„ЖСК „Ивайло“-

гр.Враца, ул. „Ангел 

Кънчев“ № 20А“ 

гр.Враца, ул. 

„Ангел Кънчев“ № 

20А, ап. 24 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 96,00% Управител: Г. П. Г. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
75 С-75 

от 

26.08.2

016 г. 

 

„с. Бели извор, 

общ.Враца, ул. 

„Лазар Белорешки“ 

№ 4А“ 

с. Бели извор, 

общ.Враца, ул. 

„Лазар 

Белорешки“ № 4А, 

ап. 11 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 83,34% Управител: М. И. К. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
76 С-76 

от 

26.08.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ж.к. 
„Младост“, бл. 2, вх. 

А и Б“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Младост“, бл. 2, 

вх. Б, ап. 35 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 

безсрочно 100 % Управител: Д. М. С. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
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собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 
 

програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
77 С-77 

от 

02.09.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Христо Ботев“ 

№115, вх. Б, В, Г, Д, 

Е, Ж“ 

гр.Враца, ул. 

„Христо Ботев“ 

№115, вх. В, ап. 43 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 83,91 % Управител: Д. Л. Ч. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
78 С-78 

от 

13.09.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№12“ 

гр.Враца, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№12, ап. 5 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 % Управител: Л. В. Я. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
79 С-79 

от 

17.09.2

016 г. 

„гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ №11“ 

гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ 

№11, вх. А, ап. 7 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 92,25 % Управител: Н. К. Н. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
80 С-80 

от 

17.09.2

016 г. 

„гр.Враца, бул. 

„Втори юни“ № 95“ 

гр.Враца, бул. 

„Втори юни“ № 

95, ап. 6 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 96,40 % Управител: В.  Б. И.  Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 
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 сгради, от Управителя 
81 С-81 

от 

17.09.2

016 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Сениче“, бл. 70“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Сениче“, бл. 70, 

вх. Г, ап. 77 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 94,86 % Управител: В. Д. П. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
82 С-82 

от 

21.09.2

016 г. 

„гр.Враца, бул. 

„Васил Кънчев“ № 

19“ 

гр.Враца, бул. 

„Васил Кънчев“ № 

19, вх. Б, ап. 8 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 % Управител: И. Т. Д. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
83 С-83 

от 

21.09.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Стоян Кялъчев“  № 

25“ 

гр.Враца, ул. 

„Стоян Кялъчев“  

№ 25, ап. 5 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 % Управител: Т. М. П. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
84 С-84 

от 

28.09.2

016 г. 

„Вестител 2016- 

гр.Враца, ул. 

„Полк.Кетхудов“ № 

19“ 

гр.Враца, ул. 

„Полк. Кетхудов“  

№ 19, вх. Б, ап. 23 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 92,86 % Управител: С. И. Г. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
85 С-85 

от 

„гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ № 

гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ № 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 

безсрочно 97,25% Управител: В. Г. К. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
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28.09.2

016 г. 

29“ 29, вх. Б, ап. 21 и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 
 

на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
86 С-86 

от 

28.09.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ж.к. 
„Младост“, бл. 7, вх. 

В и Г“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Младост“, бл. 7, 

вх. Г, ап. 112 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 98,20% Управител: Ц. К. А. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
87 С-87 

от 

28.09.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Софроний 

Врачански“ № 15“ 

гр.Враца, ул. 

„Софроний 

Врачански“ № 15, 

ап. 2 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: Г. Н. Г. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
88 С-88 

от 

28.09.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Стоян Заимов“ № 

16“ 

гр.Враца, ул. 

„Стоян Заимов“ № 

16, ап. 6 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: И. Н. Н. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
89 С-89 

от 

30.09.2

016 г. 

„гр.Враца, , ул. 

„Петропавловска“ 

№23“ 

гр.Враца, , ул. 

„Петропавловска“ 

№23, вх.А, ап. 4 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 

безсрочно 100% Управител: К. Е. И. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
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собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 
 

програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
90 С-90 

от 

05.10.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Арда“ №4“ 

гр.Враца,ул. 

„Арда“ №4, ап. 2 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: Ц. А. Н. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
91 С-91 

от 

06.10.2

016 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 19, 

вх. Г и Д“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 19, 

вх. Г, ап. 79 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: К. К. Б. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
92 С-92 

от 

06.10.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Вардар“ № 6“ 

гр.Враца, ул. 

„Вардар“ № 6, ап. 

7 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: М. Ц. Т. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
93 С-93 

от 

11.10.2

016 г. 

„гр.Враца, бул. 

„Втори юни“ № 103, 

бл. „Химик“ 2, вх. А 

и Б“ 

гр.Враца, бул. 

„Втори юни“ № 

103, бл. „Химик“ 

2, вх. А , ап. 17 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: С. Г. М. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 
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 сгради, от Управителя 
94 С-94 

от 

11.10.2

016 г. 

 

„гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ № 6“ 

гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ № 

6, вх. А , ап. 8 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: Ц. Е. И. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
95 С-95 

от 

14.10.2

016 г. 

„гр.Враца, бул. 

„Васил Кънчов“ № 

46“ 

гр.Враца, бул. 

„Васил Кънчов“ № 

46, вх. А , ап. 8 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: Н. Г. Б. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
96 С-96 

от 

14.10.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Екзарх Йосиф“ № 

65“ 

гр.Враца, ул. 

„Екзарх Йосиф“ № 

65, вх. В , ап. 38 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 89,71% Председател: Г. И. Г.,   

Член: Н. В. М.,  

Член: Ц. В. Г.  

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
97 С-97 

от 

14.10.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Димитраки 

Хаджитошин“ № 

31“ 

гр.Враца, ул. 

„Димитраки 

Хаджитошин“ № 

31 , ап. 9 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: Д. Б. В. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
98 С-98 

от 

„гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 

гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 

безсрочно 88,91% Председател: Д. И. М.,  

Член: И. Н. Г.,  

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
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14.10.2

016 г. 

„Орбита“ 7, вх. А и 

Б“ 

„Орбита“ 7, вх. Б , 

ап. 46 

и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 
 

Член: К. А. Р. 

 

на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
99 С-99 

от 

14.10.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Георги 

Бързашки“№ 16, вх. 

Е“ 

гр.Враца, ул. 

„Мито Орозов“№ 

16, вх. Б, ап. 3 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 77,10% Управител: И. С. О. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
100 С-100 

от 

19.10.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Вапцаров“№ 5“ 

гр.Враца, ул. 

„Вапцаров“№ 5, 

ап. 54 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 95,58% Управител: А. Ц. В. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
101 С-101 

от 

19.10.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Христанчо 

Матов“№ 1“  

 

гр.Враца, ул. 

„Христанчо 

Матов“№ 1, вх. Б, 

ап. 54 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: М. В. Б. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
102 С-102 

от 

19.10.2

016 г. 

„гр.Враца, бул. 

„Никола 
Войводов“№ 16“ 

гр.Враца, бул. 

„Никола 
Войводов“№ 16, 

ап. 17 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 

безсрочно 100% Управител: Е. Б. Х. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
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собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 
 

програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
103 С-103 

от 

19.10.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул, 

„Петропавловска“№ 

32“ 

гр.Враца, ул, 

„Петропавловска“
№ 32, вх. Б, ап. 

174 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 96,10% Управител: К. И. И. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

104 С-104 

от 

19.10.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул, „ген. 

Леонов“№ 92, бл. 

„Химик“ №8“ 

гр.Враца, ул, „ген. 

Леонов“№ 92, бл. 

„Химик“ №8, вх. 

А, ап. 32 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 94,11% Управител: Ц. Б. С. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

105 С-105 

от 

24.10.2

016 г. 

„гр.Враца, ул, 

„Генерал Владимир 

Заимов“№ 1А“ 

гр.Враца, ул, 

„Генерал 

Владимир 

Заимов“№ 1А, ап. 

10 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 97,94% Управител: В. И. К. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
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106 С-106 

от 

24.10.2

016 г. 

„гр.Враца, ул, 

„Генерал 

Скобелев“№ 3, вх. 

Б“ 

гр.Враца, ул, 

„Генерал 

Скобелев“№ 3, вх. 

Б, ап. 3 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: Ц. Л. А. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

107 С-107 

от 

24.10.2

016 г. 

 

„Здравец- гр.Враца, 
ул, „Искър“№ 6“ 

гр.Враца, ул, 

„Искър“№ 6 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 80,10% Управител: М. В. А. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

108 С-108 

от 

24.10.2

016 г. 

„гр.Враца, ул, „Поп 

Боюклийски“№ 1“ 

гр.Враца, ул, „Поп 

Боюклийски“№ 1, 

вх. А, ап. 9 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 96,89% Управител: Г. П. С. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
109 С-109 

от 

25.10.2

016 г. 

„гр.Враца, ул, 

„Никола 
Войводов“№ 36“ 

гр.Враца, ул, 

„Никола 
Войводов“№ 36, 

вх. А, ап. 9 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

безсрочно 100% Управител: С. С. П. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
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на етажна собственост. 
 

многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
110 С-110 

от 

25.10.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул, 

„Мито Орозов“№ 

16“ 

гр.Враца, ул, 

„Мито Орозов“№ 

16, вх. Б, ап. 3 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 81,37% Управител: И. С. О. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
111 С-111 

от 

25.10.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул, „Цар 

Борис I“№ 38“ 

гр.Враца, ул, „Цар 

Борис I“№ 38, вх. 

Б, ап. 16 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: П. Д. И. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
112 С-112 

от 

25.10.2

016 г. 

„ЖСК Веслец- 2 - 

гр.Враца, ул, „Г. С. 

Раковски“№ 25“ 

гр.Враца, ул, „Г. 

С. Раковски“№ 25, 

вх. А, ап. 13 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 87,97% Управител: П. Н. Н. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
113 С-113 

от 

27.10.2

016 г. 

 

„гр.Враца, бул. 

„Христо Ботев“ 

№78“ 

гр.Враца, бул. 

„Христо Ботев“ 

№78, вх.Б, ет. 5 ап. 

12 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: Н. И. К. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
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114 С-114 

от 

27.10.2

016 г. 

 

„гр.Враца, бул. 

„Никола Войводов“ 

№11“ 

гр.Враца, бул. 

„Никола 
Войводов“ №11, 

вх.Б, ет. 2 ап. 12 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 89,87% Управител: М. К. М. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
115 С-115 

от 

31.10.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Никола Вапцаров“ 

№3“ 

гр.Враца, ул. 

„Никола 
Вапцаров“ №3, ет. 
6 ап. 66 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 96,19% Управител: Г. П. И. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
116 С-116 

от 

04.11.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Климент 
Охридски“ №2, вх.А 

и Б“ 

гр.Враца, ул. 

„Климент 
Охридски“ №2, 

вх.Б ап.52 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 94,31% Председател: М. И. И.,  

Член: С. Л. Г., 

Член: В. Д. М. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
117 С- 117 

от 

06.11.2

016г. 

„гр.Враца, ул. 

„Димитраки 

Хаджитошев“ №33“ 

гр.Враца, ул. 

„Димитраки 

Хаджитошев“ 

№33, ет.1, ап.2 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 91,14% Управител: П. Л. П. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
118 С-118 

от 

08.11.2

„гр.Враца, ул. 

„Константин 

Фотинов“ №7“ 

гр.Враца, ул. 

„Константин 

Фотинов“ №7, 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 

безсрочно 98,03% Председател: М. М. М., 

Член: Н. Н. К., 

Член: Х. Г. М.  

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 
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016 г. ап.8 бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 
 

 правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
119 С-119 

от 

10.11.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Васил Кънчов“ 

№44 – Калоян 2“ 

гр.Враца, ул. 

„Васил Кънчов“ 

№44, вх.Б, ап.29 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 93,38% Управител: Г. И. П. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
120 С-120 

от 

10.11.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Димитраки 

Хаджитошев“ №40“ 

гр.Враца, ул. 

„Димитраки 

Хаджитошев“ 

№40, ап.5 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: Т. Ц. Г. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
121 С-121 

от 

10.11.2

016 г. 

 

„Родина- гр.Враца, 
ул. „Кръстьо 

Българията“ №15, 

вх. Б“ 

гр.Враца, ул. 

„Кръстьо 

Българията“ №15, 

вх. Б, ап.10 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 74,77% Председател: Х. Т. Т.,  

Член: А. П. А.,  

Член: Г. М. П. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

122 С-122 

от 

10.11.2

„гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ №15“ 

гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ 

№15, вх. А, ап.21 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 

безсрочно 85,33% Председател: Н. Б. Т., 

Член: Т. С. Т.,  

Член: С. Т. Д. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 
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016 г. бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 
 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

123 С-123 

от 

10.11.2

016 г. 

„гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ №27, 

вх. В“ 

гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ 

№27, вх. В, ап.36 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: П. С. Т. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

124 С-124 

от 

10.11.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Ангел Грамчев“ 

№4“ 

гр.Враца, ул. 

„Ангел Грамчев“ 

№4, вх. Б, ап.25 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 95,61% Председател: М. И. Ц.,  

Член: Ю. Т. М.,  

Член:  А. А. А. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
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125 С-125 

от 

14.11.2

016 г. 

„гр.Враца,бул. 

„Демокрация“ № 9“ 

гр.Враца,бул. 

„Демокрация“ № 

9, вх. А, ап.7 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 92,92% Управител: И. Д. И. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

126 С-126 

от 

14.11.2

016 г. 

„гр.Враца,ул. „Цар 

Асен I“ № 2“ 

гр.Враца,ул. „Цар 

Асен I“ № 2, ап.9 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: В. Г. В. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

127 С-127 

от 

14.11.2

016 г. 

„гр.Враца,ул. 

„Лукашов“ № 4“ 

гр.Враца,бул.„Ник
ола Войводов“ № 

2, ап.31 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 91,11% Управител: В. Д. Д. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

128 С-128 

от 

14.11.2

016 г. 

„гр.Враца,ул. 

„Вардар“ № 15, бл. 

„Околчица“ №6“ 

гр.Враца,ул. 

„Вардар“ № 15, 

бл. „Околчица“ 

№6, ап.16 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 

безсрочно 94,84% Председател: И. А. А.,  

Член: И. Й. С.,  

Член: В. Г. Ц. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 
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собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

129 С-129 

от 

14.11.2

016 г. 

„гр.Враца, бул. 

„Христо Ботев“ № 

65“ 

гр.Враца, бул. 

„Христо Ботев“ № 

65, ап.9 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 87,93% Управител: М. И. Ф. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

130 С-130 

от 

14.11.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Вапцаров“ № 2“ 

гр.Враца, ул. 

„Вапцаров“ № 2, 

ап.601 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 83,15% Управител: Л. Г. Г. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

131 С-131 

от 

14.11.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Речка“ № 8“ 

гр.Враца, ул. 

„Речка“ № 8, вх.А, 

ап.7 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 93,97% Председател: К. Г. В.,  

Член: И. П. В.,  

Член: С. Х. Т.  

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 
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сгради, от Управителя 

132 С-132 

от 

16.11.2

016 г. 

 

„гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ № 5“ 

гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ № 

5, вх.А, ап.4 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 89,60% Председател: И. Й. С.,  

Член: С. В. С.,  

Член: В. В. И.  

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

133 С-133 

от 

16.11.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. „Река 
Лева“ № 48“ 

гр.Враца, ул. „Река 
Лева“ № 48, вх.А, 

ап.12 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 97,80% Управител: И. П. М. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

134 С-134 

от 

16.11.2

016 г. 

 

„гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ № 

10“ 

гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ № 

10, ап.6 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 91,54% Управител: Д. В. Х. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

135 С-135 

от 

17.11.2

„гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 12, 

вх. Е и Ж“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 12, 

вх. Ж, ап.203 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 

безсрочно 96,22% Председател: Б. В. М.,  

Член: Д. П. Б.,  

Член: М. П. М. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
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016 г. бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 

на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

136 С-136 

от 

17.11.2

016 г. 

„гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ №7“ 

гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ №7, 

вх. А, ап.6 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 84,74% Управител: Д. П. Л. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

137 С-137 

от 

17.11.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Иванка Ботева“ 

№4- Леденика“ 

гр.Враца, ул. „Поп 

Богомил“ №4 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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% Управител: Я. Л. Д. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

138 С-138 

от 

17.11.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. „Поп 

Боюклийски“ №6“ 

гр.Враца, ул. „Поп 

Боюклийски“ №6, 

ап.7 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

безсрочно 100% Управител: В. З. П. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
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на етажна собственост. ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

139 С-139 

от 

17.11.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ж.к. 
„Младост“, бл. 3, 

вх.А , Б и В“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Младост“, бл. 3, 

вх.А, ап.14 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 88,09% Управител: Е. Х. М. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

140 С-140 

от 

22.11.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. „Река 
Лева“ №52“ 

гр.Враца, ул. „Река 
Лева“ №52, вх.Б, 

ап.5 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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: В. Д. А., 

Член: Н. К. К.,  

Член: И. Н. Н. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

141 С-141 

от 

22.11.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Иванка Ботева“ 

№10 – Враца“ 

гр.Враца, ул. 

„Иванка Ботева“ 

№10, ап.13 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 75,47% Управител: А. Г. Й. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
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142 С-142 

от 

22.11.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Полковник 
Кетхудов“ №33“ 

гр.Враца, ул. 

„Полковник 
Кетхудов“ №33, 

вх.Б, ап.18 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 90.01% Председател: Ц. С. Ц.,  

Член: Ц. П. П., 

Член: М. Ч. П. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

143 С-143 

от 

22.11.2

016 г. 

 

„гр.Враца, бул. 

„Никола 
Войводов“№ 13 и 

15“ 

гр.Враца, бул. 

„Никола 
Войводов“№ 15, 

ап.8 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 93,45% Управител: Л. Д. Л. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

144 С-144 

от 

22.11.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Ангел Кънчев“№ 

10- Втори юни“ 

гр.Враца, ул. 

„Ангел Кънчев“№ 

10, ап.9 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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: И. Н. Ц.,  

Член: Г. П. Г.,  

Член: Б. И. В. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

145 С-145 

от 

25.11.2

016 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Младост“, бл. 7, вх. 

А и Б“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Младост“, бл. 7, 

вх. Б, ап.53 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 

безсрочно 94,15% Управител: П. Д. П. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 



42 

 

собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

146 С-146 

от 

25.11.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Найден Геров“ 

№8“ 

гр.Враца, ул. 

„Найден Геров“ 

№8, вх. Б, ап.10 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 97,10% Управител: Б. Т. И. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

147 С-147 

от 

25.11.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Остри връх“ № 2“ 

гр.Враца, ул. 

„Остри връх“ № 2, 

вх. А, ап.8 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 81,16% Управител: С. Н. Б. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

148 С-148 

от 

01.12.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. „Река 
Лева“ № 54, вх. В“ 

гр.Враца, ул. „Река 
Лева“ № 54, вх. В, 

ап.66 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 69,93% Управител: Д. Н. К. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 
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сгради, от Управителя 

149 С-149 

от 

01.12.2

016 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 26, 

вх. В, Г, Д, Е и Ж“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 26, 

вх. В, ап.62 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 95,45% Управител: Г. С. Г. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

150 С-150 

от 

01.12.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Вардар“ № 13“ 

гр.Враца, ул. 

„Вардар“ № 13, 

ап.39 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 95,70% Управител: М. Х. М. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

151 С-151 

от 

01.12.2

016 г. 

 

„гр.Враца, бул. 

„Никола Войводов“ 

№ 5“ 

гр.Враца, бул. 

„Никола 
Войводов“ № 5, 

ап.1 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 76,94% Управител: О. Д. М. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

152 С-152 

от 

01.12.2

„гр.Враца, ул. 

„Кръстьо 

Българията“ № 19“ 

гр.Враца, ул. 

„Кръстьо 

Българията“ № 19, 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 

безсрочно 98,01% Управител: И. Т. Д. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
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016 г. ап.3 бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 

на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

153 С-153 

от 

05.12.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Стоян Заимов“ № 

1“ 

гр.Враца, ул. 

„Стоян Заимов“ № 

1, вх. Б, ап.17 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 96,25% Управител: С. Х. Г. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

154 С-154 

от 

06.12.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Генерал Леонов“ 

№14, вх. А и Б“ 

гр.Враца, ул. 

„Генерал Леонов“ 

№14, вх.Б, ет.2, 

ап.14 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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. Ц. Г. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

155 С-155 

от 

09.12.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Вапцаров“ №1“ 

гр.Враца, ул. 

„Вапцаров“ №1, 

ап.41 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

безсрочно 86,36% Председател: Г. Х. И.,  

Член: Ж. Ц. А.,  

Член: М. К. Б. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
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на етажна собственост. ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

156 С-156 

от 

14.12.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Ангел Грамчев“ 

№15 – Преспа 4“ 

гр.Враца, ул. 

„Ангел Грамчев“ 

№15, ет.4, ап.8 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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. Х. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

157 С-157 

от 

19.12.2

016 г. 

„гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ №28“ 

гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ 

№28, вх.Б, ап.23 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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: Р. Д. А. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

158 С-158 

от 

19.12.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Генерал Леонов“ 

№12“ 

гр.Враца, ул. 

„Генерал Леонов“ 

№12, ет.1, ап.1 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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: И. П. И. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 
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159 С-159 

от 

20.12.2

016 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Найден Геров“ 

№10- Нов ооблик“ 

гр.Враца, ул. 

„Найден Геров“ 

№10, вх.Д, ап.72 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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: М. Н. Ч.,  

Член: Г. Ц. Ч.,  

Член: Т. С. Г. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

160 С-160 

от 

20.12.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Петропавловска“ 

№54“ 

гр.Враца, ул. 

„Петропавловска“ 

№54, ет.2, ап.4 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 82,30% Управител: Н. П. Б. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

161 С-161 

от 

21.12.2

016 г. 

„гр.Враца, бул. 

„Никола Войводов“ 

№17“ 

гр.Враца, бул. 

„Никола 
Войводов“ №17, 

вх.В, ап.3 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 72,80% Управител: Ж. И. Г. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

162 С-162 

от 

27.12.2

016 г. 

 

„гр.Враца, ж.к. 
„Младост“ бл.5, вх. 

А“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Младост“ бл.5, 

вх. А, ап.26 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или  използване на 

безсрочно 97,67% Управител: В. К. И. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 
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собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

163 С-163 

от 

10.01.2

017 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Кръстьо 

Българията“№54“ 

гр.Враца, ул. 

„Кръстьо 

Българията“№54 

ап.3 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 96,90% Управител: М. А. М. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

164 С-164 

от 

15.03.2

017 г. 

 

„гр.Враца, ул. Илия 
Кръстеняков  
№ 2“ 

гр.Враца, ул. 

„Илия 
Кръстеняков“ 

№ 2, вх. А, ап.4 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 92,38% Управител: Ц. Д. М. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

165 С-165 

от 

29.03.2

018 г. 

 

„гр.Враца, ул. 

„Стоян Кялъчев”  

№ 18“ 

гр.Враца, ул. 

„Стоян Кялъчев”  

№ 18, ап.9 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 % Управител: П. Ф. Р.  Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 
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сгради, от 
Управителя/Председателя 

166 С-166 

от 

29.03.2

018 г. 

 

„гр.Враца, ул. „Цар 

Симеон I”  

№ 15“ 

гр.Враца, ул. „Цар 

Симеон I” № 15, 

вх. Б, ап. 21 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 % Управител: К. Х. Г. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от 
Управителя/Председателя 

167 С-167 

от 

29.03.2

018 г. 

 

„гр.Враца, бул. 

„Мито Орозов” № 

15“ 

гр.Враца, бул. 

„Мито Орозов” № 

15, вх. А, ап. 15 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 97,24 % Управител: П. А. Г. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от 
Управителя/Председателя 

168 С-168 

от 

04.04.2

018 г. 

 

„гр. Враца, бул. 

„Втори юни” № 86” 

гр. Враца, бул. 

„Втори юни” № 

86, ап. 7 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 92,26 % Управител: П. Н. Ц. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от 
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Управителя/Председателя 

169 С-169 

от 

04.04.2

018 г. 

 

„„Милин камък” – 

гр. Враца, бул. 

„Демокрация” № 

25” 

гр. Враца, бул. 

„Демокрация” № 

25, вх. Б, ап.9 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 % Управител: М. В. Д. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от 
Управителя/Председателя 

170 С-170 

от 

10.04.2

018 г. 

 

„гр. Враца, ул. 

„Кръстьо 

Българията” № 21“ 

гр. Враца, ул. 

„Кръстьо 

Българията” № 21 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 % Управител: И. Й. В. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от 
Управителя/Председателя 

171 С-171 

от 

10.04.2

018 г. 

 

„гр. Враца, ул. 

„Кръстьо 

Българията” № 23 – 

Рила 2“ 

гр. Враца, ул. 

„Кръстьо 

Българията” № 23, 

ап.6 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 94,71 % Управител: Д. Н. Г. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от 
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Управителя/Председателя 

172 С-172 

от 

11.04.2

018 г. 

 

„гр. Враца, ул. 

„Димитраки 

Хаджитошин” № 

28” 

 

гр. Враца, ул. 

„Димитраки 

Хаджитошин” № 

28 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 83,35 % Управител: В. Б. В. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от 
Управителя/Председателя 

173 С-173 

от 

11.04.2

018 г. 

 

„гр. Враца, ул. 

„Полк. Лукашов ” 

№ 8” 

гр. Враца, ул. 

„Полк. Лукашов ” 

№ 8, ап. 4 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 % Управител: И. П. П. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от 
Управителя/Председателя 

174 С-174 

от 

11.04.2

018 г. 

 

„гр. Враца, ул. 

„Александър 

Стамболийски” № 

11” 

 

гр. Враца, ул. 

„Александър 

Стамболийски” № 

11, ап. 5 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 86,69 % Управител: В. И. С. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от 
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Управителя/Председателя 

175 С-175 

от 

11.04.2

018 г. 

 

„Прогрес - гр. 

Враца, ул. „Георги 

Сава Раковски” № 

37” 

 

гр. Враца, ул. 

„Георги Сава 
Раковски” № 37, 

ап.5 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 % Управител: О. И. В. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от 
Управителя/Председателя 

176 С-176 

от 

16.04.2

018 г. 

 

„гр. Враца, ул. 

„Химик” № 16” 

гр. Враца, ул. 

„Химик” № 16, ап. 

1 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 81,03 % Управител: С. Б. Д. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от 
Управителя/Председателя 

177 С-177 

от 

18.04.2

018 г. 

 

„„Светлина” - гр. 

Враца, бул. „Мито 

Орозов” № 8” 

гр. Враца, бул. 

„Мито Орозов” № 

8, ап.8 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 % Управител: П. В. И. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от 
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Управителя/Председателя 

178 С-178 

от 

20.04.2

018 г. 

 

„гр. Враца, бул. 

„Демокрация” № 27, 

вх. А и Б” 

гр. Враца, бул. 

„Демокрация” № 

27, вх. А, ап.38 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 93,75 % Управител: М. Н. Н. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от 
Управителя/Председателя 

179 С-179 

от 

24.04.2

018 г. 

 

„гр. Враца, ул. 

„Стоян Кялъчев” № 

20” 

 

гр. Враца, ул. 

„Стоян Кялъчев” 

№ 20, ап.6 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 78,74 % Управител: В. Ц. К. 

 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от 
Управителя/Председателя 

180 С-180 

от 

25.04.2

018 г. 

 

„гр. Враца, ул. 

„Алеко 

Константинов” № 

11” 

гр. Враца, ул. 

„Алеко 

Константинов” № 

11, ап.1 

 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 % Управител: Ц. Г. В. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от 
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Управителя/Председателя 

181 С-181 

от 

03.05.2

018 г. 

 

„гр. Враца, ул. 

„Мито Орозов” № 

47” 

гр. Враца, ул. 

„Мито Орозов” № 

47, ап. 8 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 
и/или от държавния и 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 68,64 % Управител: З. В. Н. Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от 
Управителя/Председателя 

 


