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Приложение № 1 

към чл. 2, ал. 4 

Регистър на сдруженията 

№ 

по 

ред 

Регистра
цио-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: ПЕТКАНА 

ПЕТРОВА КАНДОВА, адрес: 
гр. Враца, 
 ул.“Иванка Ботева“ № 9, ап. 

5, тел. 0877959564 

Член: ВЕНЕТА СТЕФАНОВА 

ПЕТРОВА, адрес: гр. Враца, 
ул. „Иванка Ботева“ №9, ап. 4 

Член: СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ 

КАРАГЕНОВ, адрес: гр. 

Враца, ул. „Иванка Ботева“ 

№9, ап. 2 

 

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: Георги Николов 
Данчев, адрес: гр. Враца, ул. 

„Любен Каравелов“ №1, вх.А, 

ап.6, телефон: 0878115086, 

ел.поща: 
gdancheva_vr@abv.bg 

Член: Въло Цветанов 
Христов, адрес: гр. Враца, ул. 

„Любен Каравелов“ №1, вх. Б, 

ап. 7, телефон: 092621169 

Член: Веско Иванов Василев, 
адрес: гр. Враца, ул. „Любен 

Каравелов“ №1, вх. А, ап.5, 

телефон: 0889219428 

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:   Марияна 
Христова Нушкова , Гр. Враца, 
ж.к. Младост, бл.1, вх.А, ет.3, 

ап.12 , Тел. 0879144827  

Член: Людмил Цветков 
Лазаров, Гр. Враца, ж.к. 
Младост, бл.1, вх.В, ет.4, ап.65, 

Тел. 0885861186 

Член: Любка Василева 
Николова, Гр. Враца, ж.к. 
Младост, бл.1, вх.Б, ет.5, ап.41, 

Тел. 0888725688 

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 

безсрочно 81,92 % Председател:  Жаклин 

Велизарова Димитрова – 

Тодорова, гр. Враца, ж.к. 
Дъбника, бл.125, вх.В, ап.46, 

ет.4, телефон: 0879615676 

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

с други правни субекти от 
управителя самостоятелно. 
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и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 
 

 Член: Павлин Илиев Марчев, 
гр. Враца, ж.к. Дъбника, 
бл.125, вх.А, ап.18, ет.6, 

телефон: 0879035605 

Член: Митко Стефанов 
Димитров, гр. Враца, ж.к. 
Дъбника, бл.125, вх.В, ап.45, 

телефон: 0879615676 

2. за целите на изпълнение на 
„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: МАРИАНА  

ИВАНОВА ПАНТАЛЕЕВА, 

Гр. Враца, ж.к. Сениче, бл. 54, 

ет.6, ап.26 , тел. 0988840502, 

seniche54@abv.bg  

 

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: 

Станчо Борисов Каменов, гр. 

Враца, ж.к. Дъбника, бл. 124, 

вх.А, ап.12, тел. 0889604999 

Член: Светомила Славчева 
Василева, гр. Враца, ж.к. 
Дъбника, бл. 124, вх.Б, ап.28, 

тел. 0886894703 

Член: Красимира Христова 
Милкина, гр. Враца, ж.к. 
Дъбника, бл. 124, вх.В, ап.44, 

тел. 0899806129 

 

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. 

„СДРУЖЕНИЕ 

НА 

гр. Враца, бул. 

„Втори юни“ № 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 

безсрочно 100% Председател: АТАНАС 

ПЕТРОВ АНГЕЛОВ, 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
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2015г. СОБСТВЕНИЦИТ

Е НА 

САМОСТОЯТЕЛ

НИ ОБЕКТИ В 

ЖИЛИЩНА 

СГРАДА В 

РЕЖИМ НА 

ЕТАЖНА 

СОБСТВЕНОСТ 

ГР. ВРАЦА, БУЛ. 

ВТОРИ ЮНИ № 

70“ 

70, вх.А и вх.Б 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. 

гр.Враца, бул. „Втори юни“ 

№70, вх.Б, ап.38, тел. 

0878279735 

Член: НИКОЛАЙ ТОМОВ 

ЙОЦЕВ, гр.Враца, бул. 

„Втори юни“ №70, вх.Б, ап.17, 

тел. 0887593441 

Член: МАРИЯ 

КОСТАДИНОВА 

ДОБРИЛОВА, гр.Враца, бул. 

„Втори юни“ №70, вх.Б, ап.27, 

тел. 0878173051 

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.  
 

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: МАРИЕЛА 

ИВАНОВА КОСТАДИНОВА, 

гр. Враца, ж.к. „Сениче“,бл. 

74, вх.в, ап.27, тел. 

0898727637 

 

Член:  НЕЛИ ИВАНОВА 

ОРИЗАРСКА, гр. Враца, ж.к. 
„Сениче“, бл. 74, вх.Б, ап.13 

 

Член: ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ 

КРЕМЕНСКИ, гр. Враца, ж.к. 
„Сениче“, бл. 74, вх.А, ап.2 

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: ВИОЛЕТА 

КИРИЛОВА ДИМИТРОВА, 

гр. Враца, жк Дъбника, бл.36, 

вх. Г, ап.90, тел. 0877141667, 

ел.поща: 
dimitrovavioleta@abv.bg 
Член:  ПЛАМЕН ИВАНОВ 

МИШОВСКИ, гр. Враца, жк 
Дъбника, бл.36, вх. А,ап.13, 

тел: 0878826101 

Член: ВЕНКО ТОДОРОВ 

СТАТКОВ, гр. Враца, жк 
Дъбника, бл.36, вх. Б , тел: 

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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0884997634 

Член:  ИВАН НЕНКОВ 

ДИНОВСКИ, гр. Враца, жк 
Дъбника, бл.36, вх. Д, ап. 99, 

тел: 0886532830 

Член:  ЕВТИМ ЙОНЧЕВ 

ЦЕНОВ, гр. Враца, жк 
Дъбника, бл.36, вх. В,ап. 55, 

тел: 0884326990 

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: ЛЮБОМИР 

КИРИЛОВ ДИМИТРОВ, гр. 

Враца, ул. „Братя 
Миладинови“, бл.10, вх. А, 

ап.5, тел. 0879144776 

Член:  ЛОРА БОРИСОВА 

ИГНАТОВА, гр. Враца, ул. 

„Братя Миладинови“, бл.10, 

вх. Б, ап.37, тел. 0879144776, 

ел.поща: lorra@abv.bg 

Член: МАРИЕЛА 

ГЪЛЪБОВА ПЪРВАНОВА, 

гр. Враца, ул. „Братя 
Миладинови“, бл.10, вх. Б, 

ап.46 

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: РУМЯНА 

ПЕТРОВА НЕНКОВА, гр. 

Враца, ул. „Васил Кънчов“№ 

94, ап.78, тел. 0889407727, 

ел.поща: mariqgreta@abv.bg   

Член:  СВЕТЛОЗАР 

ХРИСТОВ ТОДОРОВ, гр. 

Враца, ул. „Васил Кънчов“№ 

94, ап.63, тел. 0889880850 

Член: НЕЛИ ЦЕЛВОЛЕТОВА 

МАТОВА, гр. Враца, ул. 

„Васил Кънчов“№ 94, ап.96, 

тел. 0892789989 

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/ „ГР. ВРАЦА, Ж.К. ГР. ВРАЦА, Усвояване на средства от безсрочно 76,27% Председател: ВАСИЛ Сдружението се представлява 
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19.03. 

2015г. 

 

„СЕНИЧЕ“, БЛ. 

55 (без вх.Г и Д)“ 

Ж.К. 

„СЕНИЧЕ“, БЛ. 

55 

 

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. 

ГЕНОВ КРЪСТЕВ, гр. 

Враца, ж.к. „Сениче“,бл.55, 

вх.В, ап.49, тел. 0896191465 

Член:  ЮЛИН ГЕОРГИЕВ 

МИТРОФАНОВ, гр. Враца, 
ж.к. „Сениче“,бл.55, вх.А, 

ап.9 

Член: МИЛЕНА 

ВИКТОРОВА МИТКОВА, 

гр. Враца, ж.к. 
„Сениче“,бл.55, вх.Б, ап.41 

Член: РУДИ АСЕНОВ 

ИЛИЕВ, гр. Враца, ж.к. 
„Сениче“,бл.55, вх.Е, ап. 108 

Член: ЛИДИЯ АНГЕЛОВА 

ПАВЛОВА, гр. Враца, ж.к. 
„Сениче“,бл.55, вх.Д, ап.96 

Член: ГЕОРГИ 

ДАМАСКИНОВ НИКОЛОВ, 

гр. Враца, ж.к. 
„Сениче“,бл.55, вх.Е, ап.109 

Член: СНЕЖАНА МИТОВА 

КАМЕНОВА, гр. Враца, ж.к. 
„Сениче“,бл.55, вх.Ж, ап.126, 

тел. 0898592827 

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.  
 

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: ЖОРО 

ИВАНОВ КИРЯКОВ, гр. 

Враца, ж.к. „Дъбника“,бл.144, 

вх.А, ап.16, тел. 0879047180, 

ел.поща: zhoro_62@abv.bg 

Член: ПАВЛИНА 

ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА, 

гр. Враца, ж.к. 
„Дъбника“,бл.144, вх.Б, ап.24, 

тел. 0876268355 

Член: ЦЕЦКА ПЕЛОВА 

ГЕОРГИЕВА, гр. Враца, ж.к. 
„Дъбника“,бл.144, вх.Г, ап.63, 

тел. 0887515928 

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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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: ВАНЯ 

ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА, 

гр. Враца, ул. „Мито Орозов“ 

№45, ап. 12, тел. 0876576254 

Член:. МИРОСЛАВ 

ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ, гр. 

Враца, ул. „Мито Орозов“ 

№45, ап. 45, тел. 0879349798 

Член:. ДАНАИЛ ИВАНОВ 

КОНОВ, гр. Враца, ул. „Мито 

Орозов“ № 45, ап. 48, тел. 

0884433428 

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: ГЕНОВЕВА 

ГОРАНОВА ИВАНОВА, 

гр.Враца, ул. „Вежен“ №7, бл. 

„Чавдар“ №7, ап. 59, 

тел.0886433617, ел.поща: 
geni19@abv.bg 

Член:. ГЕОРГИ САШОВ 

АЛЕКСАНДРОВ, гр.Враца, 
ул. „Вежен“ №7, бл. „Чавдар“ 

№7, ап. 37, тел. 0888508867 

Член:. АТАНАС ЙОРДАНОВ 

ТОШКОВ, гр. Враца, 
гр.Враца, ул. „Вежен“ №7, бл. 

„Чавдар“ №7, ап. 63 

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 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 

безсрочно 82.11% Председател: ТОДОР 

ИВАНОВ ТИНКОВСКИ, 

гр.Враца, ул. „Гурко“ №6, вх. 

З, ап. 119, тел.0895994645; 

0879003165, ел.поща: 
todortinkovski@abv.bg 

Член:  ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ 

ДИНОВСКИ, гр.Враца, ул. 

„Гурко“ №6, вх. Ж, ап. 105, 

тел.0885146745 

Член:  ТАНЯ АНГЕЛОВА 

КРЪСТЕВА, гр. Враца, ул. 

„Гурко“ №6, вх. Е, ап. 88, 

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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тел.0898997678, 

ел.поща:tanyta02@abv.bg 

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: КРАСИМИР 

РОСЕНОВ НЕТОВСКИ, 

гр.Враца, ул. „Васил Кънчов“ 

№2А, ап. 401, тел.0877050509, 

ел.поща: netovski@abv.bg 

Член: МАРИЯНА 

НИКОЛОВА КОЦЕВА, 

гр.Враца, ул. „Васил Кънчов“ 

№2А, ап. 506, тел.0886510634 

Член: ИВАЛИНА 

ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, 

гр.Враца, ул. „Васил Кънчов“ 

№2А, ап. 207, тел.0877209483 

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: СТАНКО 

ЙОРДАНОВ МИШЕВ, 

гр.Враца, ул. „Христо Ботев“ 

№140, бл. „Май“ №1, вх. А, 

ап. 3, тел.0895995886  

Член: СТЕФАН БОРИСОВ 

МИТЕВ, гр.Враца, ул. 

„Христо Ботев“ №140, бл. 

„Май“ №1, вх. Б, ап. 31, 

тел.0886445569 

Член: ХРИСТО НИКОЛОВ 

МИНДРОВСКИ, гр.Враца, ул. 

„Христо Ботев“ №140, бл. 

„Май“ №1, вх. В, ап. 46, 

тел.0888913825 

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 

безсрочно 94,34% Председател: НИКОЛАЙ 

ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ, 

гр.Враца, ул. „Васил Кънчов“ 

№ 2Б, ап.33, тел.0895916142  

Член: НЕЛИ КРЪСТЕВА 

НИКОЛОВА, гр.Враца, ул. 

„Васил Кънчов“ № 2Б, ап. 54, 

Член: ТОДОР КОСТОВ 

МИЛЧЕВ, гр.Враца, гр.Враца, 

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. ул. „Васил Кънчов“ № 2Б, ап. 

45 

многофамилни жилищни 

сгради, от председателя на 
управителния съвет.  

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: НИКОЛАЙ 

ПЕТРОВ НИНОВ, гр.Враца, 
бул. „Демокрация“ № 2, ап.14, 

тел.0879324101 

Член: СОФИЯ АЛЕКОВА 

НИКОЛОВА, гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ № 2, ап. 24 

Член: ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА 

БРАЙКОВА, гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ № 2, ап. 26 

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% Председател: ВАНИЛИЯ 

ИЛИЕВА ЯРМИНА, 

гр.Враца, ж.к. „Сениче“, бл. 

68, вх.Б,  ап.14, 

тел.0888704207, ел.поща: 
vanilia_yarmina@abv.bg 

 

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 

безсрочно 93,89% Председател: ЛИЛЯНА 

КРЪСТЕВА ПЕТРОВА, 

гр.Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 

132, вх.В,  ап.32, 

тел.0884162227 

 

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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на етажна собственост. сгради, от председателя на 
управителния съвет 

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% Председател: Дейвит 
Пламенов Иванов, гр.Враца, 
ул. „Рила“ № 22, ет.3, 

тел.0877930203 

 

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% Председател: Красимир 

Георгиев Кръстев, гр.Враца, 
ж.к. „Сениче“, бл. 202, вх. В, 

ап.25, тел.0887686793 

 

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% Председател: Дейвит 
Пламенов Иванов, гр.Враца, 
ул. „Рила“ № 22, ет.3, 

тел.0877930203 

 

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 
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управителния съвет 

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% Председател: Росен Руменов 
Йосифов, гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 16, вх. А, ап.10 

 

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% Председател: Лора Димитрова 
Александрова, гр.Враца, ж.к. 
„Сеноче“, бл. 201, вх.В, ап.25 

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: Младен 

Цветанов Цолов, гр.Враца, ул. 

„Никола Войводов“ № 38, 

вх.Б, ап.18, тел. 0889438215 

Член: Николай Красимиров 
Топалски, гр.Враца, ул. 

„Никола Войводов“ № 38, 

вх.Б, ап.21 

Член:  Венка Нинова Велчева, 
гр.Враца, ул. „Никола 
Войводов“ № 38, вх.А, ап.8 

 

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.  
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29 С-29/ 

10.02. 

2016 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“,  бл. 38, 

вх. В“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“,  бл. 38, 

вх. В  

 

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 88,97% Председател: Вяра 
Цветелинова Христова, 
гр.Враца, ж.к. „Дъбника“,  бл. 

38, вх. В, ап.50, тел. 

0877717499, ел. поща: 
vqrahristova2@gmail.com  

Член: Силвия Игнатова 
Димитрова, гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“,  бл. 38, вх. В, 

ап.59, тел. 0894634552, ел. 

поща: sisi686@abv.bg 

Член: Василка Симеонова 
Иванова, гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“,  бл. 38, вх. В, 

ап.65, тел. 0876089801 

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. 

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% Председател: Дейвит 
Пламенов Иванов, гр.Враца, 
ул. „Рила“ № 22, ет.3, 

тел.0877930203 

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: Савка Кирилова 
Спасова, гр.Враца, ул. 

„Сестри Хаджикръстеви“ № 

20, бл. „ОНС-3“, вх. Б, ап. 24, 

тел.0884221812 

Член:Петър Дилов Петров, 
гр.Враца, ул. „Сестри 

Хаджикръстеви“ № 20, бл. 

„ОНС-3“, вх. Г, ап. 51 

Член: Щеряна Костова 
Стоянова, гр.Враца, ул. 

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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„Сестри Хаджикръстеви“ № 

20, бл. „ОНС-3“, вх. А, ап. 6 

 

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 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 

безсрочно 94,13% Председател: Таня Николова 
Тодорова, гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 13, вх. К, ап. 

296, тел.0878809768 

 

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.  

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% Председател: Христо 

Атанасов Христов, гр.Враца, 
ул. „Христо Ботев“ № 97, вх. 

Д, ап. 67, тел.0878675252 

 

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% Председател: Бисер Григоров 
Иванов, гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 122, вх. Б, ап. 

22, тел.0877820804 

 

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 

безсрочно 89,30% Председател: Лилия 
Цветанова Йорданова, 
гр.Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 

38, вх. Г, ап. 71 

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.  

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 

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

на етажна собственост. 
 

безсрочно 100% Председател: Мадлена 
Борисова Иванова, гр.Враца, 
ул. „Мито Орозов“ № 57, вх. 

А, ап. 1, тел.0888737154, ел. 

поща: muckata68@abv.bg  

Член:Николай Николов 
Вълчев, гр.Враца, ул. „Мито 

Орозов“ № 57, вх. Б, ап. 12, 

тел. 0898716904  

Член: Пламен Милков 
Петков, гр.Враца, ул. „Мито 

Орозов“ № 57, вх. А, ап.3, тел. 

0879448336; 0887408348; 

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 
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% Председател: Федя Йорданов 
Тодоров, гр.Враца, ул. 

„Христо Ботев“№ 97, вх. А, 

ап. 13, тел..0888401923 

 

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: НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЕВ КОЧЕВ, гр.Враца, 
ул. „Ген. Леонов“№ 74, вх. А, 

ап. 7, тел..0885885083 

Член: ЛЮБОМИР СПАСОВ 

ЦОЛОВ, гр.Враца, ул. „Ген. 

Леонов“ № 74, вх. А, ап. 2, 

тел..0878662750 

Член: ВАЛЕНТИН 

ДИМИТРОВ ЦЕКОВ, 

гр.Враца, ул. „Ген. Леонов“ № 

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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74, вх. б, ап. 16 

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% Председател: СТИЛИЯН 

ИВАНОВ СТОЯНОВ, 

гр.Враца, ж.к. „Дъбника“ бл. 

13, вх. И, ап. 265, 

тел..0888513031 

 

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.  

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% Председател: БОРИСЛАВА 

ЦЕКОВА ВАЧЕВА, гр.Враца, 
ж.к. „Дъбника“ бл. 140, вх. А, 

ап. 19, тел..0876270384 

 

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% Председател: КАТЯ 

ИВАНОВА ИГНАТОВА, 

гр.Враца, ж.к. „Дъбника“ бл. 

41, вх. Г, ап. 79, 

тел..0898888837 

 

 

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% Председател: КАТЕРИНА 

ЕВГЕНИЕВА СТЕФАНОВА, 

гр.Враца, ж.к. „Дъбника“ бл. 

13, вх. Ж, ап. 200,  

тел..0876773992 

 

 

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 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% Председател: СВЕТЛА 

НИКОЛАЕВА 

БОШНАКОВА, гр.Враца, ул. 

„Димитраки Хаджитошев“ № 

29, ап. 5,  тел..0888797345 

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. 

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% Председател: БОЖИДАР 

ВАСИЛЕВ МОГИЛАНСКИ, 

гр.Враца, ул. „Г.С.Раковски“ 

№ 15, ап. 6,  тел..0885667939; 

092622671 

 

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% Председател: ТОДОР 

ИВАНОВ ВЪЛКОВ, гр.Враца, 
гр.Враца, ул. „Алеко  

Константинов“ № 7, ап. 16,  

тел..0896660712 

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% Председател: ПЛАМЕНКА 

БОРИСОВА ВЪЛЬОВСКА, 

гр.Враца, ул. „Поп Кирил 

Буюклийски“ № 8, ап. 18,  

тел..0879484660 

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.  
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47 С-47/ 

14.04.20

16 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% Председател: ДИМИТЪР 

ГЕОРГИЕВ МИХОВ, 

гр.Враца, ул. „Никола 
Войводов“ № 20, вх. Б, ап. 11,  

тел..0879008008 

 

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/ 

03.05.20

16г. 

„гр.Враца, ул. 

„Никола Войводов“ 

№ 1“ 

гр.Враца, ул. 

„Никола 
Войводов“ № 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 

 
94,84% Председател: АЛЬОША 

ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ, 

гр.Враца, ул. „Никола 
Войводов“ № 1, вх. А, ап. 9,  

тел..0895693266 

 

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. 

49 С-49/ 

03.05.20

16г. 

„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% Председател: КИРИЛ 

ИВАНОВ МИТОВ, гр.Враца, 
ул. „Стоян Кялъчев“ № 19, 

ап.1,  тел..0897770471 

 

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/ 

03.05.20

16г. 

„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% Председател: НАДЯ 

КРАСИМИРОВА ЦЕНОВА, 

гр.Враца, ул. 

„Петропавловска“ № 42, вх. Б 

ап.20,  тел..0899190198 

 

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/ 

11.05.20

16г.  

„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 

безсрочно 

 
92,26% Председател: МЛАДЕН 

ИВАНОВ ЧУЛЕВ, гр.Враца, 
бул. „Христо Ботев“ № 79, вх. 

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

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

на етажна собственост. 

Б ап.11,  тел..0878418036 

 

правни субекти, включително 

и при участие в проект за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради по ОПРР 2014-2020, от 
управителя. 

52 С-52/ 

16.05.20

16г. 

„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 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 
 

безсрочно 95,64% Председател: СВЕТЛА 

СИМЕОНОВА 

ДИМИТРОВА, гр.Враца, ул. 

„Стоян Заимов“ №22, 

бл.Проектант №2, вх. В, ап. 

33, тел..0988383200, ел.поща: 
seca1954@abv.bg  

Член:АНГЕЛ ИВАНОВ 

ЦЕНОВ, гр.Враца, ул. „Стоян 

Заимов“ №22, бл.Проектант 
№2, вх. Д, ап. 50, 

тел..0899488238 

Член:  КАЛИН ПЕТРОВ 

ПЕТРОВ, гр.Враца, ул. 

„Стоян Заимов“ №22, 

бл.Проектант №2, вх. Г, ап. 

41, тел..0887259789 

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.  

53 С-53/ 

16.05.20

16г. 

„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% Председател: ВЕНЕЛИН 

ГРИГОРОВ ТОДОРОВ, 

гр.Враца, ж.к. „Сениче“, бл. 

51, вх. А, ап. 19, 

тел..0888750598, 

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 

/10.06.20

16 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 

безсрочно 100% Председател: ЕВГЕНИ 

ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ, 

гр.Враца, ул. „Ангел Грамчев“ 

№1, ап. 1, тел..0895421298,  

Член: ЗОРКА МИХАЙЛОВА, 

гр.Враца, ул. „Ангел Грамчев“ 

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 
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и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 
 

№1, ап.... 

Член: ПАРАСКЕВА 

АНГЕЛОВА КОЦЕВА, 

гр.Враца, ул. „Ангел Грамчев“ 

№1, ап. 10 

многофамилни жилищни 

сгради по ОПРР 2014-2020, от 
управителя. 

55 С-55 от 

10.06.20

16 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% Председател: АЛЬОША 

ТОДОРОВ ВЕЛКОВ, 

гр.Враца, ул. „Вежен“ №4, ап. 

48, тел..0899534655 

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 

16.06.20

16 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 

на етажна собственост. 

безсрочно 80,89% Председател: НИКОЛА 

ХРИСТОВ МИЦОВСКИ, 

гр.Враца, ул. „Ген.Леонов“ 

№76, вх.А, ап. 5, 

тел..0877057500 

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. 5 

57 С-57 от 

16.06.20

16 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% Председател: ЦВЕТОМИР 

ИВАЙЛОВ КРЪСТЕВ, 

гр.Враца, ул. 

„Петропавловска“ №56, ап. 5, 

тел..0877912778 

 

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 

                                                           
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. 
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управителя.. 6 
58 С-58 от 

28.06.20

16 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% Председател: КАЛИНКА 

ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА, 

гр.Враца, ул. „Искър“ №3, вх. 

Г, ап. 33, тел..0887391807 

 

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 

30.06.20

16 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 

на етажна собственост. 

безсрочно 93,69% Председател: ЕВГЕНИЯ 

ПЕТКОВА ДИМИТРОВА, 

гр.Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 

„Орбита“ №13, вх. Б, ап. 30, 

тел..0888822658 

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. 8 
60 С-60 от 

30.06.20

16 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% Председател: КОРНЕЛИЯ 

ИВАНОВА ПЕТКОВА, 

гр.Враца, бул. „Никола 
Войводов“ №6, вх. В, ап. 20, 

тел..0898771302 

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 

01.07.20

„гр.Враца, ул. 

„Морава“ №8“ 

гр.Враца, , ул. 

„Морава“ №8, ап.3 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 

безсрочно 100% Председател: ПЪРВОЛЕТА 

НЕДЕЛКОВА НЕДКОВА, 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 

                                                           
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. 
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. 
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16 г. 

 

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. 
 

гр.Враца, , ул. „Морава“ №8, 

ап.3, тел..0887281113 

 

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 

22.07.20

16 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 

на етажна собственост. 

безсрочно 

 
90,27% Председател: ЧАВДАР 

КОСТОВ ИЛИЕВСКИ, 

гр.Враца, , ул. „Иванчо 

Цветков“ №2, вх.А, ет.4, 

ап.10, тел..0889941338 

 

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. 11
 

63 С-63 от 

25.07.20

16 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% ЦВЕТАН ТРАЙКОВ 

ЦВЕТКОВ, гр.Враца, ул. 

„Никола Войводов“ №14,  

ет.4, ап.14 

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 

28.07.20

16 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 

безсрочно 100% Председател: ГЕОРГИ 

ЕМИЛОВ СТЕФАНОВ, 

гр.Враца, , ул. „Кръстьо 

Бързаков“ №16, вх.А, ап.14, 

тел.. 0898791546 

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

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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. 
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. 
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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. 13
 

65 С-65 от 

29.07.20

16 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 

на етажна собственост. 
 

безсрочно 87,90% Председател: ПЕТЪР 

ДИМИТРОВ ГЕРГОВ, 

гр.Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 

21, вх. Б, ап.28, тел.. 

0897820590 

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. 14
 

66 С-66 от 

05.08.20

16 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% Председател: ВАЛЕРИ 

ДАЧЕВ СИРАКОВ, гр.Враца, 
ул. „Стоян Заимов“ №8, ап.5, 

тел.. 0887049578 

 

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 

05.08.20

16 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 

безсрочно 100% Председател: ЦВЕТЕЛИН 

ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ, 

гр.Враца, бул. „ Демокрация“ 

№8, ап.11, тел.. 0878237824; 

0889237824 

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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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. 
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. 
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на етажна собственост. 
 

многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя. 16
 

68 С-68 от 

15.08.20

16 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 

на етажна собственост. 
 

безсрочно 100% Председател: ДИАНА 

ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА, 

гр.Враца, ул. „ Плиска“ №3, 

ап.1, тел. 0883463560 

 

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. 17
 

69 С-69 от 

18.08.20

16 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: ГЕОРГИ 

ЕМИЛОВ ПЕТРОВ, гр.Враца, 
ж.к. „ Дъбника“, бл. 12, вх. В, 

ап.66 тел. 0887470730 

Член: ПОЛИНА ЦВЕТКОВА 

ИВАНОВ, гр.Враца, ж.к. „ 

Дъбника“, бл. 12, вх. В, ап. 81, 

тел. 0889418101 

Член: ЗДРАВКА 

ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА, 

гр.Враца, ж.к. „ Дъбника“, бл. 

12, вх. В, ап.70, тел. 

0885842005 

 

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 

18.08.20

16 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 

безсрочно 91,65% Председател: ДЕТЕЛИН 

АЛЕКСАНДЛОВ НИКОЛОВ, 

гр.Враца, бул. „Втори юни“ № 

64, вх. Б, ап.9 тел. 0889320326 

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

правни субекти, включително 

и при участие в Националната 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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. 
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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собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 
 

програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя.  
71 С-71 от 

23.08.20

16 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% Председател: ЦЕЦКО 

ПЕТКОВ ПЕНЧОВСКИ, 

гр.Враца, ул. 

„Петропавловска“ № 80, ап.4, 

тел. 0895047511 

 

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 

23.08.20

16 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Кръстьо 

Българията“ № 47“ 

гр.Враца, ул. 

„Кръстьо 

Българията“ № 47, 

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 91,27% Председател: ЙОРДАНКА 

ТОДОРОВА МИЛКОВА, 

гр.Враца, ул. „Кръстьо 

Българията“ № 47, ап.3, тел. 

0879570917 

 

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. 
73 С-73 от 

23.08.20

16 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% 1.1. Председател: ИВАЙЛО 

ДИМИТРОВ АНТОВ, 

гр.Враца, ул. „Сестри 

Хаджикръстеви“ № 16, бл. 

ОНС-2, вх. В, ап. 45, тел. 

0889932008 

1.2. Членове: 
1.2.1. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ 

ЛАЗАРОВ, гр.Враца, ул. 

„Сестри Хаджикръстеви“ № 

16, бл. ОНС-2, вх. Г, ап. 51, 

тел. 0885750128 

1.2.2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ 

КОТОВ, гр.Враца, ул. 

„Сестри Хаджикръстеви“ № 

16, бл. ОНС-2, вх. Г, ап. 63, 

тел. 0893676537 

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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74 С-74 от 

26.08.20

16 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% Председател: ГЕОРГИ 

ПЕТКОВ ГЕНОВ, гр.Враца, 
ул. „Ангел Кънчев“ № 20А, 

ап. 24, тел. 0877202160 

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 

26.08.20

16 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% Председател: МАРИЯ 

ИВАНОВА КОСТОВА, с. 
Бели извор, общ.Враца, ул. 

„Лазар Белорешки“ № 4А, ап. 

11, тел. 0882679599 

 

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 

26.08.20

16 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 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 
 

безсрочно 100 % Председател: ДАНИЕЛА 

МАРИНОВА СТАМЕНОВА, 

гр.Враца, ж.к. „Младост“, бл. 

2, вх. Б, ап. 35, тел. 

0888228025 

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 
77 С-77 от 

02.09.20

16 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 % Председател: ДАНИЕЛА 

ЛЕНИНОВА ЧОБАНОВА, 

гр.Враца, ул. „Христо Ботев“ 

№115, вх.В, ап. 43, тел. 

0887900308 

 

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 

13.09.20

16 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

гр.Враца, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

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

безсрочно 100 % Председател: ЛИДИЯ 

ВЛАДИМИРОВА 

ЯКИМОВА, гр.Враца, ул. 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
на местната власт и с други 
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№12“ №12, ап. 5 бюджет, безвъзмездна помощ и 

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

на етажна собственост. 
 

„Александър Стамболийски“ 

№12, ап. 5, тел. 0884988063 

правни субекти, включително 

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

сгради, от Управителя 
79 С-79 от 

17.09.20

16 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 % Председател: НОРА 

КИРИЛОВА НИНОВА, 

гр.Враца, бул. „Демокрация“ 

№11, вх. А, ап. 7, тел. 

0886370055 

 

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 

17.09.20

16 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 % Председател: ВЕНЕЛИН  

БОРИСОВ ИЛИЕВ, гр.Враца, 
бул. „Втори юни“ № 95, ап. 6, 

тел. 0884305494 

 

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 
81 С-81 от 

17.09.20

16 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 % ВЕРКА ДАНАИЛОВА 

ПЕТКОВА, гр.Враца, ж.к. 
„Сениче“, бл. 70, вх. Г ап. 77, 

тел. 0879007118 

 

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 

21.09.20

16 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 

безсрочно 100 % ИВО ТРАЙЧЕВ ДИМИТРОВ, 

гр.Враца, бул. „Васил 

Кънчев“ № 19, вх. Б, ап. 8, 

тел. 0887851484 

 

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 Управителя 
83 С-83 от 

21.09.20

16 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 % ТОШО МИЧЕВ ПОПОВ, 

гр.Враца, ул. „Стоян Кялъчев“  

№ 25, ап. 5, тел. 0885251015 

 

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 

28.09.20

16 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 % СТОЯН ИВАНОВ 

ГРИГОРОВ, гр.Враца, ул. 

„Полк. Кетхудов“  № 19, вх. 

Б, ап.23, тел. 0888801132 

 

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 

28.09.20

16 г. 

„гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ № 

29“ 

гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ № 

29, 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 97,25% ВАЛЯ ГЕОРГИЕВА 

КРЪСТЕВА, гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ № 29, вх. Б, 

ап.21, тел. 0893505466 

 

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 
86 С-86 от 

28.09.20

16 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% ЦВЕТАН КРЪСТЕВ 

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

ап.112, тел. 0882999181 

 

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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87 С-87 от 

28.09.20

16 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% ГЕОРГИ НИКОЛОВ 

ГЕОРГИЕВ, гр.Враца, ул. 

„Софроний Врачански“ № 15, 

ап. 2, тел. 0888885475 

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 

28.09.20

16 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% ИЛИЯН НИКОЛОВ 

НИСТОРОВ, гр.Враца, ул. 

„Стоян Заимов“ № 16, ап. 6, 

тел. 0888871802 

 

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 

30.09.20

16 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 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 
 

безсрочно 100% Председател: КРАСИМИР 

ЕМИЛОВ ИВАНОВ гр.Враца, 
, ул. „Петропавловска“ №23, 

вх.А, ап. 4, тел.. 0988736527 

 

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 
90 С-90 от 

05.10.20

16 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: ЦВЕТАНКА 

АНГЕЛОВА НАЧЕВА 

гр.Враца, ул. „Арда“ №4, ап. 

2, тел.. 0885005103 

 

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 

06.10.20

16 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 

безсрочно 100% КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА 

БОЖИНОВА,  гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 19, вх. Г , ап. 

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

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

на етажна собственост. 
 

79, тел. 0878174741 

 

правни субекти, включително 

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

сгради, от Управителя 
92 С-92 от 

06.10.20

16 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% МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ 

ТОШЕВ,  гр.Враца, ул. 

„Вардар“ № 6, ап. 7, тел. 

0878342133 

 

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 

11.10.20

16 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% СЛАВКА ГЕОРГИЕВА 

МАКАВЕЕВА,  гр.Враца, бул. 

„Втори юни“ № 103, бл. 

„Химик“ 2, вх. А, ап. 17, тел. 

0898469242 

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 
94 С-94 от 

11.10.20

16 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% ЦАНКО ЕМИЛОВ ИВАНОВ 

гр.Враца, бул. „Демокрация“ 

№ 6, вх. А, ап. 8, тел. 

0886994195 

 

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 

14.10.20

16 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 

безсрочно 100% НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА 

БУСАРОВА,  гр.Враца, бул. 

„Васил Кънчов“ № 46, вх. А, 

ап. 8, тел. 0895291066 

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 Управителя 
96 С-96 от 

14.10.20

16 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: ГРИГОР 

ИГНАТОВ ГРИГОРОВ,  

гр.Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ 

№ 65, вх. В, ап. 38, тел. 

0888750667; 0878750687 

1.2. Членове: 
1.2.1. НАДЕЖДА 

ВАСИЛЕВА МИЦЕВА, 

гр.Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ 

№ 65, вх. Ву ап. 36, тел. 

0899261469  

1.2.2. ЦВЕТЕЛИНА 

ВЕРГИЛОВА ГЕОРГИЕВА, 

гр.Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ 

№ 65, вх. А, ап. 13, тел. 

0887841800 

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 

14.10.20

16 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% ДИАНА БОРИСОВА 

ВЪРГАНОВА, гр.Враца, ул. 

„Димитраки Хаджитошин“ № 

31, ап. 9, тел. 0889461460 

 

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 

14.10.20

16 г. 

„гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 

„Орбита“ 7, вх. А и 

Б“ 

гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 

„Орбита“ 7, вх. Б , 

ап. 46 

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 88,91% Председател: ДИМИТЪР 

ИВАНОВ МИТОВ, гр.Враца, 
ж.к. „Дъбника“, бл. „Орбита“ 

7, вх. Б, ап. 46, тел. 

0878181960 

1.2. Членове: 
1.2.1. ИВАН НАЙДЕНОВ 

ГЕОРГИЕВ, гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. „Орбита“ 7, 

вх. А , ап.20, тел. 0884804213 .  

1.2.2. КАМЕН АНГЕЛОВ 

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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РУСИНОВ, гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. „Орбита“ 7, 

вх. Б, ап. 26, тел. 0890106055 

 

99 С-99 от 

14.10.20

16 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% ИВА СИМЕОНОВА 

ОБОРСКА, гр.Враца, ул. 

„Мито Орозов“№ 16, вх. Б, ап. 

3, тел. 0889742223 

 

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 

19.10.20

16 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% АЛЕКСАНДЪР ЦЕНОВ 

ВЛАДИМИРОВ, гр.Враца, ул. 

„Вапцаров“№ 5, ап. 54, тел. 

0886891949 

 

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 

19.10.20

16 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% МАРИЕЛА 

ВЕНЦИСЛАВОВА 

БОЖИНОВА, гр.Враца, ул. 

„Христанчо Матов“№ 1, вх. Б, 

ап. 2, тел. 0876600245 

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 

19.10.20

16 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 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 

безсрочно 100% ЕМИЛИЯ БОРИСЛАВОВА 

ХРИСТОВА, гр.Враца, бул. 

„Никола Войводов“№ 16, ап. 

17, тел. 0888701911 

 

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 
103 С-103 от 

19.10.20

16 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% КРЪСТЬО ИВАНОВ ИЛИЕВ, 

гр.Враца, ул, 

„Петропавловска“№ 32, вх. Б, 

ап. 174, тел. 092625351 

 

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 

19.10.20

16 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% ЦВЕТАН БОРИСОВ 

СТАНЕВ, гр.Враца, ул, „ген. 

Леонов“№ 92, бл. „Химик“ 

№8, вх. А, ап. 32, тел. 

0899894069 

 

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 

24.10.20

16 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% ВАЛЕРИ ИВАНОВ 

КАРАДЖИЛСКИ, гр.Враца, 
ул, „Генерал Владимир 

Заимов“№ 1А, ап. 10, тел. 

0876509419 

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 

106 С-106 от 

24.10.20

16 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 

безсрочно 100% ЦВЕТАНКА ЛЮБОМИРОВА 

АНГЕЛОВА, гр.Враца, ул, 

„Генерал Скобелев“№ 3, вх. 

Б, ап. 3, тел. 0879191420 

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

107 С-107 от 

24.10.20

16 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% МАРИЯНА ВЪЛКОВА 

АНГЕЛОВА, гр.Враца, ул, 

„Искър“№ 6, ап. 6, тел. 

0888249766 

 

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 

24.10.20

16 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% ГЕОРГИ ПЕТКОВ 

СТОИЛОВ, гр.Враца, ул, 

„Поп Боюклийски“№ 1, вх.А, 

ап. 9, тел. 0884227290 

 

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 

25.10.20

16 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 

на етажна собственост. 
 

безсрочно 100% СВЕТЛА СТОЯНОВА 

ПЕТКОВА, гр.Враца, ул, 

„Никола Войводов“№ 36, 

вх.А, ап. 9, тел. 0878989438 

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 
110 С-110 от 

25.10.20

„гр.Враца, ул, 

„Мито Орозов“№ 

гр.Враца, ул, 

„Мито Орозов“№ 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 

безсрочно 81,37% ИВА СИМЕОНОВА 

ОБОРСКА, гр.Враца, ул, 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
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16 г. 

 

16“ 16, вх. Б, 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. 
 

„Мито Орозов“№ 16, вх.Б, ап. 

3, тел. 0889742223; 

0876582956 

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 

25.10.20

16 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% ПЕТЯ ДИМИТРОВА 

ИСАЕВА, гр.Враца, ул, „Цар 

Борис I“№ 38, вх.Б, ап. 16, 

тел. 0899889495 

 

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 

25.10.20

16 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% ПЕТЯ НИКОЛАЕВА 

НИЦКОВСКА, гр.Враца, ул, 

„Г. С. Раковски“№ 25, вх.А, 

ап. 13, тел. 0889395261 

 

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 

27.10.20

16 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% НИКОЛАЙ ИВАНОВ 

КЮПАРСКИ гр.Враца, бул. 

„Христо Ботев“ №78, вх.Б, ет. 
5 ап. 12, тел.. 0887791190 

 

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 
114 С-114 от 

27.10.20

16 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 

безсрочно 89,87% МОМЧИЛ КРАСИМИРОВ 

МАРИНОВ гр.Враца, бул. 

„Никола Войводов“ №11, вх. 

Б, ет. 2 ап. 12, тел.. 

0878900107 

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 
115 С-115 от 

31.10.20

16 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% ГИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА 

гр.Враца, ул. „Никола 
Вапцаров“ №3, ет. 6 ап. 66, 

тел.. 0878535366 

 

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 

04.11.20

16 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: МАРИАНА 

ИВАНОВА ИВАНОВА 

гр.Враца, ул. „Климент 
Охридски“ №2, вх. Б ап.52, 

тел.. 0898727760 

1.2. Членове: 
1.2.1. СЛАВИ ЛЮБОМИРОВ 

ГЕОРГИЕВ гр.Враца, ул. 

„Климент Охридски“ №2, 

вх.А, ап.6, тел.. 0888353322 

1.2.2. ВЕРКА ДИМИТРОВА 

МОНЬОВСКА гр.Враца, ул. 

„Климент Охридски“ №2, 

вх.А, ап.5, тел.. 08855602448 

 

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 

06.11.20

16г. 

„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% ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ 

ПЕТРОВ, гр.Враца, ул. 

„Димитраки Хаджитошев“ 

№33, ет.1, ап.2, тел. 

0896235036 

 

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 

08.11.20

„гр.Враца, ул. 

„Константин 

гр.Враца, ул. 

„Константин 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 

безсрочно 98,03% Председател: МИЛЕН 

МИТКОВ МИЛОВ гр.Враца, 
Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
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16 г. Фотинов“ №7“ Фотинов“ №7, 

ап.8 

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. 
 

ул. „Константин Фотинов“ 

№7, ап.8, тел.. 0899827913 

1.2. Членове: 
1.2.1. НЕЗАБРАВКА 

НИКОЛОВА КОСТОВА 

гр.Враца, гр.Враца, ул. 

„Константин Фотинов“ №7, 

ап.7 

1.2.2. ХРИСТИНА 

ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА 

гр.Враца, ул. „Константин 

Фотинов“ №7, ап.6, тел.. 

0884989098 

 

на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

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

сгради, от Управителя 

119 С-119 от 

10.11.20

16 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% Председател: ГАБРИЕЛА 

ИВАНОВА ПЕТКОВА 

гр.Враца, ул. „Васил Кънчов“ 

№44, вх.Б, ап.29, тел.. 

0878618625 

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 

10.11.20

16 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% Председател: ТАНЯ 

ЦВЕТАНОВА ГЕНАДИЕВА, 

гр.Враца, ул. „Димитраки 

Хаджитошев“ №40, ап.5, тел.. 

0886161166 

 

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 

10.11.20

16 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 

безсрочно 74,77% Председател: ХРИСТО 

ТОДОРОВ ТОНЧЕВ, 

гр.Враца, ул. „Кръстьо 

Българията“ №15, вх. Б, ап.10, 

тел.. 0888323541, ел.поща: 
icoton@abv.bg 

Член: АНГЕЛ ПЛАМЕНОВ 

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. 
 

АНГЕЛОВ, гр.Враца, ул. 

„Кръстьо Българията“ №15, 

вх. Б, ап. 19, тел: 0894746495 

Член:  .ГЕНАДИ 

МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ, 

гр.Враца, ул. „Кръстьо 

Българията“ №15, вх. Б, ап. 

13,  

 

ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

122 С-122 от 

10.11.20

16 г. 

„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 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

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

на етажна собственост. 
 

безсрочно 85,33% Председател: НАТАЛИЯ 

БОРИСОВНА ТОНАШКИ, 

гр.Враца, бул. „Демокрация“ 

№15, вх. А, ап.21, тел.. 

0889331648 

1.2. Членове: 
1.2.1.ТИХОМИР СПАСОВ 

ТОДОРОВ, гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ №15, вх. Б, ап. 

19, тел: 0885497911 

1.2.2. .СИЛВА ТРИФОНОВА 

ДИКОВСКА, гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ №15  

 

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 

123 С-123 от 

10.11.20

16 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% Председател: ПЛАМЕН 

СТОИЛОВ ТОНЧЕВ, 

гр.Враца, бул. „Демокрация“ 

№27, вх. В, ап.36, 

тел..0887381878 

 

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 

10.11.20

16 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 

безсрочно 95,61% Председател: МИТКО 

ИВАНОВ ЦЕКОВ, гр.Враца, 
ул. „Ангел Грамчев“ №4, вх. 

Б, ап.25, тел..0897783769 

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. 
 

Член: ЮЛИАНА ТОДОРОВА 

МИХАЙЛОВА, гр.Враца, ул. 

„Ангел Грамчев“ №4,  

Член:  АНГЕЛ АТАНАСОВ 

АНГЕЛОВ, гр.Враца, ул. 

„Ангел Грамчев“ №4, вх. В, 

ап. 61 

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

сгради, от Управителя 

125 С-125 от 

14.11.20

16 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% Председател: ИВАЙЛО 

ДИМИТРОВ ИВАНОВ, 

гр.Враца,бул. „Демокрация“ 

№ 9, вх. А, ап.7, 

тел..0876000028, ел.поща: 
ivailo@netlan.bg 

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 

14.11.20

16 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% Председател: ВЕСЕЛИН 

ГЕНАДИЕВ ВАНКОВ, 

гр.Враца,ул. „Цар Асен I“ № 

2, ап.9, тел..0876470614 

 

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 

14.11.20

16 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% Председател: ВАНЬО 

ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, 

гр.Враца,бул.„Никола 
Войводов“ № 2, ап.31, 

тел..0887869707 

 

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 

128 С-128 от 

14.11.20

16 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 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 

безсрочно 94,84% Председател: ИВА 

АНТОНОВА АНТОНОВА, 

гр.Враца,ул. „Вардар“ № 15, 

бл. „Околчица“ №6, ап.16, 

тел..0884362857, ел. поща: 
ivaantonova@abv.bg 

1.2. Членове: 
1.2...ИЛЮША ЙОРДАНОВ 

СЕРГЕЕВ, гр.Враца,ул. 

„Вардар“ № 15, бл. 

„Околчица“ №6, ап.38, тел. 

0878842115 

1.2.2. ВЪЛЧО ГЕОРГИЕВ 

ЦЕНОВ, гр.Враца,ул. 

„Вардар“ № 15, бл. 

„Околчица“ №6, ап. 30, тел. 

0878989933 

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 

129 С-129 от 

14.11.20

16 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% Председател: МИТКА 

ИВАНОВА ФИЛИПОВА, 

гр.Враца, бул. „Христо Ботев“ 

№ 65, ап.9, тел..0886033522 

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 

14.11.20

16 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% Председател: ЛИЛЯНА 

ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, 

гр.Враца, ул. „Вапцаров“ № 2, 

ап.601, тел..0882363665 

 

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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многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

131 С-131 от 

14.11.20

16 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: КРАСИМИР 

ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, 

гр.Враца, ул. „Речка“ № 8, вх. 

А, ап.7, тел..0876409036 

1.2. Членове: 
1.2.1.ИВАНКА ПАВЛОВА 

ВУЛОВА, гр.Враца, ул. 

„Речка“ № 8, вх. Б, ап. 6, тел. 

0879696956 

1.2.2. СНЕЖАНА 

ХРИСТОВА ТОШЕВА, 

гр.Враца, ул. „Речка“ № 8, вх. 

А, ап. 4, тел. 0876280679 

 

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 

132 С-132 от 

16.11.20

16 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: ИЛЮША 

ЙОРДАНОВ СЕРГЕЕВ, 

гр.Враца, бул. „Демокрация“ 

№ 5, вх. А, ап.4, 

тел..0878842115 

1.2. Членове: 
1.2.1.СВЕТЛИН 

ВЛАДИСЛАВОВ СПАСОВ, 

гр.Враца, бул. „Демокрация“ 

№ 5, вх. Б, ап. 15, тел. 

0896183856, ел.поща: 
irina.777@abv.bg 

1.2.2. ВЕЛИНА ВИКТОРОВА 

ИГОВА, гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ № 5, вх. В, ап. 

29, тел. 0882380004 

 

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 

16.11.20

16 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 

безсрочно 97,80% Председател: ИВАН ПЕТРОВ 

МЛАДЕНОВ, гр.Враца, ул. 

„Река Лева“ № 48, вх. А, 

ап.12, тел..0888276323 

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 Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

134 С-134 от 

16.11.20

16 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% Председател: ДИАНА 

ВЕНЦИСЛАВОВА 

ХРИСТОВА, гр.Враца, бул. 

„Демокрация“ № 10, ап.6, 

тел..0883552160 

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 

17.11.20

16 г. 

„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 
бюджет, безвъзмездна помощ и 

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

на етажна собственост. 

безсрочно 96,22% Председател: БОЯН 

ВАЛЕНТИНОВ МИТОВ, 

гр.Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 

12, вх. Ж, ап.203, 

тел..0878887867 

1.2. Членове: 
1.2.1. ДАНЧО ПАВЛОВ 

БОРИСОВ, гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 12, вх. Ж, 

ап.189 

1.2.2. МИТКО ПЕТРОВ 

МИТОВ, гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника“, бл. 12, вх. Ж, 

ап.201 

 

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 

136 С-136 от 

17.11.20

16 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 

безсрочно 84,74% Председател: ДАНИЕЛА 

ПЕТРОВА ЛАЛОВА, 

гр.Враца, бул. „Демокрация“ 

№7, вх. А, ап.6, 

тел..0886437206 

 

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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и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради, от Управителя 

137 С-137 от 

17.11.20

16 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% Председател: ЯНА 

ЛИЧКОВА ДИМИТРОВА, 

гр.Враца, ул. „Поп Богомил“ 

№4, тел..0889254661 

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 

17.11.20

16 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 

на етажна собственост. 

безсрочно 100% Председател: ВАСИЛЕНА 

ЗДРАВКОВА 

ПАПАКОСТОПУЛОС, 

гр.Враца, ул. „Поп 

Боюклийски“ №6, ап.7, 

тел..0894715123 

 

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 

139 С-139 от 

17.11.20

16 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% Председател: ЕМИЛ 

ХРИСТОВ МАРКОВ, 

гр.Враца, ж.к. „Младост“, бл. 

3, вх.А, ап.14, тел..0988891818 

 

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 

140 С-140 от 

22.11.20

16 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: ВЕНИМИР 

ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 

гр.Враца, ул. „Река Лева“ 

№52, вх.Б, ап.5, тел.. 

0886335088 

1.2. Членове: 
1.2.1. НИКОЛА 

КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ 

гр.Враца, ул. „Река Лева“ 

№52, вх.А, ап.10 

1.2.2. ИВАЙЛО 

НИКОДИМОВ НИКОЛОВ 

гр.Враца, ул. „Река Лева“ 

№52, вх.Б, ап.11 

 

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 

22.11.20

16 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% Председател: АНТОАНЕТА 

ГЕОРГИЕВА ЙОЦОВА 

гр.Враца, ул. „Иванка Ботева“ 

№10, ап.13, тел.. 0896751494 

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 

142 С-142 от 

22.11.20

16 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: ЦВЕТАНКА 

СТОЯНОВА ЦЕКОВА 

гр.Враца, ул. „Полковник 

Кетхудов“ №33, вх.Б, ап.18, 

тел.. 0888209605 

1.2. Членове: 
1.2.1. ЦВЕТОМИЛ ПЕТРОВ 

ПЕТРОВ гр.Враца, ул. 

„Полковник Кетхудов“ №33, 

тел.. 0887180649 

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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1.2.2. Марийка ЧАВДАРОВА 

ПАРТОВА гр.Враца, ул. 

„Полковник Кетхудов“ №33, 

тел.. 0899669474  

 

сгради, от Управителя 

143 С-143 от 

22.11.20

16 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% Председател: ЛЮДМИЛА 

ДИМИТРОВА ЛЕВАШКА, 

гр.Враца, бул. „Никола 
Войводов“№ 15, ап.8, 

тел..0899120184 

 

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 

22.11.20

16 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: ИВАНКА 

НИКОЛОВА ЦВЕТАНОВА, 

гр.Враца, ул. „Ангел 

Кънчев“№ 10, ап.9, 

тел..0888276202 

1.2. Членове: 
1.2.1. ГЕОРГИ ПЕТКОВ 

ГЕЦОВ, гр.Враца, ул. „Ангел 

Кънчев“№ 10, ап. 4 

1.2.2. БИСЕР ИЛИЕВ 

ВЪРБАНОВ, гр.Враца, ул. 

„Ангел Кънчев“№ 10, ап. 1 

 

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 

25.11.20

16 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 
собствени средства с цел ремонт 
и обновяване на сгради в режим 

на етажна собственост. 

безсрочно 94,15% Председател: ПЕТЯ ДЕНОВА 

ПЕТРОВА, гр.Враца, ж.к. 
„Младост“, бл. 7, вх. Б, ап.53, 

тел..0886895522 

 

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 

146 С-146 от 

25.11.20

16 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% Председател: БОРЯНА 

ТОДОРОВА ИЛИЕВА-

АНГЕЛОВА, гр.Враца, ул. 

„Найден Геров“ №8, вх. Б, 

ап.10, тел..0876051110 

 

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 

25.11.20

16 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% Председател: СТАНКО 

НИКОЛОВ БОЖИНОВ, 

гр.Враца, ул. „Остри връх“ № 

2, вх. А, ап.8, тел..0884249885 

 

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 

01.12.20

16 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% Председател: ДИЛЯНА 

НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА, 

гр.Враца, ул. „Река Лева“ № 

54, вх. В, ап.66, 

тел..0889779149 

 

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 

149 С-149 от 

01.12.20

16 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 

безсрочно 95,45% Председател: ГЕОРГИ 

СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ, 

гр.Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 

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

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

на етажна собственост. 

26, вх. В, ап.62, 

тел..0896679740 

 

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 

01.12.20

16 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% Председател: МИШО 

ХРИСТОВ МАРИНОВ, 

гр.Враца, ул. „Вардар“ № 13, 

ап.39, тел..0887841845 

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 

01.12.20

16 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% Председател: ОРЛИН 

ДИМИТРОВ МИТЕВ, 

гр.Враца, бул. „Никола 
Войводов“ № 5, ап.1, 

тел..0888258471 

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 

01.12.20

16 г. 

„гр.Враца, ул. 

„Кръстьо 

Българията“ № 19“ 

гр.Враца, ул. 

„Кръстьо 

Българията“ № 19, 

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 

безсрочно 98,01% Председател: ИВА 

ТОДОРОВА 

ДЖАНАБЕТСКА, гр.Враца, 
ул. „Кръстьо Българията“ № 

19, ап.3, тел..0883328865 

 

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 

153 С-153 от 

05.12.20

16 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% Председател: СПАС 

ХРИСТОВ ГОРАНОВ, 

гр.Враца, ул. „Стоян Заимов“ 

№ 1, вх. Б, ап.17, 

тел..0877440507 

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 

06.12.20

16 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% Председател: ГЕОРГИ 

ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ 

гр.Враца, ул. „Генерал 

Леонов“ №14, вх.Б, ет.2, 

ап.14, тел.. 0876657211 

 

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 

09.12.20

16 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 

на етажна собственост. 

безсрочно 86,36% Председател: ГАБРИЕЛА 

ХРИСТОВА ИЛИЕВА, 

гр.Враца, ул. „Вапцаров“ №1, 

ап.41, тел.. 0889879681 

1.2. Членове: 
1.2.1. ЖАНЕТА 

ЦВЕТАНОВА АНКОВА, 

гр.Враца, ул. „Вапцаров“ №1, 

ап. 30, тел. 0884176797 

1.2.2. МАЛИНА 

КОНСТАНТИНОВА 

БЕШИРОВСКА, гр.Враца, ул. 

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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„Вапцаров“ №1, ап. 68, тел. 

0886012182 

 

156 С-156 от 

14.12.20

16 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% Председател: КРЕСТИНА 

ЕВЛОГИЕВА ХРИСТОВА 

гр.Враца, ул. „Ангел Грамчев“ 

№15, ет.4, ап.8, тел.. 

0886878088 

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 

19.12.20

16 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% Председател: РУМЕН 

ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ 

гр.Враца, ул. „Демокрация“ 

№28, бх.Б, ап.23, тел.. 

0888486211 

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 

19.12.20

16 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% Председател: ИВАНКА 

ПЕТРОВА ИВАНОВА 

гр.Враца, ул. „Генерал 

Леонов“ №12, ет.1, ап.1, тел.. 

0886886001 

 

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 

159 С-159 от 

20.12.20

„гр.Враца, ул. 

„Найден Геров“ 

гр.Враца, ул. 

„Найден Геров“ 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 

безсрочно 100.00% Председател: МАРИЕЛА 

НИКОЛАЕВА 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 
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16 г. №10- Нов ооблик“ №10, вх.Д, ап.72 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. 

ЧАНТАЛИЙСКА, гр.Враца, 
ул. „Найден Геров“ №10, 

вх.Д, ап.72, тел.. 0894388702 

1.2. Членове: 
1.2.1. ГЕРГИНА 

ЦВЕТАНОВА 

ЧАНТАЛИЙСКА, гр.Враца, 
ул. „Найден Геров“ №10, вх. 

В, ап. 45, тел. 0878619911 

1.2.2. ТАТЯНА СТАЙКОВА 

ГИГЕНСКА, гр.Враца, ул. 

„Найден Геров“ №10, вх. Б, 

ап.30, тел. 0894389580 

 

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 

20.12.20

16 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% Председател: НЕШКО 

ПЕТРОВ БОЙЧЕВ гр.Враца, 
ул. „Петропавловска“ №54, 

ет.2, ап.4, тел.. 0879633353 

 

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 

21.12.20

16 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% Председател: ЖОРЖЕТА 

ИВАНОВА ГЕЦКОВСКА, 

гр.Враца, бул. „Никола 
Войводов“ №17, вх.В, ап.3, 

тел.. 0879848311 

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 

27.12.20

„гр.Враца, ж.к. 
„Младост“ бл.5, вх. 

гр.Враца, ж.к. 
„Младост“ бл.5, 

Усвояване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 

безсрочно 97,67% Председател: ВАЛЯ 

КОСТОВА ИВАНОВА 

Сдружението се представлява 
в отношенията му с органите 



50 

 

16 г. 

 

А“ вх. А, ап.26 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. 

гр.Враца, ж.к. „Младост“ бл.5, 

вх. А, ап.26, тел.. 0884267180 

 

на местната власт и с други 

правни субекти, включително 

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

сгради, от Управителя 

 


