
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 4 

Регистър на сдруженията 

 

№ 
по 
ред 

Регистрационен 
номер 

Наименование1 Адрес Предмет на 
дейност2 

Срок3 Представ

ени 

идеални 

части в 

% от 

етажната 
собствено

ст 

Членове на управителния 

съвет 

(имена, адрес, електронна 
поща) 

Начин 

на 
представител 

ство4 

1. №1/23.02.2015 г. „Септември-
Надежда 65”  

гр.Септември, 
бул.”България”  
№65, вх.А и 
вх.Б. 
 

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. 

създава 
се за 
неопреде
лен срок 

92.346 % Председател: 

Ангел Илиев Попов, 

гр.Септември, 

бул.”България” №65, вх.Б. 

Член: 

Таня Стоянова Андреевска, 

гр.Септември, 

бул.”България” №65, вх.Б. 

Член: 

Димитър Николов Джоков, 

гр.Септември, 

бул.”България” №65, вх.А. 

Член: 

Раиса Михайловна 

Ханджийска, гр.Септември, 

бул.”България” №65, вх.Б. 

Член:  

Генка Василева Дошева, 
гр.Септември, 
бул.”България” №65, вх.Б. 
 

Ангел Илиев 
Попов -
Председател 
на 
управителния 
съвет на 
сдружение на 
собствениците 



2. №2/04.03.2015 г. „Еделвайс” 
гр.Септември 

гр.Септември, 
ул.”Еделвайс” 
№15 
и ул.”Княз 
Борис І” №16, 
вх.А и вх.Б. 

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. 

създава 
се за 
неопреде
лен срок 

100 % Председател: 

Стефан Иванов Чавдаров, 

гр.Септември, ул.”Еделвайс” 

№15, ет.4, ап.7. 

Член: 

Атанас Благоев Гьотенов, 

ул.”Княз Борис І” №16А, 

ап.7. 

Член: 

Димитрина Христева 

Попова, гр.Септември, 

ул.”Еделвайс” №15, ет.3, 

ап.5. 

Член: 

Стоянка Иванова Лютакова, 

гр.Септември, ул.”Княз 

Борис І” №16Б, ап8. 

Член:  

Пламен Димитров Янков, 
гр.Септември, ул.”Княз 
Борис І” №16А, ап.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стефан Иванов 
Чавдаров -
Председател 
на  
управителния 
съвет на 
сдружение на 
собствениците 



3. №3/05.03.2015 г. „Вяра-блок 4”-
гр.Септември 

гр.Септември, 
бул.”България” 
№78,  
бл.4, вх.А и 
вх.Б. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

създава 
се за 
неопреде
лен срок 

87.30 % Председател: 

Стоян Иванов Миков, 

гр.Септември, 

бул.”България” №78, вх.А, 

ет.1, ап.4. 

Член: 

Георги Иванов Даскалов, 

гр.Септември 

бул.”България” №78, вх.Б, 

ет.5, ап.38. 

Член: 

Севда Стойкова Георгиева, 
гр.Септември, 
бул.”България” №78, вх.А, 
ет.3, ап.9. 

Стоян Иванов 
Миков -
Председател 
на  
управителния 
съвет на 
сдружение на 
собствениците 



 
 

4. 

 
 
№4/10.03.2015 г. 

 
 
„Блок-63-
Септември” 

 
 
гр.Септември, 
бул.”България” 
№63, вх.А, вх.Б 
и вх.В 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
създава 
се за 
неопреде
лен срок 

 
 
91.11 % 

 

 

Председател: 

Васил Стоянов Андреев, 

гр.Септември, 

бул.”България” №63, вх.Б, 

ет.1, ап.17. 

Член: 

Албена Живкова Димова, 
гр.Септември, 
бул.”България” №63, вх.Б, 
ет.3, ап.21. 
Член: 

Петър Милчев Петров, 
гр.Септември, 
бул.”България” №63, вх.В, 
ет.4, ап.36. 

Васил Стоянов 
Андреев -
Председател 
на  
управителния 
съвет на 
сдружение на 
собствениците 



5. №5/29.04.2015 г. „Мечтан Дом-
Септември” 

гр.Септември, 
бул.”България” 
№67, вх.А, ет.4, 
ап.14 

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. 

създава 
се за 
неопреде
лен срок 

88.952 % 

 

Председател: 

Тодор Иванов Даскалов, 

гр.Септември, 

бул.”България” №67, вх.А, 

ет.4, ап.14. 

Член: 

Мая Стоицова Биволова, 
гр.Септември, 
бул.”България” №67, вх.А, 
ет.2, ап.7. 
Член: 

Димитър Атанасов 

Корбанколев, гр.Септември, 

бул.”България” №67, вх.Б, 

ет.6, ап.47. 

Тодор Иванов 
Даскалов -
Председател 
на  
управителния 
съвет на 
сдружение на 
собствениците 

6. № 6/10.11.2016г. „Кооперация - 
Септември” 

гр. Септември, 
бул. 
„България”№84 

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 

създава 
се за 
неопреде
лен срок 

100% Председател: Павлин 

Иванов Спасов,  гр. Ветрен, 

ул. „Петдесет и първа” №55 

Член: Лиляна Василева 

Баракова,  гр. Септември, 

бул. „България”№84, ет.1, 

ап.1 

Член: Николай Василев 

Ковачев,  гр. Септември, 

бул. „България”№84, ет.2, 

ап.4 

 

Павлин 

Иванов Спасов 

- Председател 

на 

управителния 

съвет на 

сдружение на 

собствениците  

 



сгради в режим 
на етажна 
собственост. 

7. №7/15.11.2016г. „Зеления блок- 
Септември” 

гр. Септември, 
бул. 
„България”№69 

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. 

създава 
се за 
неопреде
лен срок 

93,28% Председател: Явор 

Георгиев Митев, гр. 

Септември, бул. 

„България”№69, ет.3, ап.17 

Член:Димитър Иванов 

Караиванов,  гр. Септември, 

бул. „България”№69, ет.5, 

ап.25 

Член: Юлия Благоева 

Лазарова,  гр. Септември, 

бул. „България”№69, ет.3, 

ап.18 

 

Явор Георгиев 

Митев –

Председател 

на 

управителния 

съвет на 

сдружение на 

собствениците  

 

 

8. №8/15.11.2016 г. „Красив дом- 
Септември” 

гр. Септември, 
бул. 
„България”№47 

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

създава 
се за 
неопреде
лен срок 

96,731% Председател: Сашо 

Димитров Карамитров, гр. 

Септември, ул. 

„Родопа”№26 

Член:Райна Димитрова 

Попова,  гр. Септември, бул. 

„България”№47, вх. Б ет.1, 

ап.3 

Член: Иван Пипонков,  гр. 

Септември, бул. 

„България”№4,вх.Б, ет.4, 

ап.9 

Сашо 

Димитров 

Карамитров –

Председател 

на 

управителния 

съвет на 

сдружение на 

собствениците 



средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 
на етажна 
собственост 

 

9. №9/15.11.2016 г „Каравелов- 
Септември” 

гр. Септември, 
ул. „Любен 
Каравелов”№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 

създава 
се за 
неопреде
лен срок 

87,99% Председател: Малина 

Здравкова Тонева, гр. 

Септември,  ул. „Любен 

Каравелов”№1 

Член:Иван Александров 

Митов,  гр. Септември, ул. 

„Любен Каравелов”№1, вх. 

Б ет.3 

Член: Васил Николов 

Ковачев,  гр. Септември, ул. 

„Любен Каравелов”№1,вх.Б, 

ет.2 

 

Малина 

Здравкова 

Тонева –

Председател 

на 

управителния 

съвет на 

сдружение на 

собствениците 

 

 

 

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. 

 


