
          Приложение № 1 

към чл. 2, ал. 4 

ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР  

НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА  

ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА 

 

№ 

по 
ред 

Регистрацио

нен номер 

Наименование Адрес Предмет на дейност Срок Представен

и идеални 
части в % от 

етажната 

собственост 

Членове на управителния съвет 

(имена, адрес, електронна поща) 

Начин 

на 
представителство 

1. 63.00-3/ 1 

11.02.2015г. 

„гр.Мизия, община 
Мизия, ул.”Георги 

Димитров” 

№44,кв.33, бл.3” 

 

гр.Мизия, 
ул.”Георги 

Димитров”

№44, бл.3, 
вх.Б, ап.18 

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 
и/или от държавния 

или общинския 

бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии 
и/или използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 
обновяване на сгради 

в режим на етажна 

собственост. 

 

безсрочно 100 % от 
ид.ч. от 

общите 

части 

Председател: Валери Вълчков 
Лазаров - гр.Мизия, ул.”Георги 

Димитров”№44, бл.3, вх.Б, ап.18 

e-mail: fifi_l@abv.bg 
 

Член: Блага Петрова Иванова 

гр.Мизия,ул.”Георги Димитров” №44, 

бл.3, вх.А, ап.11 
e-mail: sofia_mz@abv.bg 

 

Член: Eмилия Николова Витанова,  
гр.Мизия, ул.”Георги Димитров”№44, 

бл.3, вх.В, ап.25 

 

Чрез председател 
на Управителен 

съвет 

2. 63.00-4/ 2 

13.02.2015г. 

„гр.Мизия, община 

Мизия, ул.”Георги 

Димитров” 

№52,кв.33, бл.2” 

 

гр.Мизия, 

ул.”Георги 

Димитров”
№52, бл.2, 

вх.В, ап.29 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 
Европейския съюз 

и/или от държавния 

или общинския 

бюджет, безвъзмездна 
помощ и субсидии 

и/или използване на 

собствени средства с 
цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажна 

собственост. 

 

безсрочно 100 % от 

ид.ч. от 

общите 
части 

Председател: Галина Константинова 

Йолкова - гр.Мизия, община Мизия, 

ул.”Георги Димитров” №52, бл.2, 
вх.В, ап.29 

 

Член: Мариан Христов Началнишки - 

гр.Мизия, ул.”Георги Димитров”№52, 
бл.2, вх.В, ап.27 

 

Член: Грета Петрова Савчева -  
гр.Мизия, ул.”Георги Димитров”№52, 

бл.2, вх.Б, ап.13 

Чрез председател 

на Управителен 

съвет 

mailto:fifi_l@abv.bg
mailto:sofia_mz@abv.bg


3. 63.00-8/ 3 

12.03.2015г. 

СС „гр.Мизия, 

община Мизия, 
ул.”Петко 

Банков” №1 ” 

 

гр.Мизия, 

община 

Мизия, 
ул.”Петко 

Банков” 

№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. 

 

безсрочно 100 % от 

ид.ч. от 

общите 
части 

Председател:  Наталия Георгиева 

Станчева , гр.Мизия, ул.”Петко 

Банков” №1, ет.2, ап.205 

Член: Габриела Милчева Гачовска 

- гр.Мизия, ул.”Петко Банков” №1, 

ет.3, ап.312 

Член: Валери Вълчков Данин - 

гр.Мизия, ул.”Петко Банков” №1, 

ет.3, ап.306 

 

Чрез председател 

на Управителен 

съвет 

4.  63.00-23/ 1 

08.04.2016г. 

„гр.Мизия, община 

Мизия, ЖК „Лазар 

Драганов, бл.7 

 

гр.Мизия, 

ЖК „Лазар 
Драганов, 

бл.7, ет.2,  

ап. 6 

Усвояване на 

средства от 
фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от държавния 

или общинския 
бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване на 
собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 
в режим на етажна 

собственост 

безсрочно 100 % от 

ид.ч. от 
общите 

части 

Председател: Христо Георгиев 

Стоичков - гр.Мизия,  ЖК „Лазар 
Драганов, бл.7, ет.2,  ап. 6 

 

Член: Пламен Иванов Калмушки 

гр.Мизия, ЖК „Лазар Драганов, бл.7, 
ет.3,  ап. 10, тел. 0897 98 34 74 

 

Член: Eмилия Ангелова Иванова,  
гр.Мизия,  ЖК „Лазар Драганов, бл.7, 

ет.3,  ап. 11 

 

Чрез председател 

на Управителен 
съвет 

5. 63.00-27/2 

19.04.2016г. 

„гр.Мизия, община 

Мизия, ЖК „Лазар 

Драганов, бл.9 

 

гр.Мизия, 

ЖК „Лазар 
Драганов, 

бл.9 

Усвояване на 

средства от 
фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от държавния 
или общинския 

бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване на 
собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 
в режим на етажна 

собственост 

безсрочно 100 % от 

ид.ч. от 
общите 

части 

Председател:Даниела Валентинова 

Пожарашка гр.Мизия, ж.к.”Лазар 
Драганов” Блок № 9, ап. 5 

 

Член: Теодоси Лазаров Пожарашки, 
гр.Мизия, ж.к.”Лазар Драганов” Блок 

№ 9, ап. 11 

 

Член: Петко Найденов Бучков 
гр.Мизия, ж.к.”Лазар Драганов” Блок 

№ 9, ап. 8 

Чрез председател  

на Управителен 
съвет 



6. 63.00-29/3 

20.04.2016г. 

„гр.Мизия, община 

Мизия, ЖК „Лазар 

Драганов, бл.2 

 

гр.Мизия, 

ЖК „Лазар 

Драганов, 
бл.2 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз 
и/или от държавния 

или общинския 

бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии 
и/или използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 
обновяване на сгради в 

режим на етажна 

собственост. 

безсрочно 100 % от ид. 

ч. от общите 

части 

Председател: Аксиния Василева 

Петрова - гр. Мизия, ЖК „Лазар 

Драганов, бл.2, ап. 10 

 

Член:  Лиляна Иванова Стоянова 
гр. Мизия, ЖК „Лазар Драганов, бл.2, 

ап. 3  

 

Член: Маргарита Георгиева 

Дамянова, гр. Мизия, ЖК „Лазар 

Драганов, бл.2, ап. 6 

Чрез председател 

на Управителен 

съвет 

7.  63.00-34/4 

09.05.2016г. 

„гр.Мизия, община 
Мизия, ЖК „Лазар 

Драганов, бл.10 

 

гр.Мизия, 
ЖК „Лазар 

Драганов, 

бл.10 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от държавния 

или общинския 

бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажна 

собственост. 

безсрочно 100 % от ид. 
ч. от общите 

части 

Председател: Свилен Ангелов 

Дахлев - гр. Мизия, ЖК „Лазар 

Драганов, бл.10, ап. 6 
 

Член:  Сашо Пасков Русинов, гр. 

Мизия, ЖК „Лазар Драганов, бл.10, 

ап. 9  

 

Член:  Радка Тодорова Мермерска , 

гр. Мизия, ЖК „Лазар Драганов, 

бл.10, ап. 10 

Чрез председател 
на Управителен 

съвет 

8. 63.00-47/5 

09.06.2016г 

„гр.Мизия, 

община Мизия, 

ул. Александър 

Якимов № 55, 

бл.6 

гр. Мизия, 

ул. 

Александър 

Якимов № 

55, 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и/или 

от държавния или 

общинския бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в 

режим на етажна 

собственост. 

безсрочно 100 % от ид. 

ч. от общите 
части 

Председател: Анета Кръстева 

Стоянова - гр. Мизия, ул. 

Александър Якимов № 55, вх.А, ет.3, 

ап.12 
 

Член:  Христинка Петрова 

Петрова, гр. Мизия, ул. Александър 

Якимов № 55, вх.А, ет.3, ап.9 
 

Член:  „ДИАБЕТ” ЕООД , гр. 

София, р-н Оборище, ул. Будапеща, 

№ 15, вх.А 

Чрез председател на 

Управителен съвет 



№ 

по 

ред 

Регистрацио

нен номер 

Наименование Адрес Предмет на дейност Срок Представен

и идеални 

части в % от 
етажната 

собственост 

Членове на управителния съвет 

(имена, адрес, електронна поща) 

Начин 

на 

представителство 

9.  Заявление: 

9400-

478/09.12.2

020 

Удостовере

ние:  АБ–У-

363/ 

10.12.2020г 

„Свобода“ Гр. Мизия, 

ул. „ Г. 

Димитров“ 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и/или 

от държавния или 

общинския бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в 

режим на етажна 

собственост 

безсрочно 75% от ид. ч. 

от общите 

части 

Председател: Сия Йовкова Берчева, 

ул. „Г. Димитров“ № 68, гр. Мизия 

 

Член: Емилия Ивалинова  Киновска, 
ул. „Г. Димитров“, бл. „Свобода“ 

 

Член: Йона Ненкова Перцанска 

Чрез председател на 

Управителен съвет 

10. Заявление: 

9400-

786/15.12.2

020 

Удостовере

ние: АБ-У-

368/ 

15.12.2020 

„БЛОК №5, УЛ. 

„АЛЕКСАНДЪР 

ЯКИМОВ №20, 

ОБЩ. МИЗИЯ“ 

ГР. МИЗИЯ, 

БЛОК №5, 

ВХ. А, Б, В, 

УЛ. 

„АЛЕКСАН

ДЪР 

ЯКИМОВ“ 

№20, ОБЩ. 

МИЗИЯ“ 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и/или 

от държавния или 

общинския бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в 

режим на етажна 

собственост 

безсрочно 100% от ид. 

ч. от общите 

части 

Председател: ВЛАДИМИР 

ПЪРВАНЧЕВ ВАСИЛЕВ 

ГР.МИЗИЯ, УЛ.“АЛ. ЯКИМОВ“ 

№20, ВХ. А, АП. 3, АП. 4 
 

Член: ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА 

КРУШОВЕНСКА, УЛ.“АЛ. 
ЯКИМОВ“ №20, ВХ. Б, АП. 15, АП. 

16 

 

Член: МАРИАНА АНГЕЛОВА, 

ГР.МИЗИЯ, УЛ.“АЛ. ЯКИМОВ“ 

№20, ВХ. В, АП.45 

 

Чрез председател на 

Управителен съвет 



         

         

         

         



         

         

 


	ПУБЛИЧЕН  Регистър
	на сдруженията НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА

