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РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ 

ТОШЕВО 

 

 

№ 

по 

ред 

Рег. номер Наименование 

на сдружението 

Адрес Предмет на дейност Срок на 

действие 

Представ

ени 

идеални 

части в 

сдружен

ието 

Имена на членовете на 

управителния съвет 

/управителя 

Начин 

на 

представител

ство 

1. 01/27.03.2015

г. 

 „Генерал 

Тошево – 

Александър 

Димитров 1“ 

гр. Генерал 

Тошево –  ж. к. 

„Александър 

Димитров“ № 1 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

безсрочен 86,51 % 1. Добрин Начев Начев – 

председател, ж.к. 

„Александър Димитров“ 

№1 

2. Стефан Веселинов 

Златев, ж.к. „Александър 

Димитров“ №1 

3. Марияна Донева 

Стефанова, 

ж.к.„Александър 

Димитров“ №1 

Заедно 

2. 02/28.09.2015

г. 

„Генерал 

Тошево – 

Патриарх 

Евтимий 2“ 

 

 гр. Генерал 

Тошево  ул. 

„Патриарх  

Евтимий“ № 2 

 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

безсрочен 100% 1.Станка Неделчева 

Йорданова – председател, 

ул. „Патриарх Евтимий” 

№2, вх. Б, ет.3, ап.5 

2.Марийка Димитрова 

Иванова, ул. „Патриарх 

Евтимий” №2, вх. А, ет.2, 

ап.6 

От 

Председателя 
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3.Стоян Стефанов Стоянов, 

ул. „Патриарх Евтимий” 

№2, вх. Б, ет.2,ап.3 

4.Надежда Петрова Колева, 

ул. „Патриарх Евтимий” 

№2, вх. В, ет.4, ап.7 

 5.Маргарита Димитрова 

Великова, ул. „Патриарх 

Евтимий” №2, вх. В, ет.3, 

ап.6 

 

3. 03/28.09.2015

г. 

„Раковски – 

Генерал 

Тошево, ул. 

Георги Сава 

Раковски №1“ 

 гр. Генерал 

Тошево, ул. 

„Георги Сава 

Раковски“ №1 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

безсрочен 91,5% 1. Велико Диков Михов – 

председател, ул. 

„Г.С.Раковски” №1, вх. А, 

ап.5 

2. Ивайло Веселинов 

Манушев, ул. 

„Г.С.Раковски” №1, вх.В, 

ап.7 

3. Момчо Жеков Димитров 

ул. „Г.С.Раковски” №1, 

вх.Б, ап.1,  

От 

Председателя 

3.1 03.1/28.09.20

15 г. 

„Генерал 

Тошево – 

Александър 

Димитров 2“ 

 гр. Генерал 

Тошево –  ж.к. 

„Александър 

Димитров“ №2  

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

безсрочен 76,48 % 

  

 

1 Яница Борисова Василева 

– председател, ж.к. 

„Александър Димитров” 

бл.2. вх. Б, ап.15 

2. Мария Янкова 

Димитрова, ж.к. 

„Александър Димитров” 

бл.2, вх.А, ап.1 

3. Ангел Василев Василев, 

ж.к. „Александър 

Димитров” бл.2, вх.Б, ап.12 

От 

Председателя 

4. 04/28.09.2015

г. 

„Генерал 

Тошево, община 

Генерал 

 гр. Генерал 

Тошево, 

ул.„Васил 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

безсрочен 74,7% 1. Йовка Костадинова 

Георгиева – председател 

ул. „Васил Априлов“ №6  

От Председателя 
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Тошево, ул. 

Васил Априлов 

№6“ 

Априлов“ №6 енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

ет.3 ,ап.8,  

2. Румяна Петкова 

Димитрова, ул. „Васил 

Априлов“ №6, ет.2, ап.4 

3. Красимира Йорданова 

Георгиева, ул. „Васил 

Априлов“ №6, ет.4, ап.12 

5. 05/28.09.2015 

г. 

„Успех – Бл.4 на 

ж.к. 

„Александър 

Димитров“ 

 гр. Генерал 

Тошево,  ж.к. 

„Александър 

Димитров“, бл.4 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

безсрочен 97,79 % 1. Христина Енчева 

Михайлова – председател, 

ж.к. „Александър 

Димитров” бл.4, вх.Б, ет.3, 

ап.7 

2.Айдин Шукриев 

Реджебов, ж.к. 

„Александър Димитров” 

бл.4, вх. А, ет.2, ап.6 

3.Златка Стоянова Илиева, 

ж.к. „Александър 

Димитров” бл.4, вх. А, ет.5,  

ап.15  

 

От Председателя 

6. 06./06.10.201

5г. 

„Генерал 

Тошево, общ. 

Генерал 

Тошево, ул. 

Трети 

март№38“ 

 гр. Генерал 

Тошево, ул. 

„Трети март” 

№38” 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

безсрочен 92,96% 1.Румен Стефанов Стоянов 

– председател, ул. „Трети 

март” №38, вх. Д, ет.1, ап.1 

2.Георги Господинов 

Георгиев, ул. „Трети март” 

№38, вх. Г, ет.1, ап.1 

3.Атанас Михайлов 

Атанасов, ул. „Трети март ” 

№38, вх. В, ет.3, ап.5 

От Председателя 

7. 07/06.10.2015

г. 

„Генерал 

Тошево - Трети 

март 10“ 

 гр. Генерал 

Тошево -  ул. 

„Трети март“ 

№10 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

безсрочен 81,63% 1. Стефка Иванова 

Алексиева – председател, 

ул. „Трети март” №10,  вх. 

А, ет.2, ап.5 

2.Анка Манолова Вълкова, 

ул. „Трети март” №10, вх. 

В, ет.2, ап.6 

От Председателя 
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3.Вълчо Атанасов Иванов, 

ул. „Трети март ” №10, 

вх.Б, ет.2, ап.4 

 

8. 08/08.10.2015

г. 

„Генерал 

Тошево – 

Опълченска 

№26“ 

Гр. Генерал 

Тошево – ул. 

„Опълченска“ 

№26 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

безсрочен 74,06% 1.Георги Василев Георгиев 

– председател, ул. 

„Опълченска” №26, вх.Б, 

ап.1 

2.Катя Стоянова Белелиева, 

ул. „Опълченска” №26, вх. 

А,  ап.5 

3.Драгомир Стефанов 

Драганов, ул. 

„Опълченска” №26, вх. В, 

ап.4 

От Председателя 

9. 09/09.10.2015

г. 

„Генерал 

Тошево – Васил 

Априлов №27“ 

гр. Генерал 

Тошево – ул. 

„Васил Априлов“ 

№27 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

безсрочен 100% 1.Димитър Михайлов 

Стоянов – председател, ул. 

„Васил Априлов” №27, 

вх.Б, ет.4, ап.12 

2.Марияна Иванова, 

Едрева, ул. „Васил 

Априлов” №27, вх. Б, ет.2, 

ап.4 

3.Йордан Илиев Василев, 

ул. „Васил Априлов” №27, 

вх. А, ет.5, ап.13 

 

От Председателя 

10. 10/13.10.2015

г. 

„Генерал 

Тошево – Васил 

Априлов 4“ 

гр. Генерал 

Тошево – ул. 

„Васил Априлов“ 

№4  

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

безсрочен 86,97 % Петя Илиева Панева – 

управител, ул. „Васил 

Априлов” №4, ет.4, ап.11 

От Управителя 

11. 11/13.10.2015

г. 

„Трети март 

№8, град 

Генерал 

гр. Генерал 

Тошево -  ул. 

„Трети март“ №8, 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

безсрочен 75% Йордан Стоянов Димов – 

управител, ул. „Трети 

март” №8, вх. А, ет.2, ап.4 

От Управителя 



                     ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите   

                            
                                                                      ISO 14001 -Система за управление на околната среда  

Тошево“ енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

12. 12/20.10.2015

г. 

„Генерал 

Тошево, Станьо 

Милев №15“ 

гр. Генерал 

Тошево, ул. 

„Станьо Милев“ 

№15 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

безсрочен 100% Василка Николова 

Георгиева – управител, ул. 

„Станьо Милев” №15, ет.2, 

ап.2 

От Управителя 

13. 13/ 

25.11.2015 г. 

„Априлов –

Генерал 

Тошево“ 

гр. Генерал 

Тошево, ул. 

„Васил Априлов” 

№2 

 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

безсрочен 83% 1.Мариана Йорданова 

Дякова – председател, ул. 

„Васил Априлов” №2,  вх. 

А, ет.3, ап.7 

2.Недка Христова 

Николова-Василева, ул. 

„Васил Априлов” №2, вх. 

В, ет.4, ап.10 

3.Диляна Тодорова 

Паунова-Недева, ул. 

„Васил Априлов” №2, вх.Б, 

ет.3, ап.9  

 

 

От Председателя 

14. 14/25.11.2015 

г. 
„Арабела – 

Генерал 

Тошево“ 

гр. Генерал 

Тошево, ул. 

„Трети март” 

№40 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

безсрочен 68,26% Димитър Василев Алексиев 

– управител, ул. „Трети 

март“ № 40, вх.В, ет.3, ап.5 

От Управителя 

15. 15/30.11.2015

г. 

„Генерал 

Тошево – 

Патриарх 

Евтимий 22“ 

гр. Генерал 

Тошево, ул. 

„Патриарх 

Евтимий” №22 

 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

безсрочен 100% Екатерина Желязкова 

Димитрова – Иванова – 

управител, ул. „Патриарх 

Евтимий” №22Б 

От Управителя 

16. 16/04.12.2015

г. 

„Генерал 

Тошево – Трети 

гр. Генерал 

Тошево, ул. 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

безсрочен 72,5% 1.Георги Йорданов 

Георгиев – председател, ул. 

От Председателя 
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март 6“ „Трети март” №6 участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

„Трети март” №6, вх. В, 

ет.2, ап.6 

2.Любомир Николов 

Стефанов, ул. „Трети март” 

№6, вх. Б, ет.1, ап.2 

3.Николай Иванов Костов, 

ул. „Трети март” №6, вх. В, 

ет.1, ап.2 

 

17. 17/28.01.2016

г. 

 „Генерал 

Тошево - 

Велико 

Маринов 4“ 

 

гр. Генерал 

Тошево, ул. 

„Велико 

Маринов” №4 

 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

 

 

безсрочен 

 

 

100% 

1.Димо Василев Георгиев – 

председател,  ул.„Велико 

Маринов“ №4, вх. Б, ет.2, 

ап.5 

2.Васил Асенов Желев, 

ул.“Велико Маринов“ № 4, 

ет.4, ап.11 

3.Илонка Петкова Илиева, 

ул. “Велико Маринов“ № 4 

 

 

От Председателя 

18. 18/05.04.2016

г. 

„Младост – гр. 

Генерал 

Тошево, ул. 

Александър 

Стамболийски 

2А“ 

гр. Генерал 

Тошево, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№2А 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

безсрочен 100% Стойо Йорданов Стоев – 

управител, ул. „Александър 

Стамболийски“ № 2А, ет.1, 

ап.1 

 

 

От Управителя 

 

19. 19/29.06.2016 

г. 

„Генерал 

Тошево – 

Димитър 

Благоев №34“ 

 

гр. Генерал 

Тошево, ул. 

„Димитър 

Благоев” №34 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

безсрочен 71% 1.Данаил Тодоров Маринов 

– председател, ул. 

“Димитър Благоев" №34, 

вх. А,  

2.Миглена Русева 

Момчилова, ул. “Димитър 

Благоев" №34 вх. Б, ет.2, 

ап.4 

3.Николай Георгиев 

Чернев, ул. “Димитър 

Благоев" №34, вх. А, ет.3, 

От Председателя 
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ап.6  

 

20. 20/29.05.2018

г. 

„Генерал 

Тошево-

Александър 

Димитров 3“ 

гр. Генерал 

Тошево- ж.к.. 

„Александър 

Димитров“ №3  

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

безсрочен 78,22 % Катя Тодорова Йорданова-

управител,   ж.к. 

“Александър Димитров“ 

№3 

  

 

От Управителя 

21. 21/ 

27.12.2019 г. 

„Балкан – гр. 

Генерал 

Тошево, община 

Генерал 

Тошево, ул. 

Георги Кирков 

1“ 

 

 

гр. Генерал 

Тошево, ул. 

„Георги Кирков“ 

№1 

 

 

Управление на етажната 

собственост във връзка с 

участие в проект за 

енергийна ефективност на 

жилищни сгради по ОПРР 

2014-2020 

безсрочен 75 % Атанас Тодоров Атанасов-

управител, ул. „Георги 

Кирков“ №1, вх. Б, ет.2, 

ап.4 

ОТ Управителя 

 


