
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 4 

Регистър на сдруженията 

№ 

по 

ред 

Регистраци

онен номер 

Наименование1 

 

Адрес Предмет 

на 

дейност2 

Срок3 Представени 

идеални части 

в % от етаж-

ната собстве-

ност 

Членове на управителния съвет 

(имена, адрес, електронна поща) 

Начин на  

представителст

во 

1.  С-01 от 

05.02.2015 

 „Бузлуджа гр. 

Левски, община 

Левски, ул. „Х. 

Аспарух” №01, 

бл. „Бузлуджа”, 

вх. А, Б, В, Г и 

Д” 

 гр. Левски, 

община Левски, 

ул. „Х. Аспарух” 

№01, бл. 

„Бузлуджа”, вх. 

Д, ет.3, ап.9 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

 Безсрочен   98,187% Председател: 

Петя Тодорова Станчева, гр. 

Левски, ул. „Х.Аспарух“ №1, бл. 

„Бузлуджа“, вх.Д, ет.3, ап.9 

 

Член: 

Георги Петков Георгиев, гр. 

Левски, ул. „В.Левски“ №46 

 

Член: 

Анелия Андреева Йоцова, гр. 

Левски, ул. „Х.Аспарух“ №1, бл. 

„Бузлуджа“, вх.Б, ет.1, ап.2 

 

Член: 

Крум Димитров Крумов, гр. 

Левски, ул. „Х.Аспарух“ №1, бл. 

„Бузлуджа“, вх.А, ет.3, ап.7 

 

Член: 

Иван Петров Иванов, гр. Левски, 

ул. „Х.Аспарух“ №1, бл. 

„Бузлуджа“, вх.Г, ет.5, ап.9 

от 

Председателя – 

Петя Тодорова 

Станчева и член 

на УС – Георги 

Петков 

Георгиев 

заедно и 

поотделно 

2.  С-02 от 

06.02.2015 

 „ЛЕВСКИ 2015 

гр. Левски, общ. 

 гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

Усвояване 

на 

 Безсрочен   84,679% Председател: 

Нина Иванова Стоянова, гр. 

от 

Председателя – 



Левски, кв.49, 

ул. „Васил 

Левски” №48, 

50,52 и ул. 

„Малчика” 

№32,34,36 на 

Блок 1 с 

входове А, Б, В, 

Г, Д, Е” 

„Васил Левски” 

№48, 50,52 и ул. 

„Малчика” 

№32,34,36, кв.49, 

вх. А, Б, В, Г, Д, 

Е 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

Левски, ул. „Васил Левски“ №52, 

вх.В, ет.5, ап.13 

 

Член: 

Вероника Величкова Караиванова, 

гр. Левски, ул. „В.Левски“ №48, 

вх.А, ет.3, ап.8 

 

Член: 

Емилия Янкова Петрова, гр. 

Левски, ул. „В.Левски“ №50, вх.Б, 

ет.1, ап.2 

 

Член: 

Йорданка Иванова Тодорова, гр. 

Левски, ул. „В.Левски“ №52, вх.В, 

ет.4, ап.10 

 

Член: 

Славка Кръстева Камбурова, гр. 

Левски, ул. „Малчика“ №32, вх.Г, 

ет.4, ап.10 

 

Член: 

Димитър Цочев Петров, гр. Левски, 

ул. „Малчика“ №34, вх.Д, ет.3, ап.7 

 

Член: 

Нина Стоянова Кондова, гр. 

Левски, ул. „Малчика“ №36, вх.Е, 

ет.3, ап.7 

Нина Иванова 

Стоянова 

3  С-03 от 

06.02.2015 

„Янтра”, гр. 

Левски, общ. 

Левски, ул. 

„България” 

№50,52,54, бл. 

„Янтра”, вх. А, 

Б, В” 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

„България” 

№50,52,54, бл. 

„Янтра”, вх. А, Б, 

В 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

 Безсрочен   94,12% Председател: 

Владимир Кръстев Миладинов, гр. 

Левски, ул. „България” №54, бл. 

„Янтра”, вх. А, ет.4, ап.11 

 

Член: 

Стефан Енчев Петков, гр. Левски, 

ул. „България” №52, бл. „Янтра”, 

вх. Б, ет.6, ап.17 

от 

Председателя – 

Владимир 

Кръстев 

Миладинов 



държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

 

Член: 

Парашкев Асенов Попов, гр. 

Левски, ул. „България” №52, бл. 

„Янтра”, вх. Б, ет.4, ап.12 

 

 

4  С-04 от 

06.02.2015 

„Надежда, гр. 

Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Никола 

Вапцаров” 

№42-52, бл. 

„Ангел 

Кънчев”, вх. А, 

Б, В, Г и Д” 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Никола 

Вапцаров” №42-

52, бл. „Ангел 

Кънчев”, вх. Б, 

ет.3, ап.6 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

 Безсрочен   99,27% Председател: 

Дамянка Иванова Йорданова, гр. 

Левски, ул. „Никола Вапцаров” 

№50, бл. „Ангел Кънчев”, вх. Б, 

ет.3, ап.6 

 

Член: 

Кирил Александров Ченков, гр. 

Левски, ул. „Никола Вапцаров” 

№42, бл. „Ангел Кънчев”, вх. А, 

ет.1, ап.3 

 

Член: 

Дамянка Иванова Йорданова, гр. 

Левски, ул. „Никола Вапцаров” 

№50, бл. „Ангел Кънчев”, вх. Б, 

ет.3, ап.6 

 

Член: 

от 

Председателя – 

Дамянка 

Иванова 

Йорданова 



на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

Наталия Василевна Георгиева, гр. 

Левски, ул. „Никола Вапцаров” 

№46, бл. „Ангел Кънчев”, вх. В, 

ет.2, ап.4 

 

Член: 

Стефан Великов Георгиев, гр. 

Левски, ул. „Никола Вапцаров” 

№48, бл. „Ангел Кънчев”, вх. Г, 

ет.2, ап.6 

 

Член: 

Кирилка Сашева Димитрова, гр. 

Левски, ул. „Никола Вапцаров” 

№48, бл. „Ангел Кънчев”, вх. Д, 

ет.2, ап.4 

5  С-05 от 

17.02.2015 

„Локомотив, гр. 

Левски, общ. 

Левски, ул. „Ал. 

Стамболийски” 

№17, бл. 

„Локомотив”, 

вх. А, Б, В, Г и 

Д” 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. „Ал. 

Стамболийски” 

№17, бл. 

„Локомотив”, вх. 

А, Б, В, Г и Д 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

 Безсрочен   89,59% Председател: 

Иван Михайлов Кенаров, гр. 

Левски, ул. „Ал. Стамболийски” 

№17, бл. „Локомотив”, вх. Д, ап.10 

 

Член: 

Даринка Георгиева Игнатова, гр. 

Левски, ул. „Ал. Стамболийски” 

№17, бл. „Локомотив”, вх. В, ап.11 

 

Член: 

Данчо Атанасов Данчев, гр. 

Левски, ул. „Ал. Стамболийски” 

№17, бл. „Локомотив”, вх. А, ап.7 

 

Член: 

Наско Петров Атанасов, гр. 

Левски, ул. „Ал. Стамболийски” 

№17, бл. „Локомотив”, вх. Б, ап.1 

 

Член: 

Здравко Иванов Генков, гр. 

Левски, ул. „Ал. Стамболийски” 

№17, бл. „Локомотив”, вх. Г, ап.9 

от 

Председателя – 

Иван Михайлов 

Кенаров 



обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

6  С-06 от 

21.10.2016 

„Пролет-2017, 

гр. Левски, общ. 

Левски, бул. 

„България” 

№48, бл. 

„Пролет”, вх. А, 

Б” 

гр. Левски, общ. 

Левски, бул. 

„България” №48, 

бл. „Пролет”, вх. 

А, Б 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

 Безсрочен   100% Председател: 

Христо Кръстев Христов, гр. 

Левски, бул. „България” №48, бл. 

„Пролет”, вх. Б, ет.3, ап.11 

 

Член: 

Димка Иванова Първанова, гр. 

Левски, бул. „България” №48, бл. 

„Пролет”, вх. Б, ет.1, ап.4 

 

Член: 

Пламен Кръстев Маринов, гр. 

Левски, бул. „България” №48, бл. 

„Пролет”, вх. А, ет.3, ап.9 

 

 

от 

Председателя – 

Христо Кръстев 

Христов 

7  С-07 от 

27.10.2016 

„Бл. Боряна, гр. 

Левски, общ. 

Левски, ул. 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Малчика” №42, 

Усвояване 

на 

средства 

 Безсрочен   83,34% Председател: 

Соня Иванова Стефанова, гр. 

Левски, ул. „Цар Симеон” №37, 

от 

Председателя – 

Соня Иванова 



„Малчика” 

№42, вх. 1” 

вх. 1 от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

ет.3, ап.6 

 

Член: 

Юлия Петрова Тодорова, гр. 

Левски, ул. „Малчика” №42, вх. 1, 

ет.2, ап.3 

 

Член: 

Милко Цветанов Генов, гр. Левски, 

ул. „Малчика” №42, вх. 1, ет.3, ап.6 

 

 

Стефанова 

8  С-08 от 

28.10.2016 

„Бл. Утро - 1, 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№27, 29, вх. А и 

Б“ 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№27, 29, вх. А и Б 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

 Безсрочен   100% Председател: 

Илийчо Николов Иванов, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №29, вх. А, ап.12 

 

Член: 

Светла Тодорова Симеонова, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №27, вх. Б, ап.8 

 

Член: 

Елена Димитрова Владимирова, гр. 

Левски, ул. „Александър 

от 

Председателя – 

Илийчо 

Николов 

Иванов 



безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

Стамболийски“ №27, вх. Б, ап.11 и 

12 

 

 

9  С-09 от 

31.10.2016 

„Тракия, гр. 

Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Цар Симеон” 

№37, бл. 

„Тракия и 

Тракия 1“, вх. 1 

и 2” 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. „Цар 

Симеон” №37, бл. 

„Тракия и Тракия 

1“, вх. 1 и 2 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

 Безсрочен   100% Председател: 

Мариана Димитрова Преславска, 

гр. Левски, ул. „Цар Симеон“ №37, 

бл. „Тракия 1“, вх.1, ет.1, ап.1 

 

Член: 

Цветан Тодоров Цветков, гр. 

Левски, ул. „Цар Симеон“ №37, бл. 

„Тракия“, вх.2, ет.2, ап.4 

 

Член: 

Румен Илиев Петров, гр. Левски, 

ул. „Цар Симеон“ №37, бл. 

„Тракия 1“, вх.1, ет.2, ап.4 

 

 

от 

Председателя – 

Мариана 

Димитрова 

Преславска 



ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

10  С-10 от 

01.11.2016 

„Бл. Утро, гр. 

Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№31, бл. 

„Утро“, вх. А и 

вх. Б“ 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№31, бл. „Утро“, 

вх. А и вх. Б 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

 Безсрочен   100% Председател: 

Димитър Петров Асенов, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №31, бл. „Утро“, 

вх. А, ет.2, ап.5 

 

Член: 

Соня Цветанова Матева, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №31, бл. „Утро“, 

вх. А, ет.1, ап.1 

 

Член: 

Генади Антонов Кирилов, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №31, бл. „Утро“, 

вх. Б, ет.2, ап.7 

 

 

от 

Председателя – 

Димитър 

Петров Асенов 

11  С-11 от 

01.11.2016 

„Машиностроит

ел, гр. Левски, 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

Усвояване 

на 

 Безсрочен   78,437% Председател: 

Александър Петров Матев, гр. 

от 

Председателя – 



общ. Левски, 

ул. „Кирил и 

Методий“ №3, 

бл. 

„Машиностроит

ел“, вх. Б и Г“ 

„Кирил и 

Методий“ №3, бл. 

„Машиностроите

л“, вх. Б и Г 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

Левски, ул. „Кирил и Методий“ 

№3, бл. „Машиностроител“, вх. Б, 

ет.4, ап.10 

 

Член: 

Димитър Иванов Петров, гр. 

Левски, ул. „Кирил и Методий“ 

№3, бл. „Машиностроител“, вх. Б, 

ет.1, ап.1 

 

Член: 

Нивелин Стефанов Николов, гр. 

Левски, ул. „Кирил и Методий“ 

№3, бл. „Машиностроител“, вх. Б, 

ет.4, ап.12 

 

 

Александър 

Петров Матев 

12  С-12 от 

02.11.2016 

„Люлин, гр. 

Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Сергей 

Румянцев“ 

№12, бл. 

„Люлин“, вх.1“ 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Сергей 

Румянцев“ №12, 

бл. „Люлин“, вх.1 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

 Безсрочен   100% Председател: 

Станимир Стоилов Стефанов, гр. 

Левски, ул. „Сергей Румянцев“ 

№12, бл. „Люлин“, вх.1, ет.2, ап.4 

 

Член: 

Рени Цонева Александрова, гр. 

Левски, ул. „Сергей Румянцев“ 

№12, бл. „Люлин“, вх.1, ет.3, ап.6 

 

Член: 

Дарина Веселинова Колева, гр. 

от 

Председателя – 

Станимир 

Стоилов 

Стефанов 



бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

Левски, ул. „Сергей Румянцев“ 

№12, бл. „Люлин“, вх.1, ет.1, ап.1 

 

 

13  С-13 от 

07.11.2016 

„Албена 2016, 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№6, бл. 

„Албена“ 4“ 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№6, бл. „Албена“ 

4 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

 Безсрочен   100% Председател: 

Теодора Димитрова Тодорова, гр. 

Левски, ул. „Д-р Петър Берон“ №6 

 

Член: 

Фатме Амидова Бошнакова, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №6, бл. „Албена“ 

4, ет.3, ап.5 

 

Член: 

Стефан Дончев Стефанов, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №6, бл. „Албена“ 

4, ет.2, ап.4 

 

 

от 

Председателя – 

Теодора 

Димитрова 

Тодорова 



цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

14  С-14 от 

15.11.2016 

„Росица-

Деница, гр. 

Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№55,49, бл. 

Росица и бл. 

Деница“ 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№55,49, бл. 

Росица и бл. 

Деница 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

 Безсрочен   85,79% Председател: 

Петър Иванов Илиев, гр. Левски, 

ул. „Александър Стамболийски“ 

№55, бл. „Росица“, ет.3, ап.7 

 

Член: 

Андрей Стефанов Андреев, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №49, бл. „Деница“, 

ет.1, ап.2 

 

Член: 

Ивайло Стоянов Дихонов, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №55, бл. „Росица“, 

ет.3, ап.6 

 

 

от 

Председателя – 

Петър Иванов 

Илиев 

15  С-15 от „БДЖ-2, гр. гр. Левски, общ. Усвояване  Безсрочен   97,38% Председател: от 



21.11.2016 Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№10, бл. „БДЖ-

2“, вх. А и Б“ 

Левски, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№10, бл. „БДЖ-

2“, вх. А и Б 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

Сашка Спасова Първанова, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №10, бл. „БДЖ-2“, 

вх.Б, ап.1 

 

Член: 

Елена Матева Николова, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №10, бл. „БДЖ-2“, 

вх.А, ап.3 

 

Член: 

Галин Петков Топалов, гр. Левски, 

ул. „Александър Стамболийски“ 

№10, бл. „БДЖ-2“, вх.Б, ап.12 

 

 

Председателя – 

Сашка Спасова 

Първанова 

16  С-16 от 

09.12.2016 

„Аврора, гр. 

Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№75,77,79, бл. 

Аврора 1, вх. А 

и Б, бл. Аврора 

2, бл. Родопи“ 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№75,77,79, бл. 

Аврора 1, вх. А и 

Б, бл. Аврора 2, 

бл. Родопи 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

 Безсрочен   96,868% Председател: 

Радостин Светославов Симеонов, 

гр. Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №77, бл. „Родопи“, 

ет.1, ап.5 

 

Член: 

Георги Кръстев Угринов, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №79, бл. „Аврора 

1“, вх.А, ет.3, ап.6 

от 

Председателя – 

Радостин 

Светославов 

Симеонов 



общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

 

Член: 

Боряна Ангелова Кюрчева, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №79, бл. „Аврора 

1“, вх.Б, ет.6, ап.17 

 

 

17  С-17 от 

09.12.2016 

„Люляк-2016, 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№34, вх.А и Б, 

№36, вх.А и Б, 

№38, №40, вх.А 

и Б“ 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№34, вх.А и Б, 

№36, вх.А и Б, 

№38, №40, вх.А и 

Б 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

 Безсрочен   100% Председател: 

Драгослав Викторов Балтов, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №38, бл. „Люляк 

2“, вх.А, ет.5, ап.19 

 

Член: 

Петър Иванов Стоянов, гр. Левски, 

ул. „Александър Стамболийски“ 

№40, бл. „Люляк 4“, вх.А, ет.1, ап.1 

 

Член: 

Вероника Кирилова Славова, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №38, бл. „Люляк 

2“, вх.А, ет.3, ап.10 

 

 

от 

Председателя – 

Драгослав 

Викторов 

Балтов 



средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

18  С-18 от 

12.12.2016 

„Бл. Лилия, гр. 

Левски, общ. 

Левски, ул. 

„България“ 

№42, 40, вх. 2 и 

1“ 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

„България“ №42, 

40, вх. 2 и 1 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

 Безсрочен   95,86% Председател: 

Бойко Стефанов Борисов, гр. 

Левски, ул. „България“ №40, бл. 

„Лилия“, вх.1 

 

Член: 

Милка Романова Емануилова, гр. 

Левски, ул. „България“ №42, бл. 

„Лилия“, вх.2 

 

Член: 

Илия Андреев Костадинов, гр. 

Левски, ул. „България“ №40, бл. 

„Лилия“, вх.1 

 

 

от 

Председателя – 

Бойко Стефанов 

Борисов 



19  С-01 от 

09.01.2017 

„Кристал 2016, 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Аксаков“ №7, 

бл. „Кристал“ 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Аксаков“ №7, 

бл. „Кристал 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

 Безсрочен   83,33% Председател: 

Венцислав Методиев Йорданов, гр. 

Левски, ул. „Аксаков“ №7, бл. 

„Кристал“, ет.2, ап.4 

 

Член: 

Стефан Ангелов Тодоров, гр. 

Левски, ул. „Аксаков“ №7, бл. 

„Кристал“, ет.2, ап.3 

 

Член: 

Йонка Кръстева Величкова, гр. 

Левски, ул. „Аксаков“ №7, бл. 

„Кристал“, ет.1, ап.1 

 

 

от 

Председателя – 

Венцислав 

Методиев 

Йорданов 

20  С-02 от 

16.01.2017 

„Устрем, гр. 

Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№33-35, бл. 

Утро 2, вх. Б-А“ 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№33-35, бл. Утро 

2, вх. Б-А 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

 Безсрочен   97,556% Председател: 

Йордан Марков Атанасов, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №35, бл. Утро 2 

 

Член: 

Стефан Григоров Димитров, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №35, бл. Утро 2 

 

от 

Председателя – 

Йордан Марков 

Атанасов 



или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

Член: 

Борис Георгиев Цветков, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №35, бл. Утро 2 

 

Член: 

Йордан Цонев Трифонов, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №35, бл. Утро 2 

 

Член: 

Ганчо Иванов Гатев, гр. Левски, 

ул. „Александър Стамболийски“ 

№35, бл. Утро 2 

 

Член: 

Цанка Райкова Трифонова, гр. 

Левски, ул. „Александър 

Стамболийски“ №35, бл. Утро 2 

21  С-03 от 

19.01.2017 

„Ленин, гр. 

Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Христо Ботев“ 

№13А, бл. 

Ленин, вх. А и 

Б“ 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

„Христо Ботев“ 

№13А, бл. Ленин, 

вх. А и Б 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

 Безсрочен  100% Председател: 

Христо Василев Христов, гр. 

Левски, ул. „Христо Ботев“ №13А, 

ап.16 

 

Член: 

Любен Людмилов Любенов, гр. 

Левски, ул. „Христо Ботев“ №13А, 

ап.9 

 

Член: 

Лилия Маринова Александрова, гр. 

Левски, ул. „Христо Ботев“ №13А, 

ап.4 

от 

Председателя – 

Христо Василев 

Христов 



собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

22  С-04 от 

08.02.2017 

„Албена 1,2,3, 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. Цар 

Симеон №19, 

ул. Александър 

Стамболийски 

№4, бл. Албена, 

вх.1,2,3“ 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. Цар 

Симеон №19, ул. 

Александър 

Стамболийски 

№4, бл. Албена, 

вх.1,2,3 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

 Безсрочен  100% Председател: 

Мирослав Васков Петков, гр. 

Левски, ул. „Цар Симеон“ №19 

 

Член: 

Асен Петров Асенов, гр. Левски, 

ул. „Цар Симеон“ №19 

 

Член: 

Анатолий Александров Ванков, гр. 

Левски, ул. „Цар Симеон“ №19 

от 

Председателя – 

Мирослав 

Васков Петков 



23  С-23 от 

24.03.2017 

„Вапцаров, гр. 

Левски, общ. 

Левски, ул. 

Александър 

Стамболийски 

№14, бл. 

Никола 

Вапцаров“ 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

Александър 

Стамболийски 

№14, бл. Никола 

Вапцаров 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

 Безсрочен  100% Председател: 

Аленка Цветанова Михайлова, гр. 

Левски, ул. Александър 

Стамболийски №14, вх.Б, ет.1, ап.3 

 

Член: 

Матей Симеонов Матеев, гр. 

Левски, ул. Александър 

Стамболийски №14 

 

Член: 

Кина Игнатова Койнова, гр. 

Левски, ул. Александър 

Стамболийски №14, вх.Б, ет.3 

от 

Председателя – 

Аленка 

Цветанова 

Михайлова 

24  С-24 от 

28.03.2017 

„гр. Левски, 

общ. Левски, 

ул. Александър 

Стамболийски 

№12, бл. БДЖ-

1, вх. А и Б“ 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. 

Александър 

Стамболийски 

№12, бл. БДЖ-1, 

вх. А и Б 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

 Безсрочен  100% Председател: 

Ирена Христова Иванова, гр. 

Левски, ул. Александър 

Стамболийски №12, бл. БДЖ-1, 

вх.Б, ет.4 

 

Член: 

Крум Пъшев Крумов, гр. Левски, 

ул. Александър Стамболийски 

№12, бл. БДЖ-1, вх.Б, ет.3 

от 

Председателя – 

Ирена Христова 

Иванова 



или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

 

Член: 

Росен Борисов Байданов, гр. 

Левски, ул. Александър 

Стамболийски №12, бл. БДЖ-1, 

вх.Б, ет.4 

25  С-25 от 

29.03.2017 

„Успех, гр. 

Левски, общ. 

Левски, ул. 

Васил Левски 

№53,55,57, бл. 

Заря, Чайка, 

Изгрев“ 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. Васил 

Левски 

№53,55,57, бл. 

Заря, Чайка, 

Изгрев 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

 Безсрочен  100% Председател: 

Емил Иванов Илиев, гр. Левски, 

ул. Васил Левски №57, бл. Изгрев, 

ет.1 

 

Член: 

Татяна Иванова Славеева, гр. 

Левски, ул. Васил Левски №53, бл. 

Заря, ет.3 

 

Член: 

Георги Людмилов Любенов, гр. 

Левски, ул. Васил Левски №55, бл. 

Чайка , ет.2 

от 

Председателя – 

Емил Иванов 

Илиев 



собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

26  С-26 от 

11.04.2017 

„ЕЕ-Витоша, гр. 

Левски, общ. 

Левски, ул. 

Васил Левски 

№41, бл. 

Витоша“ 

гр. Левски, общ. 

Левски, ул. Васил 

Левски №41, бл. 

Витоша 

Усвояване 

на 

средства 

от 

фондовете 

на 

Европейск

ия съюз 

и/или от 

държавния 

или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмезд

на помощ 

и 

субсидии 

и/или 

използване 

на 

собствени 

средства с 

цел 

ремонт и 

обновяван

е на сгради 

в режим на 

етажна 

собственос

т 

 Безсрочен  100% Председател: 

Мариана Иванова Ангелова, гр. 

Левски, ул. Васил Левски №41, бл. 

Витоша 

 

от 

Председателя – 

Мариана 

Иванова 

Ангелова 



  
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. 

 


