
Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост 
  

№ 
по 
ре
д 

Регист
рацио
нен 

номер 

Наименование Адрес Предмет на дейност Срок Предс-
тавени 
идеалн
и части 
в % от 
етажна-
та 
собстве-
ност 

Членове на управителния 
съвет(имена, адрес, 
електронна поща) 

Начин на 

представителство 

1. 1 Сдружение на 
собствениците 
на 
самостоятелни 
обекти в сграда 
в режим на 
етажна 
собственост в 
апартаментен 
хотел „Мемел 
Резидънс”, 
представляващ 
сграда с 
идентификатор 
02676.17.148.1 
находящ се в гр. 
Банско, 
местност 
„Грамадето” 

Гр. Банско, 
апартаментен 
хотел „Мемел 
Резидънс”, 
представляващ 
сграда с 
идентификатор 
02676.17.148.1 

Сдружението се 
създава за 
извършване на 
дейности, съгласно чл. 
25, ал. 2 от ЗУЕС 
включително 
предприемане на 
действия за 
извършване на 
строителство, промяна 
на предназначение на 
общи части, 
изменение на 
архитектурни проекти, 
надстрояване и 
пристрояване, както и 
да извършва и други 
дейности, свързани с 
управлението на 
общите части на 
етажната собственост, 

Сдружението 
на 
собствениците 
се учредява за 
неопределен 
срок. 

100 % Управител: Витаутас 
Рудницкас, Литва, гр. 
Клайпеда, област 
Довилу, село Юргю, ул. 
„Витауто Маиоро” 21 

 

Управител 

 



получаване на 
финансиране от 
източници различни 
от изброените в чл. 25, 
ал. 1 от ЗУЕС. 

2. 2 Сдружение на 
собствениците 
на 
самостоятелни 
обекти в сграда 
в режим на 
етажна 
собственост 
„Драма” № 1, 
Банско”, гр. 
Банско, общ. 
Банско, ул. 
„Драма” 

гр. Банско, общ. 
Банско, ул. 
„Драма” № 1, 
сграда с 
идентификатор 
02676.501.2553.1 

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. 

Сдружението 
се създава 
безсрочно. 

72.30 % Управител: Илиян 
Георгиев Терзиев, гр. 
Банско, общ. Банско, ул. 
„Драма” № 1 

Управител 

3. 3 Сдружение на 
собствениците 
на 
самостоятелни 
обекти в сграда 
в режим на 
етажна 
собственост 
„Драма” № 2, 
Банско” 

гр. Банско, общ. 
Банско, ул. 
„Драма” № 1, 
сграда с 
идентификатор 
02676.501.2636.1 

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 

Сдружението 
се създава 
безсрочно. 

100 % Управител: Иван 
Атанасов Аврамов, гр. 
Банско, общ. Банско, ул. 
„Драма” № 1 

Управител 



в режим на етажна 
собственост. 

4. 4 Сдружение на 
собствениците 
на 
самостоятелни 
обекти в сграда 
в режим на 
етажна 
собственост 
„Цар Симеон” 
№ 57, Банско” 

гр. Банско, общ. 
Банско, ул. „Цар 
Симеон” № 57, 
сграда с 
идентификатор 
02676.501.835.1 

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. 

Сдружението 
се създава 
безсрочно. 

69 % Управител: Истилиян 
Иванов  Дуков, гр. 
Банско, ул. „Цар 
Симеон“ № 57, вх. Б, ет. 
2, ап. 13 

Управител 

5. 5 Сдружение на 
собствениците 
на 
самостоятелни 
обекти в сграда 
в режим на 
етажна 
собственост 
„Христо 
Смирненски” № 
1, Банско” 

гр. Банско, общ. 
Банско, ул. 
„Христо 
Смирненски” № 1, 
сграда с 
идентификатор 
02676.501.3785.4 и 
сграда с 
идентификатор 
02676.501.3785.5 

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. 

Сдружението 
се създава 
безсрочно. 

96.37 % Управител: Филип 
Младенов Динчев, гр. 
Банско, ул. „Христо 
Смирненски“ № 1, вх. Б, 
ет. 3, ап. 10 

Управител 



6. 6 Сдружение на 
собствениците 
на 
самостоятелни 
обекти в сграда 
в режим на 
етажна 
собственост 
„Места” № 21, 
блок 1,  Банско” 

гр. Банско, общ. 
Банско, ул. 
„Места” № 21, 
сграда с 
идентификатор 
02676.501.3785.2 

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. 

Сдружението 
се създава 
безсрочно. 

100 % Управител: Костадин 
Димитров Гърменов, гр. 
Банско, ул. „Места“ № 
21, вп. Б, ет. 3, ап. 15 

Управител 

7. 7 Сдружение на 
собствениците 
на 
самостоятелни 
обекти в сграда 
в режим на 
етажна 
собственост 
„Места” № 21, 
блок 2,  Банско” 

гр. Банско, общ. 
Банско, ул. 
„Места” № 21, 
сграда с 
идентификатор 
02676.501.3785.3 

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. 

Сдружението 
се създава 
безсрочно. 

93.38 % 

 

Управител: Иван 
Атанасов Тотин, гр. 
Банско, ул. „Места“ № 
21, вх. Б, ет. 2, ап. 13 

Управител 

8. 8 Сдружение на 
собствениците 
на 

гр. Банско, общ. 
Банско, ул. 
„България”, бл. 2, 

Усвояване на средства 
от фондовете на 
Европейския съюз 

Сдружението 
се създава 
безсрочно. 

92.28 % Управител: Ненчо 
Ангелов Ципорков, гр. 
Банско, ул. „България“, 

Управител 



самостоятелни 
обекти в сграда 
в режим на 
етажна 
собственост 
„България”, бл. 
2,  Банско” 

сграда с 
идентификатор 
02676.501.305.1 

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. 

бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 10-
11 

9. 9 Сдружение на 
собствениците 
на 
самостоятелни 
обекти в сграда 
в режим на 
етажна 
собственост 
„Патриарх 
Евтимий” № 25,  
Банско” 

гр. Банско, общ. 
Банско, ул. 
„Патриарх 
Евтимий” № 25, 
сграда с 
идентификатор 
02676.501.303.2 

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. 

Сдружението 
се създава 
безсрочно. 

91.20 % Управител: Вардарина 
Георгиева Петрова, гр. 
Банско, ул. „Патриарх 
Евтимий“ № 25, вх. А, ет. 
3, ап. 15 

Управител 

10. 10 Сдружение на 
собствениците 
на 
самостоятелни 
обекти в сграда 
в режим на 

гр. Банско, общ. 
Банско, ул. „Цар 
Симеон” № 54, 
сграда с 
идентификатор 
02676.501.2448.1 

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

Сдружението 
се създава 
безсрочно. 

100 % Управител: Асен Иванов 
Чолаков, гр. Банско, ул. 
„Цар Симеон“ № 54, вх. 
А, ет. 3, ап. 8 

Управител 



етажна 
собственост 
„Цар Симеон” 
№ 54,  Банско” 

безвъзмездна помощ  
и  субсидии и/или 
използване на 
собствени средства с 
цел ремонт и 
обновяване на сгради 
в режим на етажна 
собственост. 

11. 11 Сдружение на 
собствениците 
на блок/вход Б, 
комплекс Сейнт 
Джон Парк гр. 
Банско  

гр. Банско, общ. 
Банско, местност 
Свети Иван, 
комплекс Сейнт 
Джон Парк, блок Б  

Осъществяване на 
самоуправление на 
блок/вход Б, комплекс 
Сейнт Джон Парк, гр. 
Банско; разработване 
на проекти и 
кандидатстване за 
финансиране по 
европейски и 
международни 
програми с цел 
ремонт, 
рехабилитация и 
обновяване на общите 
части на етажната 
собственост и сградата 
на блок/вход Б, 
комплекс Сейнт Джон 
Парк, гр. Банско; 
Проучване и 
прилагане на 
европейски и 
международни 
стандарти, и на добри 

Сдружението 
се създава 
безсрочно. 

74,63% Председател: LAWRENS 
ALEXANDER RAPOPORT, 
гр. Банско, комплекс 
Сейнт Джон Парк, 
местност Свети Иван, 
блок/вход Б, ап. Б27; 
Член: Стоянка Асенова 
Димитрова, гр. Банско, 
местност Свети Иван, 
блок/вход Б, ап. Б23; 
Член: Avital Bilavs, гр. 
Банско, местност Свети 
Иван, блок/вход Б, ап. 
Б8  

Управителен 
съвет 



практики в областта на 
обновяването и 
управление на 
етажната собственост; 
Прилагане на 
съвременни начини за 
управление и 
поддържане на 
етажната собственост. 
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