
№ 

по 

ред

Регистрационен 

номер
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Начин

на

представителство

1 ЕССО19-15-0001 8.1.2015 "София Люлин 

бл. 227 АБ"

гр. София, район 

„Люлин“, ж.к. 

„Люлин“, бл. 227, 

вх. А

Усвояване на средства от фондовете на

Европейския съюз и/илиот 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 

безсрочен 100% Председател: Георги Пламенов Тодоров – гр. София, 

ж.к. „Люлин“, бл. 227, вх. А, ап. 6                                                      

Член: Олга Георгиу Смрикарова – гр. София, ж.к. 

„Люлин“, бл. 227, вх. Б, ап. 37                                                                  

Член: Сашка Ценкова Димитрова - гр. София, ж.к. 

„Люлин“, бл. 227, вх. А, ап. 4

Заедно и поотделно от лицата

Георги Пламенов Тодоров –

председател на управителния

съвет/ управител и Олга

Георгиу Смрикарова – член

на управителния съвет.

2 ЕССО19-15-0002 28.1.2015 "СОФИЯ - 

ЛЮЛИН БЛ.604"

гр. София, район 

„Люлин“, ж.к. 

„Люлин“, бл. 604, 

вх. А

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 

безсрочен 85,61% Председател: Владислав Асенов Стаменов – гр. 

София, ж.к. „Люлин“, бл. 604, ет. 9, ап. 40                                   

Член: Тодор Николов Тодев – гр. София, ж.к. 

„Люлин“, бл. 604, ет. 3 ап. 14                                                                                    

Член: Иван Борисов Стоянов - гр. София, ж.к. 

"Люлин", бл. 604, ет. 4, ап. 18 

От лицето Владислав Асенов 

Стаменов - Председател на 

управителния 

съвет/управител

3 ЕССО19-15-

0003

27.2.2015 „ЖСК ЕКЗ 6-ти 

Септември ж.к. 

Люлин – VI бл. 

603 ул. 605“

гр. София, район 

„Люлин“, ж.к. 

„Люлин“, ул. „605“, 

бл. 603, вх. А

Усвояване на средства от фондовете на

Европейския съюз и/илиот 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 

безсрочен 79,704% Председател: Владимир Цветанов Николов – гр. 

София, ж.к. „Люлин“, бл. 603, ет.5, ап. 22                                     

Член: Мартин Александров Бранков – гр. София, ж.к. 

„Люлин“, бл. 603, ет. 5, ап. 20                                                  

Член: Дило Кръстев Дилов - гр. София, ж.к. 

„Люлин“, бл. 603, ет. 5, ап. 23                                

Член: Емил Найденов Найденов - гр. София, ж.к. 

„Люлин“, бл. 603, ет. 1, ап. 2а                                                                    

Член: Тотка Христова Димитрова - гр. София, ж.к. 

„Люлин“, бл. 603, ет. 7, ап. 33  

от лицето  Владимир 

Цветанов Николов   – 

председател на управителния 

съвет/ управител.

4 ЕССО19-15-0004 9.3.2015 "Блок 362 - 

Люлин"

гр. София, район 

"Люлин", ул. 

"Добринова скала", 

бл. 362

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.

безсрочен 68,938% Председател: Стоян Симеонов Стоянов - гр. София, 

ж.к. "Люлин", бл. 362, ет. 11, ап. 64                                                      

Член: Ивет Любомирова Петкова - гр. София, ж.к. 

"Люлин", бл. 362, ет. 5, ап. 25                                                  

Член: Петър Георгиев Смиленов - гр. София, ж.к. 

"Люлин", бл. 362, ет. 1, ап. 5

от лицето Стоян Симеонов 

Стоянов - председател на 

управителния съвет/ 

управител.

5.

ЕССО19-15-0005 21.3.2015 „Блок 361, гр. 

София, Столична 

община, район 

Люлин – п.к. 

1336“

гр. София, 

Столична община, 

район „Люлин“, 

ж.к. „Люлин“, бл. 

361, вх. 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 

безсрочен 68,179% Председател: Георги Борисов Балабанов - гр. София, 

ж.к. Люлин", бл. 361, ет. 5, ап. 24                                                  

Член: Иван Димитров Иванов - гр. София, ж.к. 

"Люлин", бл. 361, ет. 12, ап. 69                                                                

Член: Ани Владимирова Даверова - гр. София, ж.к. 

"Люлин", бл. 361, ет. 8, ап. 42

от лицето Георги Борисов 

Балабанов - председател на 

управителния съвет/ 

управител.

6.

ЕССО19-15-0006 27.3.2015 „Люлин 613“ гр. София, 

Столична община, 

район „Люлин“, 

ж.к. „Люлин“, бл. 

613

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.

безсрочен 77,549% Председател: Стоян Пейчинов Пейчинов - гр. София, 

ж.к. "Люлин", бл. 613, вх. А, ап. 11                                                           

Член: Красимир Райчев Иванчев - гр. София, ж.к. 

"Люлин", бл. 613, вх. Б, ап. 43                                                     

Член: Иван Йорданов Николов - гр. София, ж.к. 

"Люлин", бл. 613,вх. В, ап. 47                                                              

Член: Лука Василев Луков - гр. София, ж.к. "Люлин", 

бл. 613, вх. Г, ап. 76                                                       

Член: Младен Жечков Янкулов - гр. София, ж.к. 

"Люлин", бл. 613, вх. Д, ап. 112

от лицето Стоян Пейчинов 

Пейчинов - председател на 

управителния 

съвет/управител.

7.

ЕССО19-15-0007 9.4.2015 „БЛОК 017, гр. 

София, община 

Люлин, ж.к. 

Люлин, ул. Дончо 

Фесчиев, бл. 017“

гр. София, община 

„Люлин“, ул. 

„Дончо Фесчиев“, 

бл. 017

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.

безсрочен 76,989% Председател: Петър Василев Александров - гр. 

София,  ж.к. „Люлин“, бл. 017, вх. А, ап. 3                                                          

Член: Олег Бориславов Ананиев  – гр. София,  ж.к. 

„Люлин“, бл. 017, вх. А, ап. 12                                                      

Член: Александър Петров Митев  - гр. София,  ж.к. 

„Люлин“, бл. 017, вх. Д, ап. 84

от лицето  Петър Василев 

Александров – председател на 

управителния съвет/ 

управител.

8.

ЕССО19-15-

0008

9.4.2015 „Люлин 309“ гр. София, община 

Столична, район 

„Люлин“, ж.к. 

„Люлин“, бл. 309, 

вх. Г, ап. 75

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.

безсрочен 73,046% Председател: Стоян Петков Георгиев   – гр. София,   

ж.к. „Люлин“, бл. 309, вх. Г, ап. 75                                                         

Член: Али Джауат   – гр. София,   ж.к. „Люлин“, бл. 

309, вх. А, ап. 12                                                     

Член: Йордан Маринов Гочев   - гр. София,   ж.к. 

„Люлин“, бл. 309, вх. Б, ап. 37                                                              

Член: Богомил Петков Симеонов – гр. София,  ж.к. 

„Люлин“, бл. 309, вх. В, ап. 48                                                     

Член: Венцислав Цветков Начов – гр. София,  ж.к. 

„Люлин“, бл. 309, вх. Д, ап. 87

от лицето  Стоян Петков 

Георгиев – председател на 

управителния съвет/ 

управител.

9.

ЕССО19-15-0009 22.4.2015 „Люлин 106 - 

АБП“

гр. София - 1335, 

община Столична, 

район „Люлин“, 

ж.к. „Люлин - 10“, 

бл. 106, вх. А, ап. 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.

безсрочен 93,495% Председател:    Манол Ненов Генчев    – гр. София,    

ж.к. „Люлин“, бл. 106, вх. А, ап. 2                                        

Член:  Здравко Колев Минчев – гр. София,     ж.к. 

„Люлин“, бл. 106, вх. А, ап. 4                                                              

Член:  Веса Димитрова Самоковска    - гр. София,   

ж.к. „Люлин“,  бл. 106, вх. А, ап. 21                                                

Член:  Стоян Иванов Златанов  – гр. София,  ж.к. 

„Люлин“,  бл. 106, вх. Б, ап. 33                              

Член: Сашо Малинов Киров  – гр. София,  ж.к. 

„Люлин“,  бл. 106, вх. Б, ап. 31                                                                

Член:   Калоян Стефанов Динев -  гр. София,  ж.к. 

„Люлин“, бл. 106, вх. П, ап. 6                                                        

Член:  Васко Митров Петров – гр. София, ж.к. 

„Люлин“,  бл. 106, вх. П, ап. 18

Заедно и поотделно от лицата    

Манол Ненов Генчев  – 

председател на управителния 

съвет/ управител и  Здравко 

Колев Минчев - член на 

управителния съвет 

10.

ЕССО19-15-0010 22.4.2015 „Люлин-317“ гр. София, ул. 

„318“, ж.к. 

„Люлин“, бл. 317, 

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.

безсрочен 92,361% Председател: Цветан Димитров Николов     – гр. 

София,     ж.к. „Люлин“, бл. 317, вх. В, ап. 57                                              

Член: Иванка Георгиева Ваклинова – гр. София,     

ж.к. „Люлин“, бл. 317, вх. А, ап. 2                                                

Член: Ангелина Иванова Славейкова    - гр. 

София,    ж.к. „Люлин“, бл. 317, вх. Г, ап. 75

от лицето  Цветан Димитров 

Николов – председател на 

управителния съвет/ 

управител.

11.

ЕССО19-15-0011 27.4.2015 „Сдружение на 

собствениците на 

Етажната 

собственост град 

София, район 

Люлин, ж.к. 

Люлин, бл. 369“

гр. София, община 

Столична, район 

„Люлин“, бл. 369

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.

безсрочен 96,586% Управител: Нина Иванова Гарчева - гр. София, район 

"Люлин", ж.к. "Люлин", бл. 369, вх. А, ет. 5, ап. 23

от лицето  Нина Иванова 

Гарчева –  управител

12.

ЕССО19-15-0012 11.5.2015 „Люлин-016“ гр. София, община 

София, район 

„Люлин“, ул. „Д. 

Фесчиев“ № 17, 

ж.к. „Люлин - 1“, 

бл. 016, вх. А, Б, 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.

безсрочен 91,015% Председател:   Георги Иванов Георгиев  – ж.к. 

„Люлин“, ул. „Д.Фесчиев“ № 17, бл. 016, вх. Б, ап. 

38                                                                                                                

Член:   Симеон Иванов Иванов – ж.к. „Люлин“, 

ул. „Д.Фесчиев“ № 17, бл. 016, вх. В, ап. 58                                              

Член: Йордан Стоянов Георгиев - ж.к. „Люлин“, 

ул. „Д.Фесчиев“ № 17, бл. 016, вх. А, ап. 6

от лицето  Георги Иванов 

Георгиев – председател на 

управителния съвет/ 

управител.

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Район „Люлин”



13.

ЕССО19-15-0013 11.5.2015 „СС134, ж.к. 

Люлин, бл. 134“

гр. София, община 

Люлин, район 

„Люлин“, ж.к. 

„Люлин“, бл. 134, 

вх. единствен

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.

безсрочен 93,634% Управител: Надежда Атанасова Луканова  -  гр. 

София, ж.к. „Люлин“, бл. 134, вх. един, ап. 39

от лицето  Надежда 

Атанасова Луканова –  

управител

14. 

ЕССО19-15-0014 22.5.2015 „023_Б“ гр. София, община 

Столична, район 

„Люлин 1“, бл. 023, 

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.

безсрочен 87,228% Председател:   Марияна Георгиева Петрешковска  

– ж.к. „Люлин“, бл. 023, вх. Б, ап. 48                                                                                      

Член:   Кристина Руменова Илиева – ж.к. 

„Люлин“, бл. 023, вх. Б, ап. 56                                              

Член: Капка Христова Димитрова  - ж.к. 

„Люлин“, бл. 023, вх. Б, ап. 53

заедно и поотделно от лицата 

Марияна Георгиева 

Петрешковска - председател 

на управителния 

съвет/управител, Кристина 

Руменова Илиева – член на 

управителния съвет и Капка 

Христова Димитрова – член 

на управителния съвет.

15. 

ЕССО19-15-

0015

18.6.2015 „София, Столична 

община, район 

Люлин, ул. 402, бл. 

423 А, Б“

гр. София, район 

„Люлин“, ж.к. 

„Люлин“, бл. 423, вх. 

А 

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.

безсрочен 73,482% Управител: Майя Борисова Брандийска  –  гр. София, 

ж.к. „Люлин“, бл. 423, вх. А, ап. 24

от лицeто  Майя Борисова 

Брандийска - управител

16.

ЕССО19-15-

0016

18.6.2015 „София, 

Столична 

община, район 

Люлин, ул. 402, 

бл. 423, В“

гр. София, община 

Столична, район 

„Люлин“, ул. 402, 

ж.к. „Люлин“, бл. 

423, 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.

безсрочен 84,945% Управител:  Мирослав Стефанов Великов  –   гр. 

София, ж.к. „Люлин“, бл. 423, вх. В, ап. 59

от лицeто   Мирослав 

Стефанов Великов  - 

управител

17.

ЕССО19-15-

0017

18.6.2015 „София, 

Столична 

община, район 

Люлин, ул. 402, 

бл. 423, Г“

гр. София, община 

Люлин, бл. 423, вх. 

Г

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.

безсрочен 69,445% Управител:   Пенка Димитрова Георгиева   –    гр. 

София, ж.к. „Люлин“, бл. 423, вх. Г, ап. 68                          

от лицeто   Пенка 

Димитрова Георгиева     - 

управител

18.

ЕССО19-15-

0018

7.7.2015 „Европа № 138 В, 

гр. София, 

община 

Столична, район 

Люлин”

гр. София, община 

Столична, район 

„Люлин“, бул. 

„Европа“, № 138, 

ж.к. „Люлин“, бл. 

В, 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.

безсрочен 97,693% Управител:    Красимир Трифонов Залев    –     гр. 

София, бул. „Европа“ № 138, бл. В, вх. Б, ап. 43

от лицeто    Красимир 

Трифонов Залев      - 

управител

19.

ЕССО19-15-

0019

7.7.2015 „ЛЮЛИН 6 – 

блок 648 гр. 

София, община 

Столична, район 

Люлин 6-ти 

микрорайон, ул. 

„391“, бл. 648“

гр. София, община 

Столична, район 

„Люлин“ 6-ти 

микрорайон, ул. 

„391“, бл. 648

Извършване на дейности, свързани с управлението 

на общите части на сградата на етажната 

собственост, в това число, но не само обединяват 

усилията си за извършване изпълнението на 

строително-монтажни и ремонтни дейности в/на 

общите части на гореописаната новострояща се 

жилищна сграда с идентификатор № 

68134.4360.367.1 по кадастралната карта на гр. 

София, изграждане на външните съоръжения и 

връзки на сградата към обществените доставчици 

на ток, вода, канал и др., необходими за завършване 

строителството на сградата и снабдяване на 

сградата и външните връзки с разрешение за 

ползване, както и сключване на всякакви договори и 

допълнителни споразумения към тях свързани с 

гореописаните дейности. Сдружението не си 

поставя за цел усвояване на средства от фондовете 

на Европейския съюз и/или от държавния или 

общинския бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии. За изпълнение предмета на дейност и 

постигане целите на Сдружението ще бъдат 

използвани само собствени средства, предоставени 

от собствениците.

безсрочен 70,82% Председател:  Емил Георгиев Димитров  – гр. 

Банкя, ул. „Христо Смирненски“ № 50                                          

Член:  Антонина Павлова Хъртева  –  гр. 

Сандански, ул. „Козма и Дамян“ № 3                                                                                    

Член:  Никола Костадинов Вучев -  гр. София, 

ж.к. „Красно село“, бл. 201 А, вх. В, ап. 57                 

заедно и поотделно от лицата 

Емил Георгиев Димитров - 

председател на управителния 

съвет/управител, Антонина 

Павлова Хъртева – член на 

управителния съвет и Никола 

Костадинов Вучев - член на 

управителния съвет.

20.

ЕССО19-15-

0020

14.7.2015 „Бл. 565“ гр. София, община 

Столична, район 

„Люлин“, ж.к. 

„Люлин“, бл. 565, 

вх. А

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.

безсрочен 94,756% Председател: Красимир Георгиев Динев – гр. 

София, ж.к. „Люлин“, бл. 565, ет. 5, ап. 15                                             

Член: Румен Тодоров Цветков – гр. София, ж.к. 

„Люлин“, бл. 565, ет. 5, ап. 17                                                

Член: Петя Делчова Груева - гр. София, ж.к. 

„Люлин“, бл. 565, ет.10, ап. 36                                      

Член: Катя Иванова Иванова - гр. София, ж.к. 

„Люлин“, бл. 565, ет. 7, ап. 25                               

Член: Сергей Грозданов Налетов - гр. София, ж.к. 

„Люлин“, бл. 565, ет. 8, ап. 27   

от лицето  Красимир 

Георгиев Динев – 

председател на управителния 

съвет/ управител.

21.

ЕССО19-15-

0021

15.1.2016 „СС133, ж.к. 

Люлин бл. 133“

гр. София, район 

„Люлин“, ж.к. 

„Люлин“, бл. 133, 

вх. единствен

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.

безсрочен 93,927% Председател:  Иван Николов Лозанов  – ж.к. 

„Люлин“, бл. 133, ап. 41                                      

Член:   Боряна Маркова Тошева – ж.к. „Люлин“, 

бл. 133, ап. 45                                              Член: 

Искрен Лъчезаров Гатев  - ж.к. „Люлин“, бл. 133, 

ап. 18

от лицето  Иван Николов 

Лозанов – председател на 

управителния съвет/ 

управител.

22.

ЕССО19-15-

0022

15.1.2016 „Сдружение на 

собствениците 

София, ж.к. 

Люлин, бл. 432, 

вх. Б“

гр. София, район 

„Люлин“, ж.к. 

„Люлин“, бл. 432, 

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.

безсрочен 75,868% Председател:  Георги Запрянов Шулеков  – ж.к. 

„Люлин“, бл. 432, вх. Б, ап. 31                                           

Член:   Милчо Иванов Ценов – ж.к. „Люлин“, бл. 

432, вх. Б, ап. 35                                              Член: 

Тодорка Евлогиева Дуцова  - ж.к. „Люлин“, бл. 

432, вх. Б, ап. 66

Заедно и поотделно от лицата    

Георги Запрянов Шулеков - 

председател на управителния 

съвет/управител и Милчо 

Иванов Ценов – член на 

управителния съвет.

23.

ЕССО19-16-

0023

12.10.2016 „Сдружение на 

собствениците, 

гр. София, 

община 

Столична, район 

Люлин, ж.к. 

Люлин, бл. 815, 

вх. А и Б“

гр. София, община 

Столична, район 

„Люлин“, ж.к. 

Люлин“, бл. 815, 

вх. А и 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.

безсрочен 94,140% Председател:  Румен Славчев Горанов, ж.к. 

„Люлин“, бл. 815, вх. А, ап. 24                                           

Член: Ангелина Симеонова Бунова, ж.к. 

„Люлин“, ж.к. „Люлин“, бл. 815, вх. А, ап. 22                                              

Член: Пепа Иванова Георгиева - ж.к. „Люлин“, 

бл. 815, вх. А, ап. 2

от лицето  Румен Славчев 

Горанов – председател на 

управителния съвет/ 

управител.

24.

ЕССО19-17-0024 28.9.2017 „Сдружение на 

ЕС, блок 333А, 

гр. София, 

община 

Столична, район 

Люлин, ж.к. 

Люлин 3, бл. 

333А“

гр. София, община 

Столична, район 

„Люлин“, ж.к. 

Люлин 3“, бл. 333А

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.

безсрочен 91,935% Управител: Атанас Петров Петров с адрес: гр. 

София, ж.к. „Люлин - 3“, бл. 333А, ет. 7, ап. 46 

от лицето Атанас Петров 

Петров - управител



25.

ЕССО19-20-0025 28.4.2020 „Етажна 

собственост – 

Люлин 903А, гр. 

София, община 

Столична, район 

Люлин, ул. „Ген. 

Никола Генев“, 

ж.к. Люлин, бл. 

903А“

 гр. София, община 

Столична, район 

Люлин, ул. „Ген. 

Никола Генев“, ж.к. 

Люлин, бл. 903А

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

безсрочен 75,900% Председател:  Райчо Владимиров Дончев, ж.к. 

„Люлин“, бл. 903А, ет. 5, ап. 14                                           

Член: Георги Веселинов Мишелов, ж.к. „Люлин“, 

бл. 903А, ет. 3, ап. 7                                             

Член: Златка Ангелова Петрова - ж.к. „Люлин“, 

бл. 903А, ет. 5, ап. 15

от лицето Райчо Владимиров 

Дончев  - управител


