
 Приложение № 1 

към чл. 2, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г. на МРРБ 
 

Регистър на сдруженията 
 

№ по 
ред 

Регистрационе
н номер 

Наименование1 Адрес Предмет на 
дейност2 

Срок3 Пред-
ставени 
идеални 

части в % 
от 

етажна-
та 

собстве-
ност 

Членове на управителния 
съвет 

(имена, адрес, електронна 
поща) 

Начин 
на 

представителство4 

1. 1/10.03.2015г. “Обединение 26” 
гр.Балчик, 
ж.к.Балик, бл.26” 

гр.Балчик, 
ж.к.Балик, 
бл.26, 
вх.Б,ет.3,а
п.6 

Усвояване 
на 
средства 
от 
фондовете 
на 
Европейск
ия съюз 
и/или от 

Безсрочно 90,84 Председател: 
Евдокия Тодорова Попова, 
гр.Балчик, ж.к.Балик, бл.26, 
вх.Б,ет.3,ап.6, e-
mail:evilin61@abv.bg 
Член: 
Веселин Василев Николов, 
гр.Балчик, ж.к.Балик, бл.26, 
вх.А,ет.6,ап.17 
Член: 
Михаил Иванов Душков, 
гр.Балчик, ж.к.Балик, бл.26, 

Евдокия Тодорова Попова - 
Председател на Управителния 
съвет 

                                                             
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.  



държавния 
или 
общинския 
бюджет, 
безвъзмезд
на помощ 
и субсидии 
и/или 
използване 
на 
собствени 
средства с 
цел ремонт 
и 
обновяване 
на сгради в 
режим на 
етажна 
собственос
т 

 

вх.А,ет.8,ап.23 
 

2. 2/24.03.2015г. “Балчик – Балик - 
24, гр.Балчик, 
ж.к.Балик, бл.24” 

гр.Балчик, 
ж.к.”Бали
к”, бл.24, 
вх.А,ет.5,а
п.14 

Усвояване 
на 
средства 
от 
фондовете 
на 
Европейск
ия съюз 
и/или от 

Безсрочно 86,75 Управител: 
Валентин Георгиев Пенчев, 
гр.Балчик, ж.к.”Балик”, бл.24, 
вх.А,ет.5,ап.14 
 

Валентин Георгиев Пенчев - 
Управител 



държавния 
или 
общинския 
бюджет, 
безвъзмезд
на помощ 
и субсидии 
и/или 
използване 
на 
собствени 
средства с 
цел ремонт 
и 
обновяване 
на сгради в 
режим на 
етажна 
собственос
т 

 
3 
ЗАЛ
ИЧЕ
Н 

3/30.04.2015г. 
ЗАЛИЧЕН 

“Блок 14”. - 
гр.Балчик, 
ж.к.”Балик”, 
бл.14” 
ЗАЛИЧЕН 

гр.Балчик, 
ж.к.”Балик
”, бл.14, 
вх.Б, ет.6, 
ап.16 

Усвояване 
на 
средства 
от 
фондовете 
на 
Европейск
ия съюз 
и/или от 

Безсрочно 67,1 Управител: 
Димитрин Иванов Димитров 
гр.Балчик, ж.к.”Балик”, бл.14, 
вх.Б, ет.6, ап.16 

Димитрин Иванов Димитров - 
Управител  
ЗАЛИЧЕН- съгласно 
протокол от ОС по чл.36, 
ал.1, т.1 ЗУЕС 



държавния 
или 
общинския 
бюджет, 
безвъзмезд
на помощ 
и субсидии 
и/или 
използване 
на 
собствени 
средства с 
цел ремонт 
и 
обновяване 
на сгради в 
режим на 
етажна 
собственос
т 

 
4 4/07.10.2015г. “Балик – 16 АБ – 

Балчик” 
ж.к.”Балик”, 
бл.16” 

гр.Балчик, 
ж.к.”Бали
к”, бл.16, 
вх.А, ет.2, 
ап.5 

Усвояване 
на 
средства 
от 
фондовете 
на 
Европейск
ия съюз 
и/или от 

Безсрочно 95,18 Управител: 
Гинка Иванова Иванова 
гр.Балчик, ж.к.”Балик”, 
бл.16, вх.А, ет.2, ап.5 

Гинка Иванова Иванова - 
Управител  



държавния 
или 
общинския 
бюджет, 
безвъзмезд
на помощ 
и субсидии 
и/или 
използване 
на 
собствени 
средства с 
цел ремонт 
и 
обновяване 
на сгради в 
режим на 
етажна 
собственос
т 

 
5 5/08.04.2016 г. “Единство, 

гр.Балчик, бл.6, 
ул.”Л.Каравелов
”№12,вх.А,Б” 

гр.Балчик
, 
ул.”Любе
н 
Каравело
в” №12, 
бл.6, вх.Б, 
ет.4, 
ап.12 

Усвояване 
на 
средства 
от 
фондовете 
на 
Европейск
ия съюз 
и/или от 

Безсрочно 79,18705 Управител: 
Иванка Великова Митова 
гр.Балчик, ул.”Любен 
Каравелов” №12, бл.6, 
вх.Б, ет.4, ап.12 

Иванка Великова Митова- 
Управител  
 



държавния 
или 
общинския 
бюджет, 
безвъзмезд
на помощ 
и субсидии 
и/или 
използване 
на 
собствени 
средства с 
цел ремонт 
и 
обновяване 
на сгради в 
режим на 
етажна 
собственос
т 

 

6 6/09.03.20223г “Балчик-АБ 15-
ж.к.Балик, 
бл.15” 

Гр.Балчи
к,ж.к.Бал
ик, бл.15 

Усвояване 
на 
средства 
от 
фондовете 
на 
Европейск
ия съюз 

Безсрочно 100 Управител: 
Живко Христов Желязков 
гр.Балчик, ж.к.Балик, 
бл.15, вх.А, ет.8, ап.23 

Живко Христов Желязков 
Управител 



и/или от 
държавния 
или 
общинския 
бюджет, 
безвъзмезд
на помощ 
и субсидии 
и/или 
използване 
на 
собствени 
средства с 
цел ремонт 
и 
обновяване 
на сгради в 
режим на 
етажна 
собственос
т 

7 7/28.03.2023г. “Балчик – ж-к 
Балик бл.11АБ” 

Гр.Балчи
к,ж.к.Бал
ик, бл.11 

Усвояване 
на 
средства 
от 
фондовете 
на 
Европейск
ия съюз 
и/или от 

Безсрочно 100 Председател: 
Марийка Ангелова 
Йорданова, гр.Балчик, 
ж.к.Балик, бл.11, вх.Б, ет.5, 
ап.13 
Член: 
Нистор Илиев Костадинов, 
гр.Балчик, ж.к.Балик, 
бл.11, вх.Б, ет.8, ап.22 
Член: 

Марийка Ангелова Йорданова 
– Председател на 
управителния съвет 



държавния 
или 
общинския 
бюджет, 
безвъзмезд
на помощ 
и субсидии 
и/или 
използване 
на 
собствени 
средства с 
цел ремонт 
и 
обновяване 
на сгради в 
режим на 
етажна 
собственос
т 

Талят Мюрветов Асанов, 
гр.Балчик, ж.к.Балик, 
бл.11, вх.А, ет.4, ап.11 
 

8 8/13.04.2023г. “Морски блок“, 
гр.Балчик, 
ул.“ген.Владими
р Заимов”,№2“ 

гр.Балчик
, 
ул.“ген.В
ладимир 
Заимов”,
№2“ 

Усвояване 
на 
средства 
от 
фондовете 
на 
Европейск
ия съюз 
и/или от 
държавния 

Безсрочно 100 Председател: 
Даниел Гочев Димитров, 
гр.Балчик, 
ул.“ген.Владимир 
Заимов“№2 
Член: 
Златко Николов Янчев, 
гр.Балчик, 
ул.“ген.Владимир 
Заимов“№2 
Член: 

Даниел Гочев Димитров – 
Председател на управителния 
съвет 



или 
общинския 
бюджет, 
безвъзмезд
на помощ 
и субсидии 
и/или 
използване 
на 
собствени 
средства с 
цел ремонт 
и 
обновяване 
на сгради в 
режим на 
етажна 
собственос
т 

Румен Христов Попов, 
гр.Балчик, 
ул.“ген.Владимир 
Заимов“№2 
 

9 9/25.04.2023г. “Гр.Балчик, 
ж.к.Балик, Блок 
14“ 

гр.Балчик
, 
ж.к.Балик
, бл.14, 
вх.А, ет.3, 
ап.7. 

Усвояване 
на 
средства 
от 
фондовете 
на 
Европейск
ия съюз 
и/или от 
държавния 
или 

Безсрочно 100 Светлин Иванов Лазаров 
гр.Балчик, ж.к.Балик, бл.14, 
вх.А, ет.3, ап.7 

Светлин Иванов Лазаров 
Управител 



общинския 
бюджет, 
безвъзмезд
на помощ 
и субсидии 
и/или 
използване 
на 
собствени 
средства с 
цел ремонт 
и 
обновяване 
на сгради в 
режим на 
етажна 
собственос
т 

 

 

 

 



 


