
                                        Приложение №1 към чл.2, ал.4

№ 
по 
ред

Регистра-
ционен 
номер

Наименование Адрес
Предмет на 

дейност
Срок

Представени 
идеални части 

в % от 
етажната 

собственост

Членове на управителния съвет 
/имена,адрес, електронна поща/

Начин на 
представителство

Председател: Борис Димитров Танев    
с.Труд, ул. "Янтра" №2, бл."Б", ап.9
Контрольор: Атанас Георгиев Налбантов с. 
Труд, ул."Янтра" №2, бл."Б", ап.5                                                                                                                                                                                                                  

1  1 от 
13.02.2017г.

Блок"Б",с.Труд, 
обл.Пловдив, 
община 
"Марица", 
ул."Янтра" №2 "Б"

с.Труд,област 
Пловдив, Община 
"Марица",ул."Янт
ра" №2,бл."Б"

Кандидатстване за 
получаване на 

финансова помощ по 
Националната 
програма за 
енергийна 

ефективност на 
многофамилни 

жилищни сгради, 
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

безсрочно

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост- Община "Марица"

сдружението се 
представлява в 

отношенията му с 
органите на 

местната власт и с 
други правни 

субекти, 
включително и при 

участие в 
Националната 
програма за 
енергийна 

ефективност на 
многофамилни 

жилищни сгради, от 
управителя

100%



№ 
по 
ред

Регистра-
ционен 
номер

Наименование Адрес
Предмет на 

дейност
Срок

Представени 
идеални части 

в % от 
етажната 

собственост

Членове на управителния съвет 
/имена,адрес, електронна поща/

Начин на 
представителство

Управител: Стоян Христев Кестенов 
с.Труд,община "Марица",област Пловдив, 
ул."Янтра" №2 "А",ап.4

Контрольор: Петьо Лазаров Метанов 
с.Труд,община "Марица",област Пловдив, 
ул."Янтра" №2 "А",ап.12

Председател:Борислав Янков Радулов 
с.Труд , община "Марица", област Пловдив, 
ул. "Янтра"№2 Г,ет.1 ап.1

100%

100% сдружението се 
представлява в 

отношенията му с 
органите на 

местната власт и с 
други правни 

субекти, 
включително и при 

участие в 
Националната 

програма за 
енергийна 

ефективност на 
многофамилни 

жилищни сгради, 
от управителя

2 от 
15.02.2017г.

с.Труд, община 
"Марица",област 
Пловдив, 
ул."Янтра" №2 "А"

с.Труд,община 
"Марица",област 
Пловдив, 
ул."Янтра" №2 "А"

Кандидатстване за 
получаване на 

финансова помощ по 
Националната 
програма за 
енергийна 

ефективност на 
многофамилни 

жилищни сгради, 
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

безсрочно

сдружението се 
представлява в 
отношенията му с 
органите на 

    
  

 
   

  
 

  
 

  
 

  
 

3 3 от 
28.02.2017г.

"СЕЛО ТРУД 
УЛИЦА ЯНТРА 2Г"

с.Труд,община 
"Марица",област 
Пловдив, 
ул."Янтра" №2 бл. 

Кандидатстване за 
получаване на 
финансова помощ 
по Националната 

  
 

  
 

  
  

  
  

  
  

   
 

 
 

   
  

  
   

  
  

    
 

безсрочно

2



№ 
по 
ред

Регистра-
ционен 
номер

Наименование Адрес
Предмет на 

дейност
Срок

Представени 
идеални части 

в % от 
етажната 

собственост

Членове на управителния съвет 
/имена,адрес, електронна поща/

Начин на 
представителство

Член:Боян Маринов Донев с. Труд, община 
"Марица", област Пловдив, ул. "Янтра"№2 Г, 
ет.3 ап.8

Член:Атанас Иванов Димитров с.Труд, 
община "Марица", област Пловдив, ул. 
"Янтра" №2 Г

Контролюр: Даниел Андреев Данов с. Труд, 
община "Марица", област Пловдив, ул. 
"Янтра" №2 Г, ет.2 ап.5

Член на контролния съвет: Румен Петров 
Тасков с. Труд, община "Марица", област 
Пловдив, ул. "Янтра" №2 Г, ет.2 ап.6 

Член на контролния съвет: Петко Николаев 
Русалов с. Труд, община "Марица", област 
Пловдив, ул. "Янтра" №2 Г, ет.4 ап.10

Член на контролния съвет: Костадин Асенов 
Петлов, с. Труд, община "Марица", област 
Пловдив, ул. "Янтра" №2 Д, ет.2 ап.4

4 4 от 
01.03.2017г.

с.Труд, община 
"Марица",област 
Пловдив, 
ул."Янтра" 2 "Д"

с.Труд,община 
"Марица",област 
Пловдив, 
ул."Янтра" №2 "Д"

Кандидатстване за 
получаване на 
финансова помощ 
по Националната 
програма за 

 
  

 
  
  

  
  

  
  

   
 

 
 

   
  

  
   

  
  

    
 

безсрочно

  
  
   

р   
местната власт и с 
други правни 
субекти, 
включително и при 
участие в 
Националната 
програма за 
енергийна 
ефективност на 
многофамилни 
жилищни сгради, 
от управителя

сдружението се 
представлява в 
отношенията му с 
органите на 
местната власт и с 

  
 

   
  

 
  
 

  
 

  
 

    
  

 
 

 
у р    
Г

  
  

  
 ц  

програма за 
енергийна 
ефективност на 
многофамилни 
жилищни сгради, 
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

100%



№ 
по 
ред

Регистра-
ционен 
номер

Наименование Адрес
Предмет на 

дейност
Срок

Представени 
идеални части 

в % от 
етажната 

собственост

Членове на управителния съвет 
/имена,адрес, електронна поща/

Начин на 
представителство

Контрольор: Петър Желязков Желязков, 
село Труд, община "Марица", област 
Пловдив, ул."Янтра" №2 "Д" ет.4 ап.8

    
 

 
  

 
 

 
  

  
  

  
  

програма за 
енергийна 
ефективност на 
многофамилни 
жилищни сгради, 
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

  
  
   

  
местната власт и с 
други правни 
субекти, 
включително и при 
участие в 
Националната 
програма за 
енергийна 
ефективност на 
многофамилни 
жилищни сгради, 
от управителя



№ 
по 
ред

Регистра-
ционен 
номер

Наименование Адрес
Предмет на 

дейност
Срок

Представени 
идеални части 

в % от 
етажната 

собственост

Членове на управителния съвет 
/имена,адрес, електронна поща/

Начин на 
представителство

Председател:
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