
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 4 от НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на 

сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост (Обн. ДВ. бр. 40 от 29 май 2012 г.) 
 
 

Регистър на сдруженията  

на собствениците на територията на Община Раковски 

 

№ 

по 

ред 

Ре-

гист-

рацио-

нен 

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 „Блок 104 – гр. 

Раковски, бул. „Г. 

С. Раковски”104” 

Гр. Раковски, 

община 

Раковски, 

област 

Пловдив, бул. 

„Г. С. 

Раковски” № 

104 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския 

съюз и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

Без-

срочно 

84,3 Управител:  

- Васко Генов Загорчев, адрес: 

гр. Раковски, община 

Раковски, област Пловдив, 

бул. „Г. С. Раковски” № 104, 

вх. А, ет. 4, ап. 26 

Контрольо: 

- Кънчо Матеев Говедарски, 

адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, област Пловдив, 

бул. „Г. С. Раковски” № 104, 

вх. Б, ет. 3, ап. 24 

Сдружението се 

представлява от 

управителя - еднолично 

 
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.  



собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим 

на етажна 

собственост 

2. 2 „НОВ ЦЕНТЪР” – 

гр. Раковски, 

община Раковски, 

бул. Г. С. 

Раковски” № 106, 

вх. А, ет. 1” 

гр. Раковски, 

община 

Раковски, бул. 

Г. С. Раковски” 

№ 106, вх. А, 

ет. 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 

Без-

срочно 

76,191 Председател: 

- Милчо Димитров Илиев, 

адрес: гр. Раковски, бул. „Г. 

С. Раковски” № 106, вх. А, 

ет. 1, ап. 2 

Член: 

- Майа Кирилова Белчева, 

адрес: гр. Раковски, бул. „Г. 

С. Раковски” № 106, вх. А, 

ет. 3, ап. 18 

Член: 

- Лазарина Димитрова 

Кьолова, адрес: гр. Раковски, 

бул. „Г. С. Раковски” № 106, 

вх. Б, ет. 3, ап. 21 

 

Еднолично – от 

председателя на УС 

3.    3 “с. Шишманци, 

общ. Раковски, 

обл. Пловдив, ул. 

“5-та” № 1” 

с. Шишманци, 

общ. Раковски, 

обл. Пловдив, 

ул. “5-та” № 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 

Без-

срочно 

83.155 Председател: 

- Иванка Костадинова 

Белчева, адрес: с. 

Шишманци, община 

Раковски, област Пловдив, 

ул. 5-та, № 1, вх. В, ет. 2, 

ап.4. 

Член: 

- Петя Стефанова Жонкова, 

адрес: с. Шишманци, 

община Раковски, област 

Пловдив, ул. 5-та, № 1, вх. Б, 

ет. 4, ап.10. 

Еднолично – от 

председателя на УС 



средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим 

на етажна 

собственост 

Член: 

- Георги Пройчев Георгиев, 

адрес: с. Шишманци, 

община Раковски, област 

Пловдив, ул. 5-та, № 1, вх. 

В, ет. 4, ап.12. 
 

4 4 „НОВ ЦЕНТЪР“- 

гр. Раковски, 

община Раковски, 

бул. 

„Г.С.Раковски“ № 

102, вх.А, ет.1, 

ап.4“ 

гр. Раковски, 

община 

Раковски, бул. 

„Г.С.Раковски“ 

№ 102, вх.А, 

ет.1, ап.4“ 

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 

безсроч

но 

100 Минчо Иванов Драганов, гр. 

Раковски, община Раковски, бул. 

„Г.С.Раковски“ № 102, вх.А, ет.1, 

ап.4“ 

Сдружението се 

представлява от 

управителя- еднолично 

 

 

 


