
№ 

по 

ред

Регистрацио

нен номер 

на 

сдружениет

о

Наименование на 

сдружението
Адрес Предмет на дейност Срок 

Представе

ни идеални 

части в 

сдружение

то

Име и адрес на членовете на 

УС/Управителя на сдружението

Начин на 

представителство

1
№01/05.11.20

09 г.

«ДУБРОВНИК - Д»                   

гр. Варна, район 

"Приморски", 

ул."Дубровник", бл.7, 

вх.Д                 

гр.Варна, район 

"Приморски", 

ул."Дубровник", 

бл.7,вх.Д 

Управление на ЕС неопределен 100.00%

Председател: Йордан * Георгиев - 

гр.Варна, ул. "Дубровник" *, бл.*,вх.*, 

ап.*,                                                    

Член: Тодор * Костадинов - гр.Варна, 

ул. "Дубровник", бл.* , вх.* , ап.* ,                                                 

Член: Красимир * Георгиев - гр.Варна, 

ул. "Дубровник", бл.*, вх.*, ап.* 

Председател на 

Управителен съвет

2
№02/19.12.20

13 г.

«ЕВКСИНОГРАД 1»,                             

гр. Варна, район 

"Приморски",                    

местн. "Евксиноград", 

ул. "Христо Динев" 3,    

ж.к."Евксиноград 

Резидънс"          

гр Варна, район 

"Приморски",

 местн. 

"Евксиноград", ул. 

"Христо Динев" 3

 ж.к. "Евксиноград 

Резидънс"

Усвояване на средства

от фондове на 

Европейския съюз и/или 

от държавния или 

общинския 

бюджет,безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или 

използване на средства от 

други източници на 

финансиране с цел 

ремонт и обновяване на 

сградата;упражняване на 

други дейности,свързани 

с управлението на общите 

части на сградата

неопределен 67.13%

Председател: Нели * Георгиева - гр. 

Варна, ул. "Христо Динев" * , ж.к. *, вх.*, 

ап.*                                                            

Член: Ивайло * Михайлов - гр. Варна, 

ул. "Христо Динев" * , ж.к. *, вх.*, ап.*                                                                              

Член: Даниел * Донев - гр. Варна, ул. 

"Христо Динев" * , ж.к. *, вх.*, ап.*                                                                     

Управителен съвет - 

само заедно

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" - ОБЩИНА ВАРНА



3
№03/28.02.20

14 г.

«РИВИЕРА БЕЙ»,                            

гр. Варна, район 

"Приморски",                                

к.к. «Чайка», ул. «Боян 

Бъчваров» № 152  

28.02.2014 г. 

гр. Варна, район 

«Приморски», к.к. 

«Чайка», ул. «Боян 

Бъчваров» № 152 

Усвояване на средства

от фондове на 

Европейския съюз и/или 

от държавния или 

общинския 

бюджет,безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или 

използване на средства от 

други източници на 

финансиране с цел 

ремонт и обновяване на 

сградата;упражняване на 

други дейности,свързани 

с управлението на общите 

части на сградата

неопределен 74.33%
Управител: Невяна * Маринова - 

Атанасова - гр. Варна, ул. "8-ма", №*  
Управител

4
№04/02.02.20

15 г.

««Дубровник - 16, гр. 

Варна, район 

«Приморски» , кв. 

"Левски", ул. 

«Дубровник» № 16

гр. Варна, район 

«Приморски», кв. 

«Левски», ул. 

«Дубровник» № 16

Усвояване на средства

от фондове 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 96.3331%

 Управител: Добрин * Аврамов - гр. 

Варна, кв. «Левски», ул. «Дубровник» №*,  

ет.*, ап.*

Управител

5
№05/04.02.20

15 г.

««Мадара 28»,                              

гр. Варна, район 

"Приморски", ул. 

«Мадара» № 28, кв. 

«Левски» бл.7» 

 гр. Варна, район 

«Приморски», ул. 

«Мадара» № 28, кв. 

«Левски» бл.7 

Усвояване на средства

от фондове 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 96.4307%

Управител: Лиляна * Ехиянова - гр. 

Варна, район «Приморски», ул. «Мадара» 

№*, кв. «Левски» бл.*, ет.*, ап.*;                                                    

ел. поща: *@abv.bg

Управител



6
№06/11.02.20

15 г.

««Бл.43 ж.к. «Чайка»              

гр. Варна, район 

"Приморски",  ж.к. 

«Чайка» бл.43»

гр. Варна, район 

«Приморски», ж.к. 

«Чайка» бл.43»

Усвояване на средства

от фондове 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  98.5567%

Председател: Иван * Тужаров - гр. 

Варна, район «Приморски», ж.к. «Чайка» 

бл.*, вх.*, ап.*                                                

Член: Елизабет * Даскалова - гр. Варна, 

район «Приморски», ж.к. «Чайка» бл.*», 

вх.*, ап.*                                                                     

Член: Красен * Костов - гр. Варна, район 

«Приморски», ж.к. «Чайка» бл.*, вх.*, 

ап.*; ел. поща: *@abv.bg

Управителен съвет - 

заедно и поотделно

7
№07/18.02.20

15 г.

««Морска звезда»,                           

гр. Варна, район 

"Приморски",               

ул.«Морска сирена»№ 

25»  

гр. Варна, район 

«Приморски», ул. 

«Морска сирена» № 

25» 

Усвояване на средства

от фондове 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  97.185%

Председател: Станислав * Желев - гр. 

Варна, район «Приморски», ул. «Морска 

сирена» №*, ап.*                                                   

Член: Николай * Чешмеджиев - гр. 

Варна, район «Приморски», ул. «Морска 

сирена» №*, ап.*                                                           

Член: Павел * Павлов - гр. Варна, район 

«Приморски», ул. «Морска сирена» №*, 

ап.* 

Управителен съвет - 

заедно и поотделно

8
№08/19.02.20

15 г.

««РУЖА ДЕСЕТ»,                            

гр. Варна, район 

"Приморски",                              

ул. «Ружа» № 10» 

 гр. Варна, район 

«Приморски»,                    

ул. «Ружа» № 10»

Усвояване на средства

от фондове 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 88.2842%

Управител: Николай * Атанасов - гр. 

Варна, район «Приморски», ул. «Ружа» 

№*», ап. * 

Управител

9
№09/24.02.20

15 г.

««Силистра № 1»                           

гр. Варна, район 

"Приморски",                         

ул. «Силистра» №1»

гр. Варна, район 

«Приморски»,                      

ул. «Силистра» №1

Усвояване на средства

от фондове 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 91.2687%

Председател: Данаил * Василев - гр. 

Варна, район «Приморски», ул. «Силистра» 

№*, ап.*                                                               

Член: Иван * Вергиев - гр. Варна, район 

«Приморски», ул. «Силистра» №* , ап.*                                                 

Член: Анна * Маналова - гр. Варна, 

район «Приморски», ул. «Силистра» №* , 

ап.*

Управителен съвет - 

заедно и поотделно



10
№10/25.02.20

15 г.

««Петър Райчев бл.2»,                

гр. Варна, район 

"Приморски",                   

ул. «Петър Райчев» бл.2 

»

гр. Варна, район 

«Приморски», ул. 

«Петър Райчев» бл.2 

»

Усвояване на средства

от фондове 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 75.48%

Председател: Костадин * Събев – гр. 

Варна, район «Приморски», ул.«Петър 

Райчев» бл.*, вх.*, ет.*, ап.*

Член: Живко * Ганев – гр. Варна, район 

«Приморски», ул.«Петър Райчев» бл.*, 

вх.*, ет.*, ап.*

Член: Вяра * Златева – гр. Варна, район 

«Приморски», ул.«Петър Райчев» бл.*, 

вх.*, ет.*, ап.* 

Управителен съвет - 

заедно и поотделно

11
№11/06.03.20

15 г.

««ЧАЙКА 16»,                              

гр. Варна, район 

"Приморски", ж.к. 

«Чайка» бл.16»

гр. Варна, район 

«Приморски», ж.к. 

«Чайка» бл.16 »

Усвояване на средства

от фондове 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 77.68%

Председател: Гео * Бъчваров – гр. 

Варна, район «Приморски», ж.к.

«Чайка» бл.*, вх.*, ет.*, ап.* 

   Член: Радослав * Мерджанов – гр. 

Варна, район «Приморски», ж.к.

«Чайка» бл.*, вх.*, ет.*, ап.*

   Член: Борис * Василев – гр. Варна, 

район «Приморски», ж.к.

«Чайка» бл.*, вх.*, ет.*, ап.*

ел. поща: *@yahoo.com

Управителен съвет - 

заедно и поотделно

12

№12/13.03.20

15 г., изм. 

17.05.2017 г.

««ВАРНА ЧАЙКА БЛОК 

7»,  гр. Варна, район 

"Приморски", ж.к. 

«Чайка» бл.7»

гр. Варна, район 

«Приморски», ж.к. 

«Чайка» бл.7 »

Усвояване на средства

от фондове 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 70.3727%

Председател: Илиян * Владимиров – 

гр. Варна, район «Приморски», ж.к. 

«Чайка» бл.*, вх.*, ет.*, ап.* 

   Член: Николай * Цаков – гр. Варна, 

район «Приморски», ж.к.

«Чайка» бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, 

   Член: Евелина * Горова – гр. Варна, 

район «Приморски», ж.к.

«Чайка» бл.*, вх.*, ет.*, ап.*

ел. поща: *@abv.bg

Председател на 

управителен съвет

13
№13/30.03.20

15 г.

««Лъч надежда»,                      

гр. Варна, район 

"Приморски",  бул. 

«Васил Левски» бл. 7»

гр. Варна, район 

«Приморски», бул. 

«Васил Левски» бл.7

Усвояване на средства

от фондове 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 98.3702%

Председател: Верослава * Иванова – 

гр. Варна, район «Приморски», бул. «Васил 

Левски» бл.*, вх.*, ет.*, ап.*

   Член: Евдокия*Георгиева – гр. Варна, 

район «Приморски», бул.

«Васил Левски» бл.*, вх.*, ет.*, ап.*

   Член: Калин * Илиев – гр. Варна, 

район «Приморски», бул.

«Васил Левски» бл.*, вх.*, ет.*, ап.*

ел. поща: *@abv.bg

Управителен съвет - 

заедно и поотделно



14
№14/31.03.20

15 г.

««БМФ-Чайка-44»,                           

гр. Варна, район 

"Приморски",  ж.к. 

«Чайка» бл. 44»

гр. Варна, район 

«Приморски», ж.к. 

«Чайка» бл. 44

Усвояване на средства

от фондове 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 71.0570%

Управител: Веска * Георгиева – гр. 

Варна, район «Приморски», ж.к. «Чайка» 

бл. *, вх.*, ап.*

Управител

15
№15/05.05.20

15 г.

««БОР 16- ВАРНА»,                              

гр. Варна, район 

"Приморски",  ж.к. 

Левски, ул. «Д-р 

Анастасия Железкова» 

бл.16» 

гр. Варна, район 

«Приморски», ж.к. 

Левски, ул. «Д-р 

Анастасия 

Железкова» бл. 16

Усвояване на средства

от фондове 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 80.2504%

Председател: Николай * Ангелов – гр. 

Варна, район «Приморски», ж.к. Левски, 

ул. «Д-р Анастасия Железкова» бл. *, вх. 

*, ет.*, ап.*

Член: Янислав * Щерев – гр. Варна, 

район «Приморски», ж.к. Левски, ул. «Д-р 

Анастасия Железкова» бл.*, вх.*, ет.*, ап.*

Член: Еленка * Вангелова – гр. Варна, 

район «Приморски», ж.к. Левски, ул. «Д-р 

Анастасия Железкова» бл.*, вх.*, ет.*, ап.*                                                             

Член: Благой * Тошев – гр. Варна, район 

«Приморски», ж.к. Левски, ул. «Д-р 

Анастасия Железкова» бл.*, вх.*, ет.*, ап.*

 Член: Петър * Камриков – гр. Варна, 

район «Приморски», ж.к. Левски, ул. «Д-р 

Анастасия Железкова» бл.*, вх.*, ет.*, ап.*

 Член: Тодор * Русев – гр. Варна, район 

«Приморски», ж.к. Левски, ул. «Д-р 

Анастасия Железкова» бл.*, вх.*, ет.*, ап.*

 Член: Тодорка * Лазарова - гр. Варна, 

район «Приморски», ж.к. Левски, ул. «Д-р 

Анастасия Железкова» бл.*, вх.*, ет.*, ап.*

ел. поща: *@abv.bg

Управителен съвет - 

заедно и поотделно



16
№16/12.05.20

15 г.

««Юбилейна»,                                

гр. Варна, район 

"Приморски", ул. 

«Морска сирена» бл.24» 

гр Варна, район 

«Приморски», ул. 

«Морска сирена» 

бл.24» 

Усвояване на средства

от фондове 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 71.0677%

Управител: Емил * Чехларов – гр. 

Варна, район «Приморски», ул. «Морска 

сирена» бл.*, ет.*, ап.*

Управител

17
№17/05.02.20

16 г.

««Етажна собственост 

на сграда, находяща се 

на адрес: град Варна, 

квартал Виница, ул. 

„Ангел Главчев” № 

36»», гр. Варна, район 

«Приморски», кв. 

Виница, ул. „Ангел 

Главчев” № 36

гр. Варна, район 

«Приморски», кв. 

Виница, ул. „Ангел 

Главчев” № 36

1. Усвояване на средства 

от Фондовете на ЕС и от 

държавния или общински 

бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии, или 

използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в 

режим на ет. собственост.                     

2. Др. дейности, свързани 

с управлението на общите 

части на EС, включително 

да усвоява средства от 

други източници на 

финансиране, различни от 

тези в т.1

безсрочно 86.7305%
Управител: Красимир * Цонев – гр. 

Варна, ул. „Подполковник Калитин” №*
Управител

18
№18/18.03.20

16 г.

««Съгласие»,                                

гр. Варна, район 

"Приморски", ул. 

«Генерал Киселов» 

бл.15» 

гр. Варна, район 

«Приморски», ул. 

„Генерал Киселов” № 

15

1. Усвояване на средства 

от Фондовете на ЕС и от 

държавния или общински 

бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии, или 

използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в 

режим на ет. собственост.                     

2. Др. дейности, свързани 

с управлението на общите 

части на EС, включително 

да усвоява средства от 

други източници на 

финансиране, различни от 

тези в т.1

безсрочно 83.0353%

Управител: Красимира * Доганова – гр. 

Варна, ул. „Генерал Киселов” №*, ет.*, 

ап.*; ел. поща: *@yavor.doganov.org

Управител



19
№19/18.07.20

16 г.

««Емануил Манолов № 

11, бл.31 »,                                

гр. Варна, район 

"Приморски", ж.к. 

"Левски" ул. «Емануил 

Манолов»  № 11, бл. 31» 

гр. Варна, район 

«Приморски», ж.к. 

"Левски" ул. 

„Емануил Манолов” 

№ 11, бл.31

Усвояване на средства

от фондове 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 80.7540%

Председател: Пламен * Трендафилов – 

гр. Варна, район «Приморски», ж.к. 

„Левски”, ул. „Емануил Манолов” №*, бл.*, 

ет.*, ап.*;

   Член: Венцислав * Иванов – гр. 

Варна, район «Приморски», ж.к. „Левски”, 

ул. „Емануил Манолов” №*, бл.*, ет.*, 

ап.*; ел. поща: *@abv.bg

   Член: Валентин * Славов - гр. Варна, 

район «Приморски», ж.к. „Левски”, ул. 

„Емануил Манолов” №*, бл.*, ет.*, ап.*; 

ел. поща: *@abv.bg

Управителен съвет - 

заедно и поотделно

20
№20/10.01.20

17 г.

«Ружа бл.5»,                    

гр. Варна, район 

«Приморски»,                               

ул. «Ружа» бл. 5

гр. Варна, район 

«Приморски»,                 

ул. «Ружа» бл. 5

Усвояване на средства

от фондове 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 89.1242%

Председател: Стела * Бойчева – гр. 

Варна, район «Приморски»,  ул. „Ружа” 

бл.*, ет.*, ап.*; ел. поща: *@gbg.bg

   Член: Кристиян * Иванов – гр. Варна, 

район «Приморски»,  ул. „Ружа” бл.*, ет.*, 

ап.*; ел. поща: *@abv.bg

   Член: Галин * Янков - гр. Варна, район 

«Приморски», ул. „Ружа” бл.*, ет.*, ап.*; 

ел. поща: *@mail.bg

Управителен съвет - 

заедно и поотделно

21
№21/30.03.20

17 г.

«Прилеп бл.6»,                    

гр. Варна, община Варна, 

район «Приморски»,                               

ул. «Ружа» бл. 6

гр. Варна, община 

Варна, район 

«Приморски»,                 

ул. «Ружа» бл. 6

Усвояване на средства

от фондове 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 90.0508%

Председател: Александър * Стефанов 

– гр. Варна, район «Приморски»,  ул. 

„Прилеп” бл.*, ет.*, ап.*; ел. поща: 

*@abv.bg

   Член: Янислав * Трифонов – гр. 

Варна, район «Приморски»,                ул. 

„Прилеп” бл.*, ет.*, ап.*; ел. поща: 

*gmail.com

   Член: Христо * Христакиев - гр. 

Варна, район «Приморски», ул. „Прилеп” 

бл.*, ет.*, ап.*; ел. поща: *@abv.bg

Управителен съвет - 

заедно и поотделно



22
№22/16.02.20

18 г.

«Трилъчка - 13»,          

гр. Варна, община Варна, 

район «Приморски»,               

ул. «Света Ирина»,                

кв. Левски бл. 13 

гр. Варна, община 

Варна, район 

«Приморски»,               

ул. «Света Ирина»,                

кв. Левски бл. 13

Усвояване на средства

от фондове 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 82.1288%

Управител: Христо * Стоянов – гр. 

Варна, ул. „Света Ирина” бл.*, ет.*, ап.*; 

ел. поща: *@abv.bg

Управител

23
№23/27.03. 

2018 г.

««Съгласие», гр. Варна, 

община Варна, район 

«Приморски», ул. 

«Прилеп» № 30, жк./кв. 

«Цветен»»

 гр. Варна, община 

Варна, район 

«Приморски»,     ул. 

«Прилеп» №30, 

жк./кв. «Цветен»

Усвояване на средства

от фондове 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 100 %

Управител: Християн * Василев – гр. 

Варна, ул. „Прилеп № *, ет.*, ап.*;                                                                        

ел. поща: *@abv.bg

Управител


