
 
                                                                                                                                                                        Приложение №1 
                                                                                                                                                                                                                                                        Към чл.2, ал.4 

Регистър на сдружениятана собствениците  в сгради в режим на етажна собственост 
 гр.Мездра 
 

№ 
по 
ре
д 

Регистраци
онен номер 

Наименова
ние 

на СС 
Адрес Предмет на 

дейност Срок 

Представен и 
идеални 

части в % от 
етажната 

собственост 

Членове на 
управителния съвет 

(имена, адрес, 
електронна поща) 

Начин на 
представи

телство 

Залича 
ване 

1 

200-1/ 

09.02.2015г. 

 

„ Юшан” 

Гр.Мездра, 

Ул.”Петко 
Каравелов” 

№1, бл.2 

 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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 73.75% 

Председател на УС: 

Цветанка  Христова, 

Гр.Мездра 

Ул.”Петко 
Каравелов”№1 

Бл.2,вх.А,  ап.6 

cccahristowa@abv.bg 

Член: 

Гр.Мездра 

Теодора  Найденова 

Ул.”Петко 
Каравелов”№1 

Бл.2, вх.А, ет.5, ап.14 

Член: 

Пламен Каменов 

Гр.Мездра 

Ул.”Петко 
Каравелов”№1 

Бл.2, вх.В,ет.3, ап.8 

Председател на 
контролния съвет: 

Цветана Цветанова 

Управителят 

 



Гр.Мездра 

Ул.”Петко 
Каравелов”№1 

Бл.2, вх.В, ет.4, ап.12 

Членове на 
контролния съвет: 

Диляна  Ангелова 

Гр.Мездра 

Ул.”Петко 
Каравелов”№1 

Бл.2,вх.А,ет.1,ап.3 

Цеца  Ангелова 

Гр.Мездра 

Ул.”Петко 
Каравелов”№1 

Бл.2,вх.Б,ет.4ап.26 

2 

 

200-2/ 

09.02.2015г.  

 

 

 

 

„Топлина – 
Мездра” 

Гр.Мездра 

Ул.”Индустриа
лна”№№17,21 

Бл.Леденик -
4,вх.АиБ 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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 89.12 % 

Председател на УС: 

Виолета Георгиева 

Гр.Мездра 

Ул.”Индустриална”№2
1,бл.Леденик 
4,вх.Б,ет.4, ап.33 

Член: 

Валери Минков 

Гр.Мездра 

Ул.”Индустриална”№2
1, 

бл.Леденик 4, 

вх.Б,ет.2, ап.25 

Член: 

Управителн
ият съвет 
тримата 
заедно 

 



Катюша Христова 

Гр.Мездра 

Ул.”Индустриална”№2
1,бл.Леденик 
4,вх.Б,ет.3,ап.29 

Председател на 
контролния съвет: 

Генади Петров 

Гр.Мездра 

Ул.”Индустриална”№2
1, 

Бл.Леденик 
4,вх.Б,ет.1,ап.23 

Член: 

Соня  Иванова 

Гр.Мездра 

Ул.”Индустриална”№2
1,бл.Леденик 
4,вх.А,ет.4, ап.11 

Член: 

Антоанета  Христова 

Гр.Мездра 

Ул.”Индустриална”,бл.
Леденик 4, 
вх.Б,ет.3,ап.30 

3 

 

200-3/ 

13.02.2015г. 

 

 

„Леденик – 
2” 

Гр.Мездра, 

Ул.”Хр.Ботев”8
0 вх.А, 

Ул.”Хр.Ботев”8
4 вх.Б, 

Бл.Леденик - 2 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 

безсрочно 75.13% 

Председател на УС: 

Светлана Николова 

Гр.Мездра 

Ул.Хр.Ботев”84,вх.Б, 

Ет.7, ап.27 

Председат
елят на 
управителн
ия съвет 

 



безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост. 

sv_dobreva@yahoo.co
m 

Член: 

Ягодка  Христова 

Гр.Мездра 

Ул.”Хр.Ботев”№84,вх.
Б 

Ет.6,ап.21 

Член: 

Соня  Христова 

Гр.Мездра, 

Ул.”Хр.Ботев”80,вх.А, 

Ет.7, ап.21 

Председател на 
контролния съвет: 

Йохан  Цанов 

Гр.Мездра 

Ул.Хр.Ботев”80 

Вх.А,ет.5, ап.15 

Член: 

Яни  Иванов 

Гр.Мездра 

Ул.”Хр.Ботев”84, 

Вх.Б,ап.8 

Член: 

Цветана Кирилова 

Гр.Мездра 

Ул.”Хр.Ботев”80 

Вх.А, ап.14 

 

4  „Сердика” Гр.Мездра За усвояване на 
средства от 

безсрочно 94.751% Председател на УС: Председат
елят на 

 



200-4/ 

18.02.2015г. 

 

 

Ул.”Сердика”
№2 

фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост. 

Камелия  Иванова 

Гр.Мездра, 

Ул.”Сердика”№2, 

ет.4,ап.406 

Член: 

Евгения  Попова 

Гр.Мездра, 

Ул.”Сердика”№2 

Ет.5, ап.508 

Член: 

Румяна  Чифчийска 

Гр.Мездра, 

Ул.”Сердика”№2 

Ет.4, ап.405 

Председател на 
контролния съвет: 

Тихомир  Лилов 

Гр.Мездра 

Ул.”Сердика”№2 

Ет.5, ап.510 

Член: 

Димчо  Коцев 

Гр.Мездра 

Ул.”Сердика”2 

Ет.2, ап.204 

Член: 

Николай  Алексов 

Гр.Мездра 

Ул.”Сердика”2 

Ет.4, ап.407 

управителн
ия съвет 



5 

 

200-5/ 

20.02.2015г. 

 

 

 

“Шестицата”
гр.Мездра,ул
.”П.Евтимий”
33 

гр.Мездра,ул.”
П.Евти-
мий”33,бл.6 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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 100.00% 

Председател на УС: 

Мария  Иванова 

Гр.Мездра, 

Ул.”П.Евтимий”№33,б
л.6,вх.В,ап.28 

Член: 

Юлия  Лакова 

Гр.Мездра, 

Ул.”П.Евтимий”№33,б
л.6,вх.Г,ап.33 

Член: 

Ирен  Иванова 

Гр.Мездра, 

Ул.”П.Евтимий”№33,б
л.6,вх.А,ап.6 

Председател на 
контролния съвет: 

Георги  Димитров 

Гр.Мездра, 

Ул.”П.Евтимий”№33,б
л.6,вх.Д,ап.42 

Член: 

Дилян  Динов 

Гр.Мездра, 

Ул.”П.Евтимий”№33,б
л.6,вх.А,ап.12 

Член: 

Анета  Петкова 

Гр.Мездра, 

Ул.”П.Евтимий”№33,б
л.6,вх.А,ап.6 
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200-6/ 
23.02.2015г. 
 
 

 „Единство – 
бл.5”гр.Мезд
ра,ул.”Пейо 
Яворов”6, 
бл.5  

гр.Мездра, 
ул”Пейо 
Яворов”6 , 
бл.5,вх.А,Б и 
В 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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 94.83 % 

Председател на УС: 
Малин  Иванов 

Гр.Мездра, ул.”Пейо 
Яворов”№6,бл.5, 
Вх.Б,ет.5, ап.29 
Член: 

Сийка  Георгиева 

Гр.Мездра, ул” Пейо 
Яворов” №6, бл.5, 
Вх.В,ет.2, ап.34 

Член: 
Георги  Гергов 

Гр.Мездра, ул” Пейо 
Яворов” №6, бл.5, 
Вх.А,ет.5, ап.14 

Председател на 
контролния съвет: 

Красимир Кръстев 

Гр.Мездра, ул.Пейо 
Яворов”№6,бл.5, 

Вх.Ь, ет.2, ап.6 

Член: 

Милен  Лилов 

Гр.Мездра, ул.Пейо 
Яворов”№6,бл.5, 

Вх.В, ет.3, ап.39 

 

 



Член: 

Тодор  Тодоров 

Гр.Мездра, ул.Пейо 
Яворов”№6,бл.5, 

Вх.Б, ет.4, ап.35 
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200-9/ 

05.03.2015 
год. 

 

„Оптимист
ите – гр. 
Мездра, 
ул.”Свети 
Патриарх 
Евтимий” 
№8” 

гр. Мездра, 
ул.”Свети 
Патриарх 
Евтимий” 
№8 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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 83,28% 

Председател на УС: 
Ивайло Иванов 

гр. Мездра, ул.”Свети 
Патриарх Евтимий” 
№8, вх.А, ет.2, ап.4 
Член: 
Тодор Петков 
гр. Мездра, ул.”Свети 
Патриарх Евтимий” 
№8, вх.Б, ет.4, 
ап.36/12 
Член: 
гр. Мездра, ул.”Свети 
Патриарх Евтимий” 
№8, вх.В, ет.5, 
ап.61/13 
Председател на 
контролния съвет: 
Виолета  Симеонова 
Гр. Мездра 
Ул. „Св. Патр. 
Евтимий” №8 
Член: 
Тинка  Тошкова 
Гр. Мездра 

 

 



Ул. „Св. Патр. 
Евтимий” №8, вх.Б, 
ет.4, ап.35/11 
Член: 
Диан  Димов 
Гр. Мездра 
Ул. „Св. Патр. 
Евтимий” №8, вх.А, 
ет.8, ап.23 

8 

 

200-16/ 

12.05.2015 
год. 

 

 

 

„Леденик „ 1 
– Мездра – 
ул.”Христо 
Ботев” №66-
68 

Гр.Мездра, 
бл.Леденик 1, 
ул.”Хр.Ботев”
№66-68 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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 90.80 % 

Председател на УС: 
Снежана  Николава 

Гр.Мездра, бл.Леденик 
1, 
ул.”Хр.Ботев”66,вх.А, 
ет.8, ап.31 
Член: 

Венцислав Бончев 

Гр. Мездра, бл.Леденик 
1, 
ул.”Хр.Ботев”66,вх.А, 
ет.5, ап.20 

 
Член: 
Цветан  Цеков 

Гр. Мездра, бл.Леденик 
1, 
ул.”Хр.Ботев”66,вх.А, 
ет.4, ап.13 
 

Председател на 
контролния съвет: 

Райко  Трифонов 

Гр. Мездра, бл.Леденик 
1, 
ул.”Хр.Ботев”66,вх.А, 

 

 



ет.5, ап.19 

Член: 

Ивайло  Иванчев 

Гр. Мездра, бл.Леденик 
1, 
ул.”Хр.Ботев”66,вх.А, 
ет.5, ап.17 
Член: 

Красимир Атанасов 

Гр. Мездра, бл.Леденик 
1, 
ул.”Хр.Ботев”66,вх.А, 
ет.6, ап.23 
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200-9/ 

24.07.2015г. 

 

 

„Мездра,ул.
Александър  
Стамболийск
и 132 бл.4” 

Гр.Мездра, 
ул.Ал.Стамбол
ийски 
№132,бл.4,вх.
А,Б,В и Г 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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    89.66 % 

Председател на 
УС:Анета Атанасова 
ХристоваГр.Мездра, 
ул.Ал.Стамболийски 
132,бл.4, вх.Г,ет.2, 
ап.49 
Член: 

Костадин  Шабанов 

ГрМездра, 
ул.Ал.Стамболийски 
132,бл.4, вх.А,ет.1, ап.1 
Член:Милена  Иванова 

Гр.Мездра, 
ул.Ал.Стамболийски 
132,бл.4, вх.В,ет.3, 
ап.37 
Председател на 
контролния съвет: 

Маруся Нинова 

Гр.Мездра, 
ул.Ал.Стамболийски 
132,бл.4, вх.Г,ет.4, 
ап.57 

Член:Христо Найденов 

Гр. 
Мездраул.Ал.Стамболи
йски 132,бл.4, 
вх.В,ет.1, ап.33 
Член:Цветан  
Лесигерски 

Гр.Мездра, 
ул.Ал.Стамболийски 
132,бл.4, вх.Б,ет.4, 
ап.27 
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201-1/ 

04.02.2016г. 

„ Толовски – 
Иванов” 
гр.Мездра, 
ул.”Вапцаро

гр. Мездра, 
ул.”Вапцаров
”№9 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 

безсрочно 100% 
Управител: 
Веселин Толовски 
гр. Мездра, 
ул.”Вапцаров”№9 ет.1 

  



 

 

в”№9  и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Контрольор: 
Христо  Иванов 
гр. Мездра, 
ул.”Вапцаров”№9 ет.2 
 

 

11. 

 

 

201-2/ 

04.02.2016г. 

„Дружба – 
2016” 

Гр.Мездра, 
ул.Дружба”
№7 

Гр.Мездра, 
ул.Дружба”№
7 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 
Цено  Тодоров 
гр. Мездра, 
ул.”Дружба”№7 ет.2 
 
Контрольор: 
Прокопи Камбурски 
гр. Мездра, 
ул.”Дружба”№7 ет.1 
 
 

 

 

 

 

12. 

 

201-3/ 

04.02.2016г. 

„Здравец” 
гр.Мездра, 
ул.”Д.Благое
в”№8-10 

гр.Мездра, 
ул.”Д.Благоев”
№8-10 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 

безсрочно    83.14 %  

Управител: 

Николай  Добрев 

Гр.Мездра, 
ул.”Д.Благоев”№8 

Вх.А, ет.2, ап.4 

Контрольор: 

Жанета  Вутова 

Гр.Мездра, 

Ул.”Д.Благоев”№10 

Вх.Б, ет.2, ап.9 

 

 



етажна 
собственост 

 

 

15 

 

201-4/ 

04.02.2016г. 

„Просвета” 

Гр.Мездра 

Ул”Просвета
”1,1а 

Гр.Мездра 

Ул”Просвета”1
,1а 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Владимир Цолов 

Гр.Мездра, 

Ул.”Просвета”№1 

Контрольор: 

Радка  Петкова 

Гр.Мездра, 

Ул.”Просвета”№1а 
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201-5/ 

08.02.2016г. 

„Арда” 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзо
в”№58 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов”
№58 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Валя Тодорова 

Гр.Мездра 

Ул.Я.Сакъзов №58 
ет.1, ап.1 

Контрольор: 

Анета  Гергова 

Гр.Мездра 

Ул.ЯСакъзов №58 ет.2 
ап.3 
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201-11/ 

08.02.2016г. 

„Васил 
Левски” 

Гр.Мездра, 

Ул.”В.Левски
”№12 

Гр.Мездра, 

Ул.”В.Левски”
№12 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 

безсрочно 100 % 

Управител: 

Цветан  Йолашки 

Гр.Мездра, 

Ул.”В.Левски”№12 
ап.1 

Контрольор=: 

 

 



помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Тихомир  Стоянов 

Гр.Мездра, 

Ул.”В.Левски”№12 
ап.6 
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201-7/ 

08.02.2016г. 

„Стил – 
2016” 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзо
в” №54-56 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов” 
№54-56 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Виолетка  Николчева 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов”№56 

Контрольор:   Иванка 
Митова 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов”№54 
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201-8/ 

08.02.2016г. 

„ДБ – 14” 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Благое
в”№14 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Благоев”
№14 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Цветослав  Петков 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Благоев”№14 
ет.2 

Контрольор: 

Цветана  Кънова 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Благоев”№14 
ет.1 

 

 

 

 201-6/ „Витоша 28” Гр.Мездра 

Ул.”Витоша”№
За усвояване на 
средства от 

безсрочно 100 % Управител:   
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08.02.2016г. Гр.Мездра 

Ул.”Витоша”
№ 28 

28 фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Георги  Георгиев 

Гр.Мездра 

Ул.”Витоша”№28 

Контрольор: 

Митко  Марински 

Гр.Мездра 

Ул.”Витоша”№28а 
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201-9/ 

08.02.2016г. 

„Младенов – 
Цолов” 

Гр.Мездра 

Ул.”Ц.Церко
вски”№8,8а 

Гр.Мездра 

Ул.”Ц.Церковс
ки”№8,8а 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Красимир Младенов 

Гр.Мездра 

Ул.”Ц.Церковски”№8а 

Контрольор: 

Дамян Цолов 

Гр.Мездра 

Ул.”Ц.Церковски”№8 
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201-10/ 

08.02.2016г. 

„Енергия – 
2016” 

Гр.Мездра 

Ул.”Ал.Стамб
олийски”№3
7 

Гр.Мездра 

Ул.”Ал.Стамбо
лийски”№37 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 

безсрочно 100 % 

Управител: 

Вълко Добрев 

Гр.Мездра 

Ул.”Ал.Стамболийски” 
№37 

Контрольор: 

Пламен  Вълканов 

Гр.Мездра 

Ул.”Ал.Стамболийски” 

 

 



обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

№37 
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201-16/ 

09.02.2016г. 

“Сиракова-
Христов 
2016” 

Гр.Мездра 

Ул”Ал.Стамб
олий- 

ски”№60 

Гр.Мездра 

Ул”Ал.Стамбо
лий- 

ски”№60 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Велизар  Христов 

Гр.Мездра 

Ул.”Ал.Стамболийски” 

№60 ет.2 

 

Контрольор: 

Ваня  Сиракова 

Гр.Мездра 

Ул.”Ал.Стамболийски” 

№60 ет.1 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

201-18/ 

09.02.20201-
19/09.02.201
6г. 

„Славейков-
16” 

Гр.Мездра 

Ул.”ПРСлаве
йков”№10 и 
ул.”Хр.Смир
ненски”2 

Ул.”ПРСлавейк
ов”№10 и 
ул.”Хр.Смирне
нски”2 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Калин  Стойчев 

Гр.Мездра 

Ул.П.Р.Славейков №10 

 

Контрольор: 

Димитър  Каралийски 

Гр.Мездра 

Ул.Хр.Смирненски №2 

 

 

 

 

 

          

25. 

 

201-20/ 

09.02.2016г. 

„Пирин 
2016” 

Гр.Мездра 

Ул.Пирин 

Гр.Мездра 

Ул.Пирин №1 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 

безсрочно 100 % 

Управител: 

Светлана Мицева 

Гр.Мездрао 

 

 



 №1 общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Ул.Пирин №1 

 

Контрольор: 

Илинка Иванова 

Гр.Мездра 

Ул.Пирин №1 

26. 

201-12/ 

09.02.2016г. 

 

“Костов- 
Дамяновски” 

Гр.Мездра 

Ул.”Г.Димитр
ов” №49 

Гр.Мездра 

Ул.”Г.Димитро
в” №49 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Янко  Костов 

Гр.Мездра 

Ул.”Г.Димитров”№49 

 

Контрольор: 

Гр.Мездра 

Ул.”Г.Димитров” №49 

 

 

 

27. 

201-14/ 

09.02.2016г. 

 

„ А С 30 – 32” 

Гр.Мездра 

Ул.Ал.Стамб
олийски 
№30-32 

Гр.Мездра 

Ул.Ал.Стамбол
ийски №30-32 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 

безсрочно 100 % 

Управител: 

Петър  Лишковски 

Гр.Мездра 

Ул.Ал.Стамболийски 
№32 

 

Контрольор: 

Мартин  Мартинов 

Гр.Мездра 

Ул.Ал.Стамболийски 
№30 

 

 



собственост  

28. 
201-13/ 

09.02.2016г 

„Стара 
планина 1” 

Гр.Мездра 

Ул.”Стара 
планина”№1 

Гр.Мездра 

Ул.”Стара 
планина”№1 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

бесрочно  100% 

Управител: 

Полина  Йонова 

Гр.Мездра 

Ул.”Стара планина” 
№1 

 

Контрольор: 

Никола  Бойнов 

Гр.Мездра 

Ул.”Стара 
планина”№1 

 

 

29. 
201-15/ 

09.02.2016г 

„Стелни”  

Гр.Мездра 

Ул.”Космани
ца” №18 

Гр.Мездра 

Ул.”Косманиц
а” №18 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Николай  Ламбовски 

Гр.Мездра 

Ул.”Косматица”№18 

 

Контрольор: 

Стела  Ламбовска 

Гр.Мездра 

Ул.”Косматица”№18 

 

 

 

30. 
201-17/ 

09.02.2016г 

„Юлия” 

Гр.Мездра 

Ул.”Витоша”
№7,7а 

Гр.Мездра 

Ул.”Витоша”№
7,7а 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 

безсрочно  100 % 

Управетел: 

Веселин  Маринов 

Гр.Мездра 

Ул.”Витоша”№7а 

 

Контрольор: 

 

 



и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Евгени Величков 

Гр.Мездра 

Ул.”Витоша”№7 

31. 

201-19/ 

10.02.2016г 

 

„Лилия” – 
2016 

Гр.Мездра 

Ул.”Бузлудж
а” №13 

Гр.Мездра 

Ул.”Бузлуджа
” №13 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Галин Тодоров 

Гр.Мездра 

Ул.”Бузлуджа” №13 

 

Контрольор: 

Лидия Воденичарска 

Гр.Мездра 

Ул.”Бузлуджа” №13 

 

 

 

32. 

201-21/ 

11.02.2016г 

 

„ ИЦ-31” 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзо
в”№31 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов
”№31 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Цветомир  
Владимиров 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов”№31 

 

Контрольор: 

Ирена  Стефанова 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов”№31 

 

 

 

33. 
201-22/ 

11.02.2016г 
„КОМ – 
2016” 

Гр.Мездра 

Ул.”Ком”№17-

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 

безсрочно 100 % 
Управител: 

Хрисимир  Христов 
 

 



 Гр.Мездра 

Ул.”Ком”№1
7-19 

19 Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Гр.Мездра 

Ул.”Ком” №19 

 

Контрольор: 

Даниела  Ралчовска 

Гр.Мездра 

Ул.”Ком” №19 

 

33. 

201-23/ 

11.02.2016г 

 

„Маринов – 
Ламбева- 
Георгиева” 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Ки
рил и 
Методий”№
75 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Кири
л и 
Методий”№75 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Радослав  Маринов 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Кирил и 
Методий”№75 

 

Контрольор: 

Ива  Георгиева 

Ул.”Св.Св.Кирил и 
Методий”№75 

 

 

№1 

 От 
30.12.2019 
г. 

Заявление 
вх.№ 92.00-
560/30.12.2
019 г. 

34. 

 

 

 

 

 

 

 

201-24/ 

11.02.2016г 

 

„КМ – 58” 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Ки
рил и 
Методий”№
58 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Кири
л и 
Методий”№58 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 

безсрочно 100 % 

Контрольор: 

Хари Дойнов 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Кирил и 
Методий” №58 

 

Контрольор: 

Красимир Дойнов 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Кирил и 

 

 



сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Методий” №58 

 

35. 

 

201-25/ 

11.02.2016г 

 

„Топло” 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Благое
в”№11 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Благоев”
№11 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Христо Петров 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Благоев”№11 

 

Контрольор: 

Александър  Христов 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Благоев”№11 

 

 

 

 

 

36. 

 

 

201-26/ 

11.02.2016г 

 

„Роза -2016” 

Гр.Мездра 

Ул.”Роза”№4 

Гр.Мездра 

Ул.”Роза”№4 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Иво  Евтимов 

Гр.Мездра 

Ул.”Роза”№4 

 

Контрольор: 

Иван  Иванов 

Гр.Мездра 

Ул.”Роза”№4 

 

 

 

37. 

 

201-27/ 

11.02.2016г 

 

„Шипка -
2016” 

Гр.Мездра 

Ул.”Шипка”3
5,37 

„Шипка -2016” 

Гр.Мездра 

Ул.”Шипка”35,
37 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 

безсрочно  100 % 

Управител: 

Николай  Николов 

Гр.Мездра 

Ул.”Шипка”№35 ет.1 

 

 

 



безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Контрольор: 

Александър Ценов 

Гр.Мездра 

Ул.”Шипка”№35 ет.2 

 

 

 

38. 

 

201-28/ 

11.02.2016г 

 

„Шипка  
2016” 

Гр.Мездра 

Ул.”Шипка”
№11 

Гр.Мездра 

Ул.”Шипка”№
11 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Илина Павлова 

Гр.Мездра 

Ул.Шипка”№11 

 

Контрольор: 

Кирил Христов 

Гр.Мездра 

Ул.Шипка”№11 

 

 

 

 

39. 

 

201-29/ 

11.02.2016г 

 

„Ади – 2004” 

Гр.Мездра 

Ул.”Арда”№
7 

Гр.Мездра 

Ул.”Арда”№7 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Кателина  Стоянова 

Гр.Мездра 

Ул.”Арда”№7 

 

Контрольор: 

Росица  Чолакова 

Гр.Мездра 

Ул.”Арда”№7 

 

 

 

40. 201-30/ „МИША” Гр.Мездра За усвояване на безсрочно  100 % Управител:   



12.02.2016г 

 

Гр.Мездра 

Ул.”Мургаш”
№10 

Ул.”Мургаш”
№10 

средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Любомир Драганов 

Гр.Мездра 

Ул.”Мургаш”№10 

 

Контрольор: 

Иван  Драганов 

Гр.Мездра 

Ул.”Мургаш”№10 

 

 

41. 

201-31/ 

12.02.2016г 

 

„МИГ” 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзо
в”№25 и 

Ул.”Волга”№
2 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов”
№25 и 

Ул.”Волга”№2 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Татяна  Митева 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов”№25 

 

Контрольор: 

Пенка Петкова 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов”№25 

 

 

 

42.                                                                                                                          

201-32/ 

12.02.2016г 

 

„МАЙ -78” 

Гр.Мездра 

Ул.”Първи 
май”№28-
28А 

 

Гр.Мездра 

Ул.”Първи 
май”№28-28А 

 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 

безсрочно  100 % 

Управител:Мая  
Василева 

Гр.Мездра 

Ул.”Първи май”№28 

 

Контрольор: 

Цветомир  Ценов 

Гр.Мездра 

 

 



ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Ул.”Първи май”№28А 

43. 

201-33/ 

12.02.2016г 

 

„РОСКА – 
2016” 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Благое
в”№7 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Благоев”
№7 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Росица Прокопиева 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Благоев” №7 

Контрольор: 

Калин  Иванов 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Благоев” №7 

 

 

 

44. 

201-34/ 

12.02.2016г 

 

„Мишеви -2” 

Гр.Мездра 

Ул.”Добрудж
а”3 

Гр.Мездра 

Ул.”Добруджа
”3 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Мартин Мишев 

Гр.Мездра 

Ул.”Добрузжа”№3 

 

Контрольор: 

Светлин Мишев 

Гр.Мездра 

Ул.”Добрузжа”№3 

 

 

 

45. 

201-35/ 

12.02.2016г 

 

„Здравец -
2016” 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Ки
рил и 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Кири
л и 
Методии”№34 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 

безсрочно  100 % 

Управител: 

Людмила  Василева 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Кирил и 

 

 



Методии”№
34 

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

Методий”№34 

Контрольор: 

Стаменова 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Кирил и 
Методий”№34 

 

    

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

    

 

46. 

201-36/ 

12.02.2016г 

 

„СТРАНДЖА” 

Гр.Мездра 

Ул.”Страндж
а”№50-50А 

 

Гр.Мездра 

Ул.”Странджа”
№50-50А 

 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 

безсрочно  100 % 

Управител: 

Любка Рангелова 

Гр.Мездра 

Ул.”Стратджа”№50А 

 

Контрольор: 

Даниел  Генов 

Гр.Мездра 

Ул.”Странджа”№50 

 

 



собственост 

47. 

201-37/ 

15.02.2016г 

 

„Цвети – 
Мир” 

Гр.Мездра 

Ул.”Космати
ца”№20-20А 

Гр.Мездра 

Ул.”Косматица
”№20-20А 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Цветелина Цинцерска 

Гр.Мездра 

Ул.”Косматица”№20 

 

Контрольор: 

Хрисимир Кътов 

Гр.Мездра 

Ул.”Косматица”№20А 

 

 

 

48. 

201-38/ 

15.02.2016г 

 

„Леденика” 

Гр.Мездра 

Ул.”Оборищ
е”№17 

Гр.Мездра 

Ул.”Оборище”
№17 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Мирослав  Гетов 

Гр.Мездра 

Ул.”Оборище”№17 

 

Контрольор: 

Милена  Василева 

Гр.Мездра 

Ул.”Оборище”№17 

 

 

 

49. 

201-39/ 

15.02.2016г 

 

„ВИКИ – 
2016” 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Ки
рил и 
Методий”№
59-59а 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Кири
л и 
Методий”№59
-59а 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 

безсрочно  100% 

Управител: 

Виктория Ценова 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Кирил и 
Методий”№59 

 

 

 



и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Контрольор: 

Емилия  Николовска 

Гр.М ездра 

Ул.”Св.Св.Кирил и 
Методий”№59 

 

50. 

201-42/ 

16.02.2016г 

 

„ВЕСЛЕЦ” 

Гр.мездра 

Ул.”Веслец”
№13 

Гр.мездра 

Ул.”Веслец”№
13 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Каролина Кьолер 

Гр.Мездра 

Ул.”Веслец „№13 

 

Контрольор: 

Георги Вановски 

Гр.Мездра 

Ул.”Веслец „№13 

 

 

 

51. 

201-40/ 

16.02.2016г 

 

„Дружба 65” 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.с.Св.К
ирил и 
Методи” 
№65 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.с.Св.Ки
рил и Методи” 
№65 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

бесрочно  100 % 

Управител: 

Христо Драгановски 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.с.Св.Кирил и 
Методи” №65 

Контрольор: 

Веселка  Попова 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Кирил и 
Методи” №65 

 

 

 

52. 201-41/ „РОДОПИ – 
2016” 

Гр.Мездра 

Ул.”Родопи”№

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 

безсрочно  100 % Управител:  
 



16.02.2016г 

 

Гр.Мездра 

Ул.”Родопи”
№6 

6 Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Тодор  Беломорски 

Гр.Мездра 

Ул.”Родопи”№6 

 

Контрольор: 

Натали Иванова 

Гр.Мездра 

Ул.”Родопи”№6 

 

53. 

 

 

201-43/ 

16.02.2016г 

 

„УСПЕХ” 

Гр.Мездра 

Ул.”Рила”№1
7-19 

Гр.Мездра 

Ул.”Рила”№17
-19 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Петър  Марков 

Гр.Мездра 

Ул.”Рила”№17 

 

Контрольор: 

Вела Алексиева 

Гр.Мездра 

Ул.”Рила”№19 

 

 

54. 

201-45/ 

16.02.2016г 

 

„Стиви” 

Гр.Мездра 

Ул.”Ал.Стамб
олийски”№2
5 

Гр.Мездра 

Ул.”Ал.Стамбо
лийски”№25 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 

безсрочно 100 % 

Управител: 

Петко Маешки 

Гр.Мездра 

Ул.Ал.Стамболийски”
№25 

Контрольор: 

Евгени  Маешки 

Ул.”Ал.Стамболийски”
№25 

 

 



сгради в режим на 
етажна 
собственост 

55. 

201-53/ 

18.02.2016г 

 

„ХНКДА” 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.П.Евт
имий”№6 

„ХНКДА” 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.П.Евти
мий”№6 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Цветелина Димова 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.П.Евтимий”№6 

 

Контрольор: 

К Гр.Мездра 

Ул.”Св.П.Евтимий”№6 

КалинПетков 

 

 

56. 

201-55/ 

18.02.2016г 

 

„Георгиеваи 
– Тошеви”” 

Гр.Мездра 

Ул.”Страндж
а”№54-54А 

Гр.Мездра 

Ул.”Странджа”
№54-54А 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Марина  Георгиева 

Гр.Мездра 

Ул.”Странджа”№54А 

 

Контрольор: 

Ели  Тошева 

Гр.Мездра 

Ул.”Странджа”№54 

 

 

 

57. 

201-56/ 

19.02.2016г 

 

„Йотов” – 
Дичов” 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Ки
рил  и 
Методий”№

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Кири
л  и 
Методий”№14 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 

безсрочно   100 % 

Управител: 
Николай Дичов 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Кирил  и 
Методий”№14 

 

 

 



14 безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Контрольор: 

Димитър  Йотов 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Кирил  и 
Методий”№14 

 

58. 

201-59/ 

22.02.2016г 

 

„Арес” 

Гр.Мездра 

Ул.”Ал.Стамб
олийски”№1
10-112 

Гр.Мездра 

Ул.”Ал.Стамбо
лийски”№110-
112 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Валя Маркова 

Гр.Мездра 

Ул.”Ал.Стамболийски”
№110 

Вх.А, ап.2 

Контрольор: 

Тихомир  Христов 

Гр.Мездра 

Ул.”Ал.Стамболийски”
№112 

Вх.Б, ап.6 

 

 

59. 

201-60/ 

22.02.2016г 

 

„Георгиева – 
Нейков” 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Петров
”№15 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Петров”
№15 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Елеонора Георгиева 

Гр.Мездра 

Ул.Д.Петров”№15 

 

Контрольор: 

Светослав  Нейков 

Гр.Мездра 

Ул.Д.Петров”№15 

 

 

 

60. 201-62/ „Никол” Гр.Мездра За усвояване на безсрочно   100% Управител:   



22.02.2016г 

 

Гр.Мездра 

Ул.”Ген.Стол
етов”№2 

Ул.”Ген.Столет
ов”№2 

средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Цветко Христов 

Гр.Мездра 

Ул.”Ген.Столетов”№2 

 

Контрольор: 

Бранимир  Веков 

Гр.Мездра 

Ул.”Ген.Столетов”№2 

 

61. 

201-64/ 

22.02.2016г 

 

„Ди-МИ” 

Гр.Мездра 

Ул.”Родопи”
№3 

Гр.Мездра 

Ул.”Родопи”№
3 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Диляна  Младенова 

Гр.Мездра 

Ул.”Родопи”№3 

 

Контрольор: 

Вергиния Димитрова 

Гр.Мездра 

Ул.”Родопи”№3 

 

 

 

 

62. 

201-66/ 

19.02.2016г 

 

Гр.Мездра 

Ул.”Янко 
Сакъзов”№1
6 

Ул.”Янко 
Сакъзов”№16 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 

  Безсрочно   100 % 

Управител: 

Йоанна  Аспарухова 

Гр.Мездра  

Ул.”Я.Сакъзов”№16 

 

Контрольор: 

Нели Якимова 

Гр.Мездра  

 

 



ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Ул.”Я.Сакъзов”№16 

 

63. 

201-69/ 

23.02.2016г 

 

„Оборище – 
35” 

Гр.Мездра 

Ул.”Оборищ
е”№35 

Гр.Мездра 

Ул.”Оборище”
№35 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Румяна Накова 

Гр.Мездра 

Ул.”Оборище”№35 

 

Контрольор: 

Маргарита  Тончева 

Гр.Мездра 

Ул.”Оборище”№35 

 

 

64. 

201-73/ 

23.02.2016г 

 

„Бузлуджа” 

Гр.Мездра 

Ул.”Бузлудж
а”№1 

Гр.Мездра 

Ул.”Бузлуджа”
№1 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Красимира  

Николова 

Гр.Мездра 

Ул.”Бузлуджа”№1 

 

Контрольор: 

Иван Петров 

Гр.Мездра 

Ул.”Бузлуджа”№1 

 

 

 

65. 

201-75/ 

23.02.2016г 

 

„Химик 1” 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзо
в” №6 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов” 
№6 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 

безсрочно   100 % 

Управител: 

Цветан  Каменов 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов” №6 

 

 



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

ап.24 

 

Контрольор: 

Ганка Николова 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов” №6 
ап.20 

 

 

66. 

201-76/ 

23.02.2016г 

 

„Драгановск
и” 

Гр.Мездра 

Ул.”Ц.Церко
вски”№5 

Гр.Мездра 

Ул.”Ц.Церковс
ки”№5 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Емил  Драгановски 

Гр.Мездра 

Ул.”Ц.Церковски”№5 

 

Контрольор: 

Лидия Драгановска 

Гр.Мездра 

Ул.”Ц.Церковски”№5 

 

 

67. 

201-78/ 

23.02.2016г 

 

„Искра” 

Гр.мездра 

Ул.”Ген.Вл.За
имов”№12-
14 

Гр.мездра 

Ул.”Ген.Вл.Заи
мов”№12-14 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 

безсрочно   100 % 

Управител: 

Валери  Марински 

Гр.Мездра 

Ул.”Ген.Вл.Заимов”№
14 

Контрольор: 

Венелина  Илиева 

Гр.Мездра 

Ул.”Ген.Вл.Заимов”№
12 

 

 



етажна 
собственост 

 

68. 

201-79/ 

24.02.2016г 

 

„Евродом” 

Гр.Мездра 

Ул.”Пейо 
Яворов”№2 

Гр.Мездра 

Ул.”Пейо 
Яворов”№2 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Мирослав Иванов 

Гр.Мездра 

Ул.”Пейо Яворов”№2 

 

Контрольор: 

Иван Стоянов 

Гр.Мездра 

Ул.”Пейо Яворов”№2 

 

 

 

69. 

201-83/ 

24.02.2016г 

 

„Нанов – 
Иванов” 

Гр.Мездра 

Ул.”Родопи”
№8 

Гр.Мездра 

Ул.”Родопи”№
8 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Георги  Нанов 

Гр.Мездра 

Ул.”Родопи”№8 

 

Контрольор: 

Константин Иванов 

Гр.Мездра 

Ул.”Родопи”№8 

 

 

 

 

70. 

201-85/ 

24.02.2016г 

 

„Шипка” 

Гр.Мездра 

Ул.”Шипка”
№46 

Гр.Мездра 

Ул.”Шипка”№
46 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 

безсрочно  100 % 

Управител: 

Иванка  Дочева 

Гр.Мездра 

Ул.”Шипка”№46 

 

 

 



помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Контрольор: 

Валери Василев 

Гр.Мездра 

Ул.”Шипка”№46 

 

71. 

201-88/ 

25.02.2016г 

 

„Искър 3” 

Гр.Мездра 

Ул.”Искър”
№3 

Гр.Мездра 

Ул.”Искър”№3 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Светлана Тошева 

Гр.Мездра 

Ул.”Искър”№3 

Контрольор: 

ВалерияТошовска 

Гр.Мездра 

Ул.”Искър”№3 

 

 

 

72. 

201-89/ 

25.02.2016г 

 

„Комфорт”20
16 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Петров
”№20 и 
ул.”Ал.Стамб
олийски”№4
9 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Петров”
№20 и 
ул.”Ал.Стамбо
лийски”№49 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Тодора  Вихрийска 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Петров”№20 

 

Контрольор: 

Цветана  Василева 

Гр.Мездра 

Ул.”Ал.Стамболийски”
№49 

 

 

 

73. 201-89/ „Химик – 3” „Химик – 3” За усвояване на 
средства от 

безсрочно  100 % Управител:   



29.02.2016г 

 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзо
в”№4 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов”
№4 

фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Росен  Тошев 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов”№№4, 
ет.5, ап.17 

 

Контрольор: 

Владислав Шополов 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов”№№4, 
ет.7, ап.27 

 

74. 

201-97/ 

29.02.2016г 

 

„ГАБЙОР” 

Гр.Мездра 

Ул.”Ст.Карад
жа”№10 

Гр.Мездра 

Ул.”Ст.Карадж
а”№10 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Габриела Киркова 

Гр.Мездра 

Ул.”Ст.Караджа”№10 

 

Контрольор: 

Йордан  Кирков 

Гр.Мездра 

Ул.”Ст.Караджа”№10 

 

 

 

75. 

201-99/ 

29.02.2016г 

 

„Странджа”
№24 

Гр.Мездра 

Ул.”Страндж
а”№24 

Гр.Мездра 

Ул.”Странджа”
№24 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 

безсрочно  100 % 

Управител: 
Цеца Вековска 

Гр.Мездра 

Ул.”Странджа”№24 

 

Контрольор: 

Ваца  Петкова 

Гр.Мездра 

 

 



обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Ул.”Странджа”№24 

 

76. 

201-100/ 

29.02.2016г 

 

„Бенковски – 
2016” 

Гр.Мездра 

Ул.”Бенковск
и”№4 

Гр.Мездра 

Ул.”Бенковски
”№4 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Росица Големанова 

Гр.Мездра 

Ул.”Бенковски”№4 

 

Контрольор: 

Атанаска  Иванова 

Гр.Мездра 

Ул.”Бенковски”№4 

 

 

76. 

201-101 

29.02.2016г 

 

„Дружба” 

Гр.Мездра 

Ул.”Дружба”
№11 

Гр.Мездра 

Ул.”Дружба”
№11 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Деян  Моновски 

Гр.Мездра 

Ул.”Дружба”№11 

 

Контрольор: 

Тони  Тодоров 

Гр.Мездра 

Ул.”Дружба”№11 

 

 

78. 

201-103 

02.03.2016г 

 

„Шипка 41-
15” 

Гр.Мездра 

Ул.”Шипка”
№41 

Гр.Мездра 

Ул.”Шипка”№
41 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 

безсрочна  100 % 

Управител: 

Мария  Йотова 

Гр.Мездра 

Ул.”Шипка”№41,бл.15
,ет.2, ап.7 

 

 



бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

 

Контрольор: 

Стефка  Христова 

Гр.Мездра 

Ул.”Шипка”№41,бл.15
,ет.2, ап.6 

 

79. 

201-107/ 

02.03.2016г 

 

„Велев и 
сие” 

Гр.Мездра 

Ул.”Рила”№3 

Гр.Мездра 

Ул.”Рила”№3 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Красимир  Велев 

Гр.Мездра 

Ул.”Рила”№3 

 

Контрольор: 

Наташа  Николова 

Гр.Мездра 

Ул.”Рила”№3 

 

 

 

 

80. 

201-113 / 

07.03.2016г 

 

„Петров – 
Георгиев” 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзо
в”№17 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов”
№17 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Венко  Георгиев 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов”№17 

 

Контрольор: 

Николай  Петров 

Гр.Мездра 

Ул.”Я.Сакъзов”№17 

 

 

 



81. 

201- 120/ 

07.03.2016г 

 

„Людвер” 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Благое
в”№16 и 
ул.”Веслец”
№8 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Благоев”
№16 и 
ул.”Веслец”№
8 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Людмил Йонов 

Гр.Мездра 

Ул.”Д.Благоев”№16 

 

Контрольор: 

Вергиния  Гергова 

Гр.Мездра 

ул.”Веслец”№8 

 

 

82. 

201- 123/ 

07.03.2016г 

 

„Георги 
Димитров 
31-31а” 

Гр.Мездра 

Ул.”Г.Димитр
ов”№31-31а 

Гр.Мездра 

Ул.”Г.Димитро
в”№31-31а 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Калинка  Тодорова 

Гр.Мездра 

Ул.”Г.Димитров”№31 

 

Контрольор: 

Николай Ненчев 

Гр.Мездра 

Ул.”Г.Димитров”№31а 

 

 

83. 

201- 128/ 

09.03.2016г 

 

„Изгрев” 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Ки
рил и 
Методий”№
63 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Кири
л и 
Методий”№63 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 

безсрочно   100 % 

Управител: 

Гергана  Данова 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Кирил и 
Методий”№63 

Контрольор: 

Нинчо  Василев 

 

 



средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.Кирил и 
Методий”№63 

84. 

201- 133/ 

10.03.2016г 

 

„Лилови” 

Гр.Мездра 

Ул.”Страндж
а”№38 

Гр.Мездра 

Ул.”Странджа”
№38 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Валентина  Ангелова 

Гр.Мездра 

Ул.”Странджа”№38 

 

Контрольор: 

Милан  Лилов 

Гр.Мездра 

Ул.”Странджа”№38 

 

 

85. 

201- 134/ 

10.03.2016г 

 

„Ангелова – 
Георгиев” 

Гр.Мездра 

Ул.”Дружба”
№5-5А 

Гр.Мездра 

Ул.”Дружба”
№5-5А 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 
Огнян  Георгиев 

Гр.Мездра 

Ул.”Дружба”№5А 

 

Контрольор: 

Цветана  Николова 

Гр.Мездра 

Ул.”Дружба”№5 

 

 

 

86. 

201- 139/ 

11.03.2016г 

 

„Петрови и 
Цветкови” 

Гр.Мездра 

Гр.Мездра 

Ул.”Рила”№8 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 

безсрочно 100 % 

Управител: 

Калинка  Петрова 

Гр.Мездра 

 

 



Ул.”Рила”№8 държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Ул.”Рила”№8 

 

Контрольор: 

Еленка  Петрова 

Гр.Мездра 

Ул.”Рила”№8 

 

87. 

201- 108/ 

12.03.2016г 

 

„Септемврий
ци” 

Гр.Мездра 

Ул.”Ал.Стамб
олийски”№6
4 вх.А 

 

Гр.Мездра 

Ул.”Ал.Стамбо
лийски”№64 
вх.А 

 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Георги  Георгиев 

Гр.Мездра 

Ул.”Ал.Стамболийски”
№64 вх.А ап.10 

 

Контрольор: 

Димитър Доков 

Гр.Мездра 

Ул.”Ал.Стамболийски”
№64 вх.А ап.6 

 

 

 

 

88. 

201- 138/ 

12.03.2016г 

 

„Шипка”39 

Гр.Мездра 

Ул.”Шипка”
№39 

Гр.Мездра 

Ул.”Шипка”№
39 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 

безсрочно  100 % 

Управител: 

Боряна Попова 

Гр.Мездра 

Ул.”Шипка”№39 

 

Контрольор: 

Росица  Иванова 

Гр.Мездра 

Ул.”Шипка”№39 

 

 



сгради в режим на 
етажна 
собственост 

 

89. 

201- 141/ 

14.03.2016г 

 

„Прогрес – 
2016” 

Гр.Мездра 

Ул.”Д-р 
Петър 
Берон”№1 

Гр.Мездра 

Ул.”Д-р Петър 
Берон”№1 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Петьо Сайков 

Гр.Мездра 

Ул.”Д-р Петър 
Берон”№1 

 

Контрольор: 

Даниел Каменов 

Гр.Мездра 

Ул.”Д-р Петър 
Берон”№1 

 

 

90. 

201- 143/ 

14.03.2016г 

 

„Къчеви – Й 
отови” 

Гр.Мездра 

Ул.”Янко 
Сакъзов”№1
3 

Гр.Мездра 

Ул.”Янко 
Сакъзов”№13 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 
Тошко  Къчев 

Гр.Мездра 

Ул.”Янко 
Сакъзов”№13 

 

Контрольор: 

Виктория  Йотова 

Гр.Мездра 

Ул.”Янко 
Сакъзов”№13 

 

 

91. 

201- 142/ 

14.03.2016г 

 

„”Напредък” 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.К. 
и 
Методий”№
38 и 
ул.”Л.Караве

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.К. и 
Методий”№38 
и 
ул.”Л.Каравел
ов”№27-29 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 

безсрочно  88.61% 

Управител: 

Богдан  Нецов 

Гр.Мездра 

Ул.”Св.Св.К. и 
Методий”№38 

 

 



лов”№27-29 

 

 безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

 

Контрольор: 

Василка  Младенова 

Гр.Мездра 

Ул.”Л.Каравелов”№29 

 

92. 

201- 143/ 

14.03.2016г 

 

„Георги 
Димитров 
31-31а” 

Гр.Мездра 

Ул.”Г.Димитр
ов”№31-31а 

Гр.Мездра 

Ул.”Г.Димитро
в”№31-31а 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Калинка  Тодорова 

Гр.Мездра 

ул.”Г.Димитров”№31 

 

Контрольор: 

Николай Ненчев 

Гр.Мездра 

ул.”Г.Димитров”№31а 

 

 

93. 

201- 144/ 

14.03.2016г 

 

„Каменица – 
1” 

Гр.Мездра 

Ул.”Хр.Ботев
”№89 

Гр.Мездра 

Ул.”Хр.Ботев”
№89 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Димитър  Павлов 

Гр.Мездра 

Ул.”Хр.Ботев”№89 

 

Контрольор: 

Христо  Цеков 

Гр.Мездра 

Ул.”Хр.Ботев”№89 

 

 

 

94. 201- 145/ „Каретата” Гр.Мездра За усвояване на безсрочно  100 % Управител:   



14.03.2016г 

 

Гр.Мездра 

Ул.”Рила”№2
8 

Ул.”Рила”№28 средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

Евелина  Иванова 

Гр. Мездра 

Ул.”Рила”№28 

 

Контрольор: 

Лилия  Цанова 

Гр. Мездра 

Ул.”Рила”№28 

 

95. 

201- 145/ 

14.03.2016г 

 

„Пирин-15-
2016” 

Гр.Мездра 

Ул.”Пирин”
№15 

Гр.Мездра 

Ул.”Пирин”№
15 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
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: 

Ивайло Гешев 

Гр.Мездра 

Ул.”Пирин”№15 

 

Контрольор: 

Юлиянка Иванова 

Гр.Мездра 

Ул.”Пирин”№15 

 

 

 

 

96. 

 

 

 

 

 

201-
153/21.03.20
16г. 

,,Каравелов-
31” 

Гр.Мездра 

Гр.Мездра 

Ул.Л.Каравело
в 31 

За усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от 
държавния или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и субсидии 
и/или използване 
на собствени 
средства с цел 

безсрочно 100% 

Управител: 

 Красимир  
Владимиров 

Гр.Мездра, ул 
Л.Каравелов 31 

Контрольор: 

Йордан  Стаменов 

Гр.Мездра ул.“ Л. 
Каравелов „32 

 

 



 

 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим на 
етажна 
собственост 

 

 

 

 

 

 

 

97. 

 

 

 

 

201-
165/29.03.2016г. 

 

 

 

 

Андров-
Янкова 

 

 

 

 

Гр.Мездра 

Ул.“Янко Сакъзов“ 23 

За усвояване 
на средства от 
фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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: 

Валери  Андров 

 

 

Контрольор: 

Силвия  Янкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98. 

 

 

201-
170/31.03.2016г. 

 

 

„Дунав“ 

 

 

 

Гр.Мездра.Ул.Дунав 5 

За усвояване 
на средства от 
фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и 
субсидии 
и/или 
използване на 
собствени 
средства с цел 
ремонт и 

 

 

безсрочно 

 

 

100% 

 

 

Управител: 

Михаил  Манчев 

Нов управител на СС  
регистрлиран на 
13.03.2020 г. 

Гено  Петков 

Ул.“Дунав“№3 

Вх.Б, ет.2, ап.4 

 

Управителя 



 

 

 

 

 

 

 

99. 

 

 

201-
56/18.02.2016г. 

 

 

 

Йотов-Дичов 

 

 

Гр.Мездра 

ул.“Свети Кирил и 

 Методий“ 14 

За усвояване 
на средства от 
фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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: 

Николай 

 Дичов 

 

Контрольор: 

Димитър 

 Йотов 

 

обновяване на 
сгради в 
режим на 
етажна 
собственост 

Контрольор: 

Дилян  Лашков 



 

100. 

 

201-
177/21.04.2016г. 

 

 

Св.Св.К и Методий 12 

 

Гр.Мездра,ул.Св. 

Св.К и Методий 12 

 

За усвояване 
на средства от 
фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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: 

 Милка 

Кьолер 

 

Контрольор:  

Николай  Тотков 

 

102. 202-
2/30.05.2018 г. 

„Изгрев - гр.Мездра, 
ул.“Хр.Ботев“ №2“    

гр.Мездра, 
ул.“Хр.Ботев“ №2“    

За усвояване 
на средства от 
фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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: 

Тихомир  Филипов 

гр.Мездра, 
ул.“Хр.Ботев“ №2“    

0886886691 

Контрольор: 

Цвятко  Костов 

гр.Мездра, 
ул.“Хр.Ботев“ №2 

Управител 

 



 

103. 

 

 

202-
3/25.05.2018 г. 

 

„Ален мак- 
гр.Мездра,  

ул.“Витоша“, №4 

 

 гр.Мездра, община 
Мездра, ул.“Витоша“, 
№4 

 

на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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: 

Николай  Маринов 

гр.Мездра,ул.“Витоша“ № 4 

0886930162 

Контрольор: 

Пенка  Начева 

гр.Мездра,ул.“Витоша“ № 4 

 

Управител 

104. 202-
4/20.06.2018 г. 

“БЛОК ХИМИК 2 – 
гр.МЕЗДРА“ 

гр.Мездра,община 
Мездра, ул.“Христо 
Ботев“ № 43 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и 
субсидии 
и/или 
използване 
на собствени 
средства с 
цел ремонт и 
обновяване 
на сгради в 
режим на 
етажна 

безсрочно 96,96% Управител: 

Асен Ангелов 
гр.Мездра,ул.“Хр.Ботев“ № 
43,ет.7,ап.28 

0899833846 

Контрольор: 

Стела  Цветкова 

гр.Мездра,ул.“Хр.Ботев“ № 
43,ет.7,ап.25 

Управител 



собственост 

 

105. 130.00-
1/27.12.2019г. 

„ Леденик 3“ гр. 
Мездра 

Гр.Мездра, 
ул.“Хр.Ботев“№76 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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: 

Румяна  Стоянова 

Гр.Мездра, 
ул.“Хр.Ботев“№76 

Контрольор: 

Иво  Пеловски 

Гр.Мездра, ул.“Хр.Ботев“ 
№76 

Управител 



106. 130.00-
1/08.01.2020г. 

„ Балкан 1“гр.Мездра,  
ул.“Св.Св.Кирил и 
Методий“ №40 

Гр.Мездра, 
ул.“Св.Св.Кирил и 
Методий“№40 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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: 

Николай Петков 

Гр.Мездра, ул.“Св.Св.Кирил 
и Методий“ №40 

Контрольор: 

Милена  Нинова 

Гр.Мездра, ул.“Св.Св.Кирил 
и Методий“ №40 

Управител 

107. 130.00-
2/10.01.2020 

„ Роза“ ул.“Христо 
Ботев“ №49 гр. 
Мездра 

Гр.Мездра, 
ул.“Хр.Ботев“№46 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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: 

Пламен  Иванов 

Гр.Мездра, 
ул.“Хр.Ботев“№49 

Контрольор: 

Милко  Попов 

Гр.Мездра, ул.“Хр.Ботев“ 
№49 

Управител 



108. 130.00-
3/10.01.2020 г. 

„КОС – 2020“ 
гр.Мездра 
ул.“Св.Патриарх 
Евтимий“ № 10.12и 14 

Вх. А,Б и В 

Гр.Мездра 

ул.“Св.Патриарх 
Евтимий“ № 10.12и 14 

Вх. А,Б и В 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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 : 

Милен  Милов 

Гр.Мездра, ул.“Св. Патриарх 
Евтимий“ №12 

Контрольор: 

Иван Томов 

Гр.Мездра, Патриарх 
Евтимий“ №10 

Управител 

109. 130.00-
4/10.01.2020 г. 

„ Бузлуджа“5 
гр.Мездра, 
ул.Бузлуджа №5 

Гр.Мездра,             
ул.“Бузлуджа“ №5 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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: 

Надежда  Данова 

Гр.Мездра,                             
ул. „Добруджа“ №5 

Контрольор: 

Пламен  Цонков 

Гр.Мездра,                       
ул.“Добруджа“ №5 

Управител 



110. 130.00-
5/13.01.2020 г. 

„Шипка 14“  
гр.Мездра, 
ул.“Шипка“ №14 

Гр.Мездра                     
ул.“ Шипка“ №41 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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: 

Мариана  Димитрова 

Гр.Мездра,                    

 ул. „Шипка“ №41 

Контрольор: 

Владимир Драганов 

Гр.Мездра,                       
ул.“Шипка“ №41 

Управител 

111. 130.00-
6/13.01.2020 г. 

„ Колос“   гр.Мездра, 
ул.“Васил Левски“ 
№14  вх.А и Б 

       гр.Мездра,                       
ул.“ Васил Левски“ 
№14, вх.А и Б 

 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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 съвет 

Управител:                 Светлин  
Борисов                        
ул.“Васил Левски“ №14 

членове:               Веселин  
Вълчев 

Борис  Йорданов 

Контролен съвет 

Контрольор: 

Теодоси  Петков 

Гр.Мездра,                       
ул.“Васил Левски“ №14 

Членове:                  Валери  
Ангелов  

Пламен  Тонов 

Управтеля 



112. 130.00-
7/13.01.2020 г. 

„ Чавдар – 2020“        
гр.Мездра,                       
ул.“1 –ви май“№18 

        гр.Мездра,                       
ул.“1 –ви май“№18 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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: 

 Николай  Цветков 
гр.Мездра,                        
ул.“1-ви май“ №18, ет.3 ап.5 

Контрольор:     Христо  
Цветков                                      
гр.Мездра,                        
ул.“1-ви май“№18, ет.2, ап.4 

Управителя 

113. 130.00-
8/13.01.2020 г. 

„Мездра-Благоев“          
гр.Мездра,                         
ул.“Д.Благоев“ №30 

гр.Мездра,                         
ул.“Д.Благоев“ №30 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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:              Марияна  
Тодорова гр.Мездра,                        
ул.“Д.Благоев“ №30 

Контрольор:                   Блага  
Маркова                                    
гр.Мездра,                        
ул.“Д.Благоев“№30 

Управителя 



114. 130.00-
9/14.01.2020 г. 

„Детелина 2020“          
гр.Мездра,                         
ул.“Динко 
Петров“№12 

гр.Мездра,                         
ул.“Динко Петров“№ 
12 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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: 

Дарина  Ватова 

гр.Мездра,                        
ул.“Динко Петров“ №12 

Контрольор: 

Румяна  Галибова                                    
гр.Мездра,                        
ул.“Динко Петров“№12 

Управителя 

115. 130.00-
10/14.01.2020г.  

„ Весела“          
гр.Мездра,                         
ул.“Оборище“№31 

гр.Мездра,                         
ул.“Оборище“№31 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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: 

Весела  Николова 

гр.Мездра,                        
ул.“Оборище“ №31 

Контрольор: 

Елена  Мишова                                    
гр.Мездра,                        
ул.“Оборище“№31 

Управителя 



116. 130.00-
11/14.01.2020г.  

„ Каменица“          
гр.Мездра,                         
ул.“Баданец“№4 

гр.Мездра,                         
ул.“Баданец“№4 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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: 

Маргарита  Гекина 

гр.Мездра,                        
ул.“Баданец“ №4 

Контрольор: 

Румяна  Стойнева                                    
гр.Мездра,                        
ул.“Баданец“№4 

Управителя 

117 130.00-
12/15.01.2020г.  

„ХЕМУС“                        
гр. Мездра,                 
ул.“ Христо Ботев“ №4 

гр.Мездра,                 
ул.“ Христо Ботев“ №4 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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 съвет 

Управител                       

Христо Христов            
ул.“Христо Ботев“ №4 

 Членове:                           
Георги  Цанев 

Валерия Масларска 

Контролен съвет 

Контрольор 

Цветомир  Масларски 

Гр.Мездра,                       
ул.“Христо Ботев“ №4 

  Членове                              
Светлин Йотов      

Филип  Цветанов 

Управителя 



118 130.00-
13/16.01.2020г.  

„ Алма“                        
гр. Мездра,                 
ул.“ Дунав“ №2- 4 

гр.Мездра,                 
ул.“ Дунав“ №2- 4 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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                            

Тихомир  Вутов 

гр.Мездра,                        
ул.“Дунав“ №2 - 4 

Контрольор                         

Габриела  Лалова                                   
гр.Мездра,                        
ул.“Дунав“№2 - 4 

Управителя 

119 130.00-
14/16.01.2020г.  

„ Железничар“                           
гр. Мездра,                 
ул.“ Св.Патриарх 
Евтимий“ №4,вх.А,Б и 
В 

гр.Мездра,                  
ул.“Св.Патриарх 
Евтимий“ №4, вх.А,В и 
В 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и 
субсидии 
и/или 
използване 
на собствени 
средства с 
цел ремонт и 
обновяване 
на сгради в 
режим на 
етажна 
собственост 

безслочно 100% Управител съвет 

Управител                       

Маргарита  Михова                      
ул.“Св.П.Евтимий“ №4 

 Членове:               

  Иван  Иванов 

Павел  Павлов 

Владимир  Николов 

Контролен съвет 

Контрольор 

Любомир  Тодоров 

Гр.Мездра,                       
ул.“Св.П.Евтимий“ №4 

  Членове                             
Ивайло  Андреев 

Иван Василев 

Управителя 



 

120 130.00-
15/17.01.2020г.  

„ Рила 16“                           
гр. Мездра,                 
ул.“ Рила“ №16 

гр.Мездра,                

  ул.“ Рила“ №16 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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                            

Валя  Нецова 

гр.Мездра,                        
ул.“Рила“ №16 

Контрольор                         

 Милчо Маринов                                  
гр.Мездра,                        
ул.“Рила“ №16 

Управителя 

121 130.00-
16/20.01.2020г.  

„ Край реката“                           
гр. Мездра,                 
ул.“ 
Ал.Стамболийски“ 
№8 

гр.Мездра,               

 ул.“ 
Ал.Стамболийски“ 
№8 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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                            

Януш  Янев 

гр.Мездра,                        
ул.“Ал.Стамболийски“№8 

Контрольор                         

Веско Митов                                
гр.Мездра,                        
ул.“Ал.стамболийски“ №8 

Управителя 



122 130.00-
17/20.01.2020г. 

„ Двама 2020“                           
гр. Мездра,                 
ул.“ 
Ал.Стамболийски“ 

№20 

гр.Мездра,                 
ул.“ 
Ал.Стамболийски“ 

№20 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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                            

Валя  Божинова 

гр.Мездра,                        
ул.“Ал.Стамболийски“№20 

Контрольор                         

Дончо  Етугов                                
гр.Мездра,                        
ул.“Ал.стамболийски“ №20 

Управителя 

123 130.00-
18/20.01.2020г. 

„ Блок 1“ 

Гр.Мездра, ул.“ 
Св.Патриарх Евтимий“ 
№35, вх.А,Б,В и Г 

Гр.Мездра,  

ул.Св.Патриарх 
Евтимий“№35, 
вх.А,Б,В и Г 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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 съвет 

Управител   

Петко  Коцев            
ул.“Св.П.Евтимий“  вх.Г 

 Членове:               

Александър Недков 

Наталка  Димитрова 

Димитър  Петков 

 

Контролен съвет 

Контрольор 

Мартин Миков 

Гр.Мездра,                       
ул.“Св.П.Евтимий“ №35, вх.В 

  Членове               

Цветина  Ценова 

Управителя 



 

124 130.00-
19/20.01.2020г.  

„Димитър 
Благоев“№2 

Гр.Мездра, 
ул.“Ал.Стамболийски“ 
№106 - 108 

 

Гр.Мездра, 
ул.“Ал.Стамболийски“ 
№106 - 108 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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                            

Валентина  Радкова 

гр.Мездра,                        
ул.“Ал.Стамболийски“№106, 
вх.Б, ет.5, ап.10 

Контрольор                         

Любомир  Цветков                                
гр.Мездра,                        
ул.“Ал.Стамболийски“ 
№106, вх.Б 

Управителя 



125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 

130.00-
20/20.01.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130.00-
21/21.01.2020г. 

„ Искър“ 

Гр.Мездра,  

Ул.“Хр.Смрненски“ 
№70, вх.А,  

Ул.“Хр.Смрненски“ 
№72, вх.Б 

ул.“Ал.Стамболийски“ 
№9, вх.А,Б и В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Топъл дом“ 

Гр.Мездра,     ул.“ 
Ал.Стамболийски“ 
бл.1, вх. А и Б 

Гр.Мездра,  

Ул.“Хр.Смрненски“ 
№70, вх.А,  

Ул.“Хр.Смрненски“ 
№72, вх.Б 

ул.“Ал.Стамболийски“ 
№9, вх.А,Б и В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр.Мездра,     ул.“ 
Ал.Стамболийски“ № 
100 - 102 бл.1, вх. А и 
Б 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и 
субсидии 
и/или 
използване 
на собствени 
средства с 
цел ремонт и 
обновяване 
на сгради в 
режим на 
етажна 
собственост 

 

 

 

 

 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и 
субсидии 
и/или 
използване 
на собствени 
средства с 

Безсрчно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безсрочно 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Управител                       

Цветослав  Иванов    
ул.“Ал.Стамболийски“ №9, 
вх.Б, ап19 

Контрольор 

Мирослав  Илчев 

Гр.Мездра,                      
ул.“Ал.Стамболийски“ №9, 
вх.А, ап.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управител                            

Соня  Пешкова 

гр.Мездра,                        
ул.“Ал.Стамболийски“№100 

Контрольор                         

Зоя Иванова                               
гр.Мездра,                        
ул.“Ал.стамболийски“ №102 

 

Управителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управителя 



цел ремонт и 
обновяване 
на сгради в 
режим на 
етажна 
собственост 

 

127 130.00-
22/21.01.2020г. 

„ Люлин“ 
Гр. Медра 
Ул.“П.Яворов“ №9 

Гр. Медра 
Ул.“П.Яворов“  

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и 
субсидии 
и/или.използ
ване на 
собствени 
средства с 
цел ремонт и 
обновяване 
на сгради в 
режим на 
етажна 
собственост 

  Управител                            
Ана  Гергова 
гр.Мездра,                        
ул.“Пейо Яворов“ №9 
 
Контрольор                         
Диляна Станинска                             
гр.Мездра,                        
ул.“Пейо Яворов“ №9 

Управителя 



128 130.00-
23/21.01.2020г. 

„ Шипка 22-28“ 
Гр.Мездра, 
Ул.“Шипка“ 
№22,24,26,28 

Гр.Мездра, 
Ул.“Шипка“ 
№22,24,26,28 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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                            
Георги  Велчев 
гр.Мездра,                        
ул.“Шипка“ №28 
 
Контрольор                         
Мая  Петкова                               
гр.Мездра,                        
ул.“Шипка“ №26 

Управителя  

129 130.00-
24/20.01.2020г. 

 
 

„ Македония 2020“ 
Гр.Мездра, 
ул.Хр.Смирненски“ 
№42и 44 и ул.Любен 
Каравелов“ №13 и 15 

Гр.Мездра, 
ул.Хр.Смирненски“ 

№42и 44 и ул.Любен 
Каравелов“ №13 и 15 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и 
субсидии 
и/или 
използване 

Безсрочно 100% Управител                            
Георги Велчев 
гр.Мездра,                        
ул.“Шипка“ №28 
 
Контрольор                         
Мая  Петкова                               
гр.Мездра,                        
ул.“Шипка“ №26 

Управителя  



на собствени 
средства с 
цел ремонт и 
обновяване 
на сгради в 
режим на 
етажна 
собственост 

130 130.00-
24/20.01.2020г. 

 
 

„ Родопи“ 
Гр.Мездра,     

ул.“Родопи“ №4 
 

Гр.Мездра,     
ул.“Родопи“ №4 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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                            
Маргарита  Георгиева 
гр.Мездра,                        
ул.“Родопи“ №4 
 
Контрольор                         
Цветомир  Христов                             
гр.Мездра,                        
ул.“Шипка“ №26 

Управителя  

131 130.00-
26/24.01.2020г. 

 
 

„ Тройката“ 
Гр.Мездра, 

Ул.“Ал.Стамболийски
“ №134, бл.3, вх.А,Б,В 

и Г 

Гр.Мездра, 
Ул.“Ал.Стамболийски
“ №134, бл.3, вх.А,Б,В 

и Г 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 

Безсрочно 100% Управител съвет 
Управител                      

Виолина  Ганчева  
ул.“Ал.Стамболийски“ 
№134, бл.3,вх.Б, ап.13 

 
 Членове:                           

Управителя  



или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и 
субсидии 
и/или 
използване 
на собствени 
средства с 
цел ремонт и 
обновяване 
на сгради в 
режим на 
етажна 
собственост 

Валери Радославов 
Павлина  Петрова 
Росен  Динков 

 
Контролен съвет 
Контрольор 
Бойко  Михов 
Гр.Мездра,                       
ул.“Ал.Стамболийски“ 
№134, бл.3,вх.А, ап.1 
  Членове                               
Дарин  Дойнов 

132 130.00-
26/24.01.2020г. 

 
 

„ Шанс 95“ 
Гр.Мездра 

Ул.“Хр.Ботев“ №30 

Гр.Мездра 
Ул.“Хр.Ботев“ №30 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и 
субсидии 
и/или 
използване 
на собствени 
средства с 
цел ремонт и 
обновяване 
на сгради в 
режим на 
етажна 

безсрочно 100% Управител                            
Милена  Илчева 
гр.Мездра,                        
ул.“Хр.Ботев“ №30, ап.12 
 
Контрольор                         
Румен  Динков                              
гр.Мездра,                        
ул.“Хр.Ботев“ №30, ап.3 

Управителя  



собственост 
133 130.00-

28/27.01.2020г. 
„ Теменуга“ 
Гр.Мездра 

Ул.“Св.Св.Кирил и 
Методий“ №57 

Гр.Мездра 
Ул.“Св.Св.Кирил и 

Методий“ №57 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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: 
Виктория Цолова     
ул.“Св.Св.Кирил и 
Методий“ №57 
 
 Членове:                            
Любомир  Методиев 
Йордан  Цолов 
 
Контролен съвет 
Контрольор 
Йордан  Цолов 
Гр.Мездра,                       
ул.“ Св.Св.Кирил и 
Методий“ №57 
  Членове                               
Катя  Методиева 

Управителя  

134 130.00-
28/27.01.2020г. 

„ ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ-
МЕЗДРА 2020““ 

Гр.Мездра 
Ул.“Св.Св.П.Евтимий“ 

№27 

Гр.Мездра 
Ул.“Св.Св.П.Евтимий“ 

№27 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и 
субсидии 
и/или 

безсрочно 100% Управител                            
Йорданка  Велчова 
гр.Мездра,                        
ул.“Св.Св.П.Евтимий“ 
№27, вх.А,ап.14 
 
Контрольор                         
Динко  Николов                        
гр.Мездра,                        
ул.“Св.Св.П. Евтимий“ 
№27, вх.Б,ап.16 

Управителя  



използване 
на собствени 
средства с 
цел ремонт и 
обновяване 
на сгради в 
режим на 
етажна 
собственост 

135 130.00-
30/29.01.2020г. 

„ ВИТ – 2020“ 
Гр.Мездра, 

Ул.“ Георги Кирков“ 
№37 

Гр.Мездра, 
Ул.“ Георги 

Кирков“№37 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или от 
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                            
Тошо  Цондашки 
гр.Мездра,                        
ул.“Г.Кирков“ №37 А 
 
Контрольор                         
Иво  Коцев                              
гр.Мездра,                        
ул.“Г.Кирков“ №37 

Управителя  

136 130.00-
31/29.01.2020г. 

„ Славейков“ 14 
Гр.Мездра, 

Ул.“П.Р.Славейков“ 
№14 

Гр.Мездра, 
Ул.“П.Р.Славейков“ 

№14 

За усвояване 
на средства 
от фондовете 
на 
Европейския 
съюз и/или от 

безсрочно 100% Управител                           
Мариела Горанова 
гр.Мездра,                        
ул.“П.Р.Славейков“ №14 
 
Контрольор                         

Управителя  



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

Антоанета Христова                             
гр.Мездра,                        
ул.“П.Р.Славейков“ №14 

 

137 
 
 

 
130.00-

32/29.01.2020г. 

„ Детелина“ 
Гр.Мездра, 

Ул.Иван Вазов“ №7 

Гр.Мездра, 
Ул.Иван Вазов“ №7 

За усвояване 
на средства от 
фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния или 
от 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                            
Пламенка  Цолова 
гр.Мездра,                        
ул.“Хр.Ботев“ №66, ет.6, 
ап.22 
 
Контрольор                         
Павлинка  Георгиева                           
гр.Мездра,                        
ул.“Ив.Вазов“ 
№7,ет.2,ап.3 

Управителя 



138 
 
 

130.00-
33/31.01.2020г 

„ ВИКИ“ 
Гр.Мездра,  

Ул.Ц.Церковски“ №5 

Гр.Мездра,  
Ул.Ц.Церковски“ 
№5 

За усвояване 
на средства от 
фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния или 
от 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                            
Диана  Найденова 
гр.Мездра,                        
ул.“ Ц.Церковски“ №5 
 
Контрольор                         
Емил  Драгановски                       
гр.Мездра,                        
ул.“Ц.Церковски“ №5 

Управителя 

139 
 
 

130.00-
34/04.02.2020г 

„ШАНС 20“ 
Гр.Мездра, 

Ул.“Д.Благоев“ №20 

Гр.Мездра, 
Ул.“Д.Благоев“ №20 

За усвояване 
на средства от 
фондовете на 
Европейския 

съюз и/или от 
държавния или 
от общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии 

и/или 
използване на 

собствени  
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим  

безсрочно 100% Управител                            
Иван  Илчев 
гр.Мездра,                        
ул.“ Д.Благоев“ №20 
 
Контрольор                         
Велмира Чиренска 
гр.Мездра,                        
ул.“Д.Благоев“ №20 

Управителя 



на етажна 
собственост 

140 130.00-
113/24.02.2020г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Кирил и Методий 
26“ 

Гр.Мездра, 
Ул.“Св.Св.Кирил и 

Методий“№26 

Гр.Мездра, 
Ул.“Св.Св.Кирил и 

Методий“№26 

За усвояване 
на средства от 
фондовете на 
Европейския 

съюз и/или от 
държавния или 
от 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                            
Ивайло  Лалов 
гр.Мездра,                        
ул.“ Св.Св. Кирил и 
Методий“№26 
 
Контрольор                         
 Петър  Владов                 
 гр.Мездра,                        
ул.“ Св.Св. Кирил и 
Методий“№26 

Управителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


