
Публичен регистър на сдружения на сгради в режим на етажна собственост по Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012 г. 

Регистрирани сдружения на собственици в сгради в режим на етажна собственост на територията на община Първомай

№ 
по 
ред

Регистра- 
ционен 
номер 

Наимено- 
вание 

Адрес 
Предмет на 

дейност 
Срок 

Представени 
идеални 

части в % от 
етажната 

собственост

Членове на управителния съвет 
(имена, адрес, електронна поща) 

Начин на 
представи- 

телство  

1.
1/

28.01.2016
г. 

Сдружение 
на 

собственици
те - 

„НАДЕЖ-
ДА 93”  

град 
Първомай, 

ул. 
„Рожен” 

№2;вх. А, 
Б, В  

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

Безсрочен 95,49%

Управител: 
Тоска Николова Милева, град 
Първомай,  
ул. „Рожен” №2, вх. Б, ет.2, ап.16 
(toska.mileva@mail.bg) тел. 
0888548072

чрез 
управителя 

2.
2/

28.03.2016
г. 

Сдружение 
на 

собственици
те - 

„УСПЕХ” 

гр. Първо-

май, ул. 

„Кн.Борис

І” № 43;

бл. 4, вх. 

А, вх.Б и 

Усвояване на 
средства от 
Фондовете на 
Европейския съюз 
и/или от държавния 
или общински 

Безсрочен 95,705%
Управител:Желязко Божидаров 
Мирчев, град Първомай, ул. „Княз 
Борис І”№ 43,вх. Б, ет.3, ап.18 

чрез 
управителя 



№45, бл. 3, 

вх.А,  вх.Б, 

вх. В 

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

3
3/

04.04.2016
год. 

Сдружение 
на  
собствени-
ците 
”СТЕФАН 
СТАМБО-
ЛОВ – 31 –
ПЪРВОМА
Й” 

гр. 

Първомай, 

обл. 

Пловдив, 

ул. 

„Стефан 

Стамболов

” №31, вх. 

А, вх. Б 

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

Безсрочен 90,47 %

Управител: Тодор Димитров 
Тодоров, град Първомай, ул. 
„Стефан Стамболов” №31, вх. Б,ет. 
2, ап.12, Tdtodorov_66@abv.bg 

чрез 
управителя 


