
Регистър на „Сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна        

собственост“ Район „Витоша” по  ЗУЕС 

№ по 

ред 

Регист-рацио-

нен номер 

Наимено-вание[1] Адрес Предмет на дейност[2] Срок[3] Пред-ставени идеални 

части в % от етажна-та 

собстве-ност 

1.  

246/16.07.2010г. 

 „Магнолия” Ул. „Дъбова гора” 

 № 8А 

   

       

2 286/08.10.2010г. „Добри съседи”     

3 ЕССО17120003/ 

07.05.2013г. 

„Примера” Ул.  ”Майстор Алекси 

Рилец”  

№ 6 

   

4 ЕССО1712000 

4/16.05.2013г. 

„Единство” „Драгалевци разширение 

север”УПИ VІ- 1544, кв. 118 

   

5. ЕССО1712005 

31.05.2014г. 

Ж.к. Княжево 

Ул. Бял нарцис № 5, 

вх. В 

Ул. Бял нарцис № 5, вх. В Енергийно обновяване 

на българските домове 

безсрочен     100% 

6 ЕСОО17006/18.

11.2014г. 

Ул. „Преки път“ № 

61А 

Ул. „Преки път“ № 61А Енергийно обновяване 

на българските домове 

безсрочен     78,293% 

7. ЕСОО1712007/

12.12.2014г. 

Ул. Кота 1050 № 3, 

вх. А, и вх. Б 

Ул. Кота 1050 № 3, вх. А, и 

вх. Б 

Енергийно обновяване 

на българските домове 

безсрочен    71, 22% 

8 ЕСОО1712008/

09.01.2015г. 

Бул. Братя Бъкстон 

№ 45, вх. А, вх. Б 

Бул. Братя Бъкстон № 45, 

вх. А, вх. Б 

Енергийно обновяване 

на българските домове 

безсрочен    75,67% 

9. ЕСОО1712009/

02.02.2015г 

„Сдружение на 

собственицитеот бл. 

41, ж.к. Бъкстон“ 

ул. Ген. Суворов № 

28А 

ж.к. Бъкстон“ ул. Ген. 

Суворов № 28А, бл. 41 

Енергийно обновяване 

на българските домове 

безсрочен  78,36% 

10. ЕСОО17120010

19.02.2015г 

Ж.к.“Бъксот“ бл. 30 Ж.к.“Бъксот“ бл. 30 Енергийно обновяване 

на българските домове 

безсрочен   74,310% 

11 ЕСОО17120011

/27.04.2015г 

Ж.к. Бъкстон №VIII 

11. 

Ж.к. Бъкстон  бл. 11. Енергийно обновяване 

на българските домове 

безсрочен   73,717% 
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12 ЕССО17-16-

12/28.02.2016г. 

Ж.к.Манастирски 

ливади-запад, ул. 

Иван Сусанин № 

60А 

Ж.к.Манастирски ливади-

запад, ул. Иван Сусанин № 

60А 

Реализиране на 

дейност по 

споразумение 

безсрочен  71,56% 

13 ЕССО17-16-

13/28.02.2016г 

Ж.к.Манастирски 

ливади-запад, ул. 

Иван Сусанин № 

60Б 

Ж.к.Манастирски ливади-

запад, ул. Иван Сусанин № 

60Б 

Реализиране на 

дейност по 

споразумение 

безсрочен 79,63% 

14 ЕССО17-16-

14/14.03.2016г. 

„Клек“ 8 Ул. Клек № 8 Енергийно обновяване 

на българските домове 

безсрочен  100% 

15 ЕССО17-16-

15/22.08.2016г 

СЕЛЕКТ В5 Ул. Евлия Челеби № 43А, 

вх. Г 

Реализиране на 

дейност по 

споразумение 

безсрочен  69,75% 

16 ЕССО17-16-

15/07.06.2017г 

„Момино 2016-

София кв. 

Драгалевци“ 

 Кв. Драгалевци- 

Разширение север 

Ул. Момино бл. А, бл. Б 

Обновяване на сгради 

в режим на  

ЕС 

безсрочен 70,92% 

17 ЕССО17-16-

17/12.10.2017г 

„Симеоновско 

шосе“ №173 

Ул.„Симеоновско шосе“ 

№173 

Управление 

стопанисване и 

поддържане на общите 

части 

 20години 71,553 

18 ЕССО17-16-

18/12.02.2018г 

Света Екатерина № 

3 

Ул.Света Екатерина № 3 Управление 

стопанисване и 

поддържане на общите 

части 

безсрочен 100% 

19 ЕССО17-16-

19/04.02.2019г 

Ул. Зорница№1,ж.к. 

Княжево, бл. 1 

Ул. Зорница№1,ж.к. 

Княжево, бл. 1 

Управление 

стопанисване и 

поддържане на общите 

части 

езсрочен 75% 

Изготвил: 

/ М. Митев гл.специалист ОСДКСЛ/ 

 



ДО  

КМЕТА НА ОБЩИНА …………………..  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС  

от ..…………………………………………………………………………………………………., 

(име, презиме, фамилия) 

председател на управителен съвет (управител) на сдружението на собствениците 

………………………………………………………………………………………………………. 

(наименование на сдружението)[5] 

в сграда, намираща се в гр. ………………, ул. ……………….., № …, жк …, бл. …, вх. … 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН КМЕТ,  

В изпълнение на чл. 29 ЗУЕС предоставям необходимите данни за регистрация на сдружението на собствениците в публичен регистър. 

Сдружението на собствениците е създадено на учредително събрание, проведено на … г. 

Трите имена Адрес Телефон Електронна 

поща[6] 

Председател на управителния съвет (управител) е:  

    

Членове на управителния съвет са:  

1.    

2.    

…    

Председател на контролния съвет (контрольор) е:  

http://www.dokumentacia.com/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%e2%84%96-%d1%80%d0%b4-02-20-8-%d0%be%d1%82-11-05-2012-%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d0%be/#_ftn5#_ftn5
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Членове на контролния съвет са:  

1.    

2.    

…    

Към заявлението прилагам следните документи: 

1. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост. 

2. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя). 

3. Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя). 

4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението. 

Декларирам, че заявеното отговаря на фактическото положение към момента на подаване на заявлението. 

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

ДАТА: …………                                                       ПОДПИС НА ЗАЯВИТЕЛЯ:………………  

Забележка. Представя се документ за самоличност на заявителя. 

Приложение № 3 

към чл. 5, ал. 2 

ОТ ОБЩИНА ……………….. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 46а ЗУЕС 



ОБЩИНА ………………………………………… с настоящото удостоверява, че въз основа на подадено заявление за регистрация на 

сдружение на собствениците с вх. № ………………… от ……………………………………………………………………………………. 

(посочват се трите имена) в качеството му на председател на управителен съвет (управител) на сдружение на собствениците: 

..………………………………(посочва се наименованието на сдружението) и приложенията, които са неразделна част от заявлението, 

след извършена проверка за спазване на изискванията на ЗУЕС, на основание чл. 29 и чл. 45, ал. 3 ЗУЕС в публичния регистър на 

сдруженията на собствениците в ОБЩИНА: ………………………………. на  …………………. е вписано сдружение на собствениците с 

регистрационен номер …………………………. със следните данни: 

1. Наименование: ……………………………………………………………………………………… 

2. Адрес на управление: ……………………………………………………………………………… 

3. Предмет на дейност: …………………………………………….………………………………… 

4. Срок: ……………………………………………………………………………………………….. 

5. Представени идеални части от етажната собственост (%): ……………………………………….. 

6. Членове на управителния съвет: 

 Трите имена Адрес Електронна 

поща[7] 

Председател:    

Член:    

Член:    

……………………………….    

7. Начин на представителство:…………………………………………………………….………..[8] 

КМЕТ НА ОБЩИНА/ОПРАВОМОЩЕНО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ: 

Приложение № 4 

към чл. 5, ал. 3 
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 

на сдружение на собствениците 

Регистрационен №: ……………. от …………………….. 20… г. 

I. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА СДРУЖЕНИЕТО  

1. Наименование: 

2. Адрес на управление: 

3. Предмет на дейност: 

4. Срок: 

5. Начин на представителство: 

6. Представени идеални части от етажната собственост (%):  

II. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА*  

1. Идентификатор на сградата: 

2. Година на построяване: 

3. Вид на строителната система: 

4. Брой етажи: ………….., в т.ч.: 

надземни: …, полуподземни: …, подземни: … 

5. Обща разгъната застроена площ на сградата (кв. м): 

6. Брой самостоятелни обекти в сградата: 



*Данните се попълват от длъжностно лице в общината. 

III. УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ  

1. Управителен съвет 

Избран на ………………………. за срок ……год. 

1.1. Председател: 

………………………………………………………………………………………….. 

(трите имена; адрес; телефон; електронна поща) 

1.2. Членове: 

1.2.1. …………………………………………………………………………………… 

1.2.2. …………………………………………………………………………………… 

1.2.3. …………………………………………………………………………………… 

1.2.4. …………………………………………………………………………………… 

(трите имена; адрес; телефон; електронна поща) 

2. Контролен съвет (контрольор): 

Избран на ………………………. за срок ……год. 

………………………………………………………………………………………….. 

2.1.Председател: 

………………………………………………………………………………………….. 



2.2.Членове: 

2.2.1. …………………………………………………………………………………… 

2.2.2. …………………………………………………………………………………… 

2.2.3. …………………………………………………………………………………… 

2.2.4. …………………………………………………………………………………… 

(трите имена; адрес; телефон; електронна поща) 

Картата е съставена от ……………………………………..…………………………… (име, 

фамилия и длъжност) на ……………………….. г.  

Подпис на длъжностното лице: ……………………. 

Приложение № 5 

към чл. 9  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

от ..…………………………………………………………………………………………………., 

(име, презиме, фамилия) 

председател на управителен съвет (управител) на сдружение на собствениците 

………………………………………………………………………………………………………. 

(наименование на сдружението)[9] 

в сграда, намираща се в гр. ………………, ул. ……………….., № …, жк …, бл. …, вх. …, 

вписано по реда на чл. чл. 45, ал. 3 ЗУЕС в публичния регистър на сдруженията на собствениците в ОБЩИНА: 

………………………………. на …………………г. с регистрационен номер …………………………. 

http://www.dokumentacia.com/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%e2%84%96-%d1%80%d0%b4-02-20-8-%d0%be%d1%82-11-05-2012-%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d0%be/#_ftn9#_ftn9


УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН КМЕТ, 

В изпълнение на чл. 9 от Наредбата за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в 

режим на етажна собственост (Наредбата) Ви уведомявам, че на ………………………………..г. беше извършена промяна в 

обстоятелствата по чл. 2, ал. 3 от Наредбата, а именно[10]: ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

В подкрепа на заявеното прилагам[11]: 

1. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост, с отбелязване на промяната 

в него. 

2. Копие от протокола на общо събрание на сдружението, заверено от председателя на управителния съвет (управителя). 

3. Копие от анекс към споразумение за създаване на сдружение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя), 

придружено от копие на протокол на общото събрание за приемане на измененията в споразумението с единодушие, заверено от 

председателя на управителния съвет (управителя). 

4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението. 

5. Друго:………………………………………………………….. 

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

ДАТА: …………                                                       ПОДПИС НА ЗАЯВИТЕЛЯ:………………  

Забележка. Представя се документ за самоличност на заявителя. 

Приложение № 6 
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към чл. 11  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

по чл. 46б ЗУЕС 

от …………………………………………………………………………………………………………………………., председател/член на 

управителен съвет (управител) на етажна собственост в сграда, намираща се в гр. …………, община ………..; област ……., ул. …….. № 

…, жк …, бл. …, вх. … 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН КМЕТ, 

В изпълнение на чл. 46б ЗУЕС и на основание чл. 11 от Наредбата за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на 

собствениците в сгради в режим на етажна собственост Ви уведомявам за следното: 

На …………………………….. беше проведено общо събрание на етажната собственост в цитираната по-горе сграда, на което бяха 

представени ……………….. идеални части от общите части на сградата. На редовно проведеното събрание с мнозинство 

……………….беше избран нов/и председател/член/ове на управителния съвет на етажната собственост, както следва: 

Председател на управителния съвет е/управител е: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(трите имена; адрес; телефон; електронна поща[12]) 

Членове на управителния съвет са: 

1………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………………. 

4……………………………………………………………………………………. 
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(трите имена; адрес; телефон; електронна поща[13]) 

В подкрепа на горното прилагам протокол от общото събрание на етажната собственост от…………………… г. 

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

ДАТА: …………                                       ПОДПИС НА ЗАЯВИТЕЛЯ:……………… 

Забележка. Представя се документ за самоличност на заявителя.  

 
[1] Посочва се наименованието на сдружението съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците (съгласно чл. 27, 

ал. 4, т. 2 ЗУЕС задължително съдържа името на населеното място, пълен административен адрес, а в градовете с районно деление 

наименованието на сдружението съдържа и името на района).  

[2] Посочва се предметът на дейност, за който е учредено сдружението, съгласно споразумението за създаване на сдружение на 

собствениците. 

[3] Посочва се срокът, за който е учредено сдружението, съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците. 

[4] Начинът на представителство, което може да бъде: само заедно, заедно и поотделно или винаги определен брой членове заедно, се 

определя със споразумението за създаване на сдружение на собствениците.  

[5] Посочва се наименованието на сдружението съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците (съгласно чл. 27, 

ал. 4, т. 2 ЗУЕС задължително съдържа името на населеното място, пълен административен адрес, а в градовете с районно деление 

наименованието на сдружението съдържа и името на района). 

[6] Полето не е задължително за попълване. 

[7] Попълва се в случаите, когато такава информация е предоставена в Заявление за регистрация на сдружение на собствениците – 

Приложение № 2. 

[8] Начинът на представителство, което може да бъде: само заедно, заедно и поотделно или винаги определен брой членове заедно, се 

определя със споразумението за създаване на сдружение на собствениците. 
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[9] Посочва се наименованието на сдружението съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците и 

удостоверението за регистрация. 

[10] Посочват се новите обстоятелства по отношение на наименование, адрес на управление, предмет на дейност, срок, представени 

идеални части от етажната собственост (%), членове на управителния съвет, начин на представителство. 

[11] При промяна в наименование, адрес на управление, предмет на дейност, срок, начин на представителство се представят 

документите по т. 3; при промяна в представените идеални части от етажната собственост (%) се представят документите по т. 1; при 

промяна на членовете на управителния съвет се представят документите по т. 2 и т. 4. 

[12] Предоставянето на информация за електронна поща не е задължително. 

[13] Вж. 12. 

заявление за регистрация сдружение собствениците етажна, НАРЕДБА № РД-02-20-8 за създаване и поддържане на публичен регистър 

на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост, НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г., публичен 

регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост, регистрационна карта сдружение собственици,  
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