
 
 
Приложение №1 към чл.2 ал.4 

От Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012 год. 

 

 

РЕГИСТЪР  НА  СДРУЖЕНИЯТА 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

 
 

 

№ 

ПО 

РЕД 

РЕГИСТРА- 

ЦИОНЕН          

НОМЕР 

НАИМЕНОВАНИЕ                

    АДРЕС 

ПРЕДМЕТ     

       НА 

ДЕЙНОСТ 

СРОК ПРЕДСТАВЕНИ 

ИДЕАЛНИ 

ЧАСТИ В % ОТ 

ЕТАЖНАТА 

СОБСТВЕНОСТ 

ЧЛЕНОВЕ  НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ 

/имена,адрес,електронна 
поща/ 

НАЧИН НА 

ПРЕДСТАВИ
ТЕЛСТВО 

Д
Р
У
Г
О

1. 1/22.04.2013г „Гр.Смолян  

Бул.”България”№43 

Блок”Миньор-1980” 

Гр.Смолян 

Бул.”България”№43 

 

Ремонт и 

обновяване на 
сградата 

 

безсрочно 

100 % 

/Сто процента/ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

РУМЕН СТЕФАНОВ 

ГЛУХОВ  

гр.Смолян бул. 

”България” №43 ет.3 ап.9 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.СТОЯН НИКОЛОВ 

ГЛУХОВ 

 гр.Смолян бул. 

”България” №43 ет.2 ап.6 
2.ГОСПОДИН РАДЕВ 

ГОСПОДИНОВ 

гр.Смолян бул. 

”България” №43 ет.3 ап.8 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ: 

АТАНАС ТОДОРОВ 

ВАСИЛЕВ  

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

 



гр.Смолян бул. 

”България” №43 ет.1 ап.2 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

КОНТРОЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.НИКОЛА 

АНГЕЛОВ СТОЯНОВ 

гр.Смолян бул. 

”България” №43 ет.2 ап.4 
2.АТАНАС АСЕНОВ 

ЧОЧКОВ 

гр.Смолян бул. 

”България” №43 ет.3 ап.7 

 

2 2/10.05.2013г. „Сдружение на собствениците 

гр.Смолян ул.”Миньорска”№2” 

Гр.Смолян 

ул.”Миньорска”№2 

Ремонт и 

обновяване на 
сградата 

безсрочно 80.06 % 

/Осемдесет цяло 

и 06 %/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

МИЛЕН 

АТАНАСОВ 

МАЗНЕВ  
Гр.Смолян 

ул.”Миньорска”№2 ап.7 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.САБИН ВЕЛИЧКОВ 

КАЙДЖИЕВ  

Гр.Смолян 

ул.”Миньорска”№2 ап.8 
2.ВЕЖЕН ВЕЛКОВ 

ПРАХАНАРОВ 

Гр.Смолян 

ул.”Миньорска”№2 ап.2 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ: 

НАДЕЖДА 

РОДОПОВА 

ЗАИМОВА  

Гр.Смолян 

ул.”Миньорска”№2 ап.11 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

 



 

ЧЛЕНОВЕ НА 

КОНТРОЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ВИТКО МИТКОВ 

ДЖАНАВАРОВ 

Гр.Смолян 

ул.”Миньорска”№2 ап.4 
2.ЛЮБКА 

СТОИЛОВА 

ЦВЕТКОВА  Гр.Смолян 

ул.”Миньорска”№2 ап.3 

 

3 3/10.05.2013  „гр.Смолян 

ул.”Училищна”№5,блок”Еделвайс””  

Гр.Смолян 

ул.”Училищна”№5 

бл.”Еделвайс” 

Ремонт и 

обновяване на 
сградата 

безсрочно 100.01% 

/сто цяло и 01%/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЦВЕТАНА 

НИКОЛОВА 

ЗЛАТАРЕВА 

Гр.Смолян ул.”Кольо 

Фичето”№4 бл.9 вх.А 

ап.7 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1. ЙОРДАНКА 

ПЕТРОВА 

ЧАВДАРОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Училищна”№5 

бл.”Еделвайс”ап.2 

2.МАНОЛ ТОДОРОВ 

ЧЕРНЕВ Гр.Смолян 

ул.”Училищна”№5 

бл.”Еделвайс” ап.12 

КОНТРОЛЬОР : 

КРАСИН СЛАВОВ 

СЛАВОВ  

Гр.Смолян 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

 



ул.”Училищна”№5 

бл.”Еделвайс”ап.7 

 

 

4 4/21.05.2013год. „гр.Смолян ул.”Чан”№5 вх.А Гр.Смолян 

ул.”Чан”№5 вх.А 

ап.9 

Ремонт и 

обновяване 
безсрочно 100 % /сто 

процента/ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

МАРИЯ 

АТАНАСОВА 

КРАТУНКОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Чан”№5 вх.А ап.9  

 Еmail: 
Kratunkov42@abv.bg 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.КЕРА ГЕОРГИЕВА 

НАЙДЕНОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Чан”№5 вх.А 

ап.13 

2.РОСЕН 

СВЕТЛИНОВ 

ЖИЛКОВ Гр.Смолян 

ул.”Чан”№5 вх.А 

ап.11 

КОНТРОЛЬОР: 

ПЕТЯ БЛАГОЕВА 

КОКУДЕВА 

Гр.Смолян 

ул.”Чан”№5 вх.А ап.6 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

 

5 5/21.05.2013год. „Гр.Смолян ул.”Христо 

Смирненски”№2 вх.А” 

Гр.Смолян 

ул.”Христо 

Смирненски”№2 

вх.А ап.11 

Ремонт и 

обновяване 
безсрочно 100 % /сто 

процента/ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЕВГЕНИ ЦВЕТКОВ 

ЦВЕТКОВ 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

 



Гр.Смолян ул.”Христо 

Смирненски”№2 вх.А 

ап.11 

Еmail: Evgeni_c@abv.bg 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ 

СИВКОВ  

Гр.Смолян ул.”Христо 

Смирненски”№2 вх.А 

ап.5 

Еmail: 

Vasil.sivkov@abv.bg 

 

2.ВЕЖЕН ВЕЛКОВ 

ПРАХАНАРОВ 

Гр.Смолян ул.”Христо 

Смирненски”№2 вх.А 

ап.6 

Еmail: vegen@abv.bg 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ: 

НИКОЛАЙ 

СТОЙКОВ БОЙЧЕВ 

Гр.Смолян ул.”Христо 

Смирненски”№2 вх.А 

ап.7 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

КОНТРОЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ЕВГЕНИ 

ЙОРДАНОВ ФОТЕВ 

Гр.Смолян ул.”Христо 

Смирненски”№2 вх.А 

ап.10 



 

2.ТОДОР 

БОРИСЛАВОВ 

ДАНЧЕВ 

Гр.Смолян ул.”Христо 

Смирненски”№2 вх.А 

ап.9 

 

6 6/4.06.2013 год. Гр.Смолян ул.”Христо 

Смирненски”№2 блок „Синчец” 

вх.Б 

Гр.Смолян 

ул.”Христо 

Смирненски”№2 

вх.Б ап.2 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост. 

безсрочно 90.82 % 

/деветдесет цяло 

и осемдесет и 

два процента/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

СВЕТЛА  

ЮРИЕВА  

ЧАКЪРОВА 

гр.Смолян 

ул.”Христо 

Смирненски”№2, 

бл.”Синчец”вх.Б, 

ап.2   

Еmail: svetlana-0234@ 

abv.bg 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ : 

1.ЛИЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВА  

АЛЕКСАНДРОВА 

Гр.Смолян ул.” 

Христо 

Смирненски”№2, 

бл.”Синчец”вх.Б, 

ап11  
Еmail: lylya 1957@ 

abv.bg 

2.ИВАН МАРИНОВ 

ИВАНОВ 

Гр.Смолян ул.” 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

 



Христо 

Смирненски”№2, 

бл.”Синчец”вх.Б, 

ап.10    

КОНТРОЛЬОР: 

РАЙНА  

ЛАЗАРОВА  

ГЕРЧЕВА 

Гр.Смолян 

 ул..” Христо 

Смирненски”№2, 

бл.”Синчец”вх.Б, 

ап7   
 



7 7/16.07.2013год. Гр.Смолян ул.”Христо 

Смирненски”№2 блок „Синчец” 

вх.В 

Гр.Смолян 

ул.”Христо 

Смирненски”№2 

вх.В ап.В ап.8 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100 % /сто 

процента/ 
Председател на 
управителния съвет: 
СТЕФАН  

ХРИСТЕВ  БЕРОВ 

гр.Смолян 

ул.”Христо 

Смирненски”№2, 

бл”Синчец”вх.В, 

ап.8   

Еmail: 

Stefan.berov@abv.bg 

Членове на 

управителния 

съвет: 

1.ЕКАТЕРИНА  

АТАНАСОВА  

ШИШКОВА 

Гр.Смолян ул.” 

Христо 

Смирненски”№2, 

бл.”Синчец”вхВ, 

ап.9  

Еmail: 

kshishkovo@mikrofond.bg 

2.ТОДОР 

НИКОЛОВ  

ЧЕРНЕВ 

Гр.Смолян ул.” 

Христо 

Смирненски”№2, 

бл.”Синчец”вх.В, 

ап.6    
Еmail: 

fourimpex@abv.bg 

Контрольор: 

НИКОЛА  

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

 



АНГЕЛОВ  КОЛЕВ 

Гр.Смолян ул..” 

Христо 

Смирненски” №2, 

бл.”Синчец” 

вх.В,ап.4  

8 29.10.2013 год. „Гр.Смолян бул.”България”№15 

„Съгласие”” 

Гр.Смолян 

бул.”България”№15 
усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

безсрочно 70.95 % Председател на 
управителния съвет: 
МАРИЯ СТОЙЧЕВА 

ВИДАЛОВА 

гр.Смолян 

бул.”България”№15, 

ап.28   

Членове на 

управителния 

съвет: 

1.ЙОРДАН 

НИКОЛОВ 

КОДЖЕБАШЕВ 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

 



субсидии и/ 

или 

използване на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

Гр.Смолян 

бул.”България”№15 

ап.17   

ГЕОРГИ ФОТЕВ 

НИКОЛОВ 

Гр.Смолян 

бул.”България”№15 

ап.16  

КОНТРОЛЬОР: 

СТЕФАН 

НИКОЛОВ 

ВЛАДИМИРОВ 

Гр.Смолян 

бул.”България”№15 

ап.21   

 

 
 

9 3.12.2013 год. „Гр.Смолян 

бул.”България”№44бл.№6” 

Гр.Смолян 

бул.”България”№44 

Бл.№6 ап.5 

усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския 
съюз и/или от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

безсрочно 106,49 % ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

СНЕЖАНА 

ДЕЛЯНОВА 

ХАДЖИЕВА 

гр.Смолян 

бул.”България”№44, 

БЛ.№6 ап.5  

  

Email: Snhadjieva71 

@Gmail.com 

Членове на 

управителния 

съвет: 

1.ГЕОРГИ 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

АТАНАСОВ 

БАТИНКОВ 

Гр.Смолян 

бул.”България”№32 

бл.26 ап.6  

  

2.ИЛИАНА 

ТОШКОВА 

БОРИСОВА 

Гр.Смолян 

бул.”България”№44 

бл..№6 ап.3   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА КОНТРОЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЕКАТЕРИНА 

АНДОНОВА 

АНДОНОВА 

 

Гр.Смолян 

бул.”България”№44 

бл.№6 ап.1 

 

Членове на 

контролния съвет: 

1.ЛИЛЯНА 

НИКОЛОВА 

РАЙЧЕВА 

Гр.Смолян 

бул.”България”№44 

бл.№6 ап.9 

 

2.БОЖИДАР 

КИРИЛОВ 



ИВАНОВ 

Гр.Смолян 

бул.”България”№44 

бл.№6 ап.8 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

10 12.12.2014г. „гр.Смолян ул.”Капитан Петко 

Войвода”№2 бл.10” 

гр.Смолян 

ул.”Кап.Петко 

Войвода”№2 бл.10 ап.6 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 

безсрочно 89,58 % ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА 

БОЯДЖИЕВА 
           гр.Смолян ул.”Кап.Петко 

Войвода” №2  бл.10 ап.6 

 Email: 

violeta_boyadjieva@abv.bg 

Членове на 

управителния съвет: 

1.МИЛЕНА КИРИЛОВА 

ГЕОРГИЕВА 
гр.Смолян ул.”Кап.Петко 

Войвода” №2  бл.10 ап.11 

 2.КРАСИМИРА 

АТАНАСОВА 

КАЙМАКАНОВА  
гр.Смолян ул.”Кап.Петко 

Войвода” №2  бл.10 ап.5 

 

 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

 

 
 

11 09.01.2015 

год. 

„гр.Смолян ул.”Кокиче”№5 бл.36” гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№5 бл.36 

ап.12 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ 

ХАРАДИНОВ 
гр.Смолян ул.”Кокиче”№5 бл.36 

ап.12 

 Членове на управител 

ния  съвет: 

1.ДОРА СТОЙЧЕВА 

КОСТАДИНОВА 
гр.Смолян ул.”Кокиче”№5 бл.36 

ап.8 

Email:stoicheva_d@mail.bg 
2.БОЙКО МЛАДЕНОВ 

БОЮКЛИЕВ 
гр.Смолян ул.”Кокиче”№5 бл.36 

ап.1 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

11 13.01.2015г. „гр.Смолян ул.”Кокиче”№7 

бл.КЦ40 вх.Б” 

гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№7бл.КЦ40 

вх.Б ап.23 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
СТАНКА НИКОЛОВА 

КАИШЕВА 
гр.Смолян ул.”Кокиче”№7 бл.40 

ап.23 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

Членове на управител 

ния  съвет: 

1.МАРУША НИКОЛОВА 

КАТИЛЕВА 
гр.Смолян ул.”Кокиче”№7 бл.40 

ап.12 

1.АЛЕКСЕЕЙ РОСЕНОВ БОЙЧЕВ 

гр.Смолян ул.”Кокиче”№7 бл.40 

ап.20 

 

 

12 14.01.2014г. „гр.Смолян ул.”Първи май” №59” гр.Смолян ул.”Първи 

май” №59 ап.6 
усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 

безсрочно 73,318% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
ВАЛЕНТИН ЦОЛОВ 

ЦОЛОВ 

гр.Смолян ул.”Първи 

май”№59 ап.6 

Email:valiotedi@abv.bg 

Членове на управител 

ния  съвет: 

1.МАЯ   ЖИВКОВА 

УЗУНОВА 

гр.Смолян ул.”Първи 

май”№59 ап.3 

Email:maia_uz@abv.bg 

2.ИЛИЯ МАНОЛОВ 

СЛАВЧЕВ 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

 

 

гр.Смолян ул.”Първи 

май”№59 ап.7 

 

13 04.02.2015г. „БЛОК „ЕЛА”, гр.Смолян, 

община Смолян, бул. ”България” 

№57” 

гр.Смолян 

бул.”България”№57 

вх.В ап.40 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
МИХАИЛ ВАСИЛЕВ 

КАЛФОВ 

гр.Смолян бул.”България” 

№57 вх.В ап.В ап.40 

Email:tishinabul@yahoo.com 

Членове на управител 

ния  съвет: 

1.МАРГАРИТА  

ГЕОРГИЕВА СОЛАКОВА 

гр.Смолян бул.”България” 

№57 вх.Б ап.31 

Email:msolakova@abv.bg 

2.ИЛИЯ МАНОЛОВ 

КИСЬОВ 

гр.Смолян бул.”България” 

№57 вх.Б ап.31 

 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



етажна 

собственост 

14 04.02.2015г. „гр.Смолян ул.”Снежанка”№63 

бл.”Невястата”№17” 

гр.Смолян 

ул.”Снежанка”№63 

вх.Б ет.4 ап.20 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
АСЕН КАМЕНОВ 

ЗАПРЯНОВ 

гр.Смолян 

ул.”Снежанка”№63 вх.Б 

ет.4 ап.20 

Членове на управител 

ния  съвет: 

1.ТОДОР АТАНАСОВ 

НИКОЛОВ 

гр.Смолян 

ул.”Снежанка”№63 вх.В 

ет.2 ап.25 

2.КОСТАДИНКА 

ВАСИЛЕВА ТОШЕВА 

гр.Смолян 

ул.”Снежанка”№63 вх.а 

ет.3 ап.8 

 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

15 09.02.2015 

г. 
„Невястата 18 гр.Смолян 

ул.”Елица”№7” 

 гр.Смолян ул.”Елица” 

№7 вх.А ап.4 
усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 

безсрочно 100% ИВАНКА  АТАНАСОВА 

ГЕОРГИЕВА 

гр.Смолян ул.”Елица” №7 

вх.А ап.4 

Email:vania_70_@abv.bg 

Членове на управител 

ния  съвет: 

1.МИРЕЛА  РАНГЕЛОВА 

СТОЯНОВА  

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

гр.Смолян ул.”Елица” №7 

вх.В ап.31 

Email:mirelars@abv.bg 
2.ТИХОМИР  КИРЧЕВ 

ВЕЛИЧКОВ  

гр.Смолян ул.”Елица” №7 

вх.Б ап.22 

 

16 12.02.2015г. СДРУЖЕНИЕ НА 

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА БЛ.49 

ВХ.А И ВХ.Б-ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.”ДИЧО ПЕТРОВ”№12  

 

 

 

гр.Смолян 

ул.”полк.Дичо 

Петров”№12 ж.к.Нов 
център, бл.49 ап.18 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

безсрочно 95,23% УПРАВИТЕЛ: 

МИНКА  ЗЕФИРОВА 

БАРГАНСКА 
гр.Смолян ул.”полк.Дичо 

Петров”№12 ж.к.Нов 
център, бл.49 ап.18 

САМО 

УПРАВИТЕЛ 



средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

17 16.02.2015 

г. 
„БЛОК ИЗВОРА 3 ГР.СМОЛЯН  

УЛ.”НАТАЛИЯ”№9 

гр.Смолян 

ул.”Наталия”№9 

бл.Извора 3 вх.Г ап.28 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 97.46% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
ГЕОРГИ  АПОСТОЛОВ 

РУСЕВ  

гр.Смолян ул.”Наталия”№9 

бл.Извора 3 вх.Г ап.28  

ЗАМЕСТНИК 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

1.ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ 

БЕРОВ 

гр.Смолян ул.”Наталия”№9 

бл.Извора 3 вх.Б ап.18  

2.ЕЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА 

МАРИНОВА 

гр.Смолян ул.”Наталия”№9 

бл.Извора 3 вх.В ап.21  

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.РАДКА КИРИЛОВА 

АТАНАСОВА 

гр.Смолян ул.”Наталия”№9 

бл.Извора 3 вх.А ап.4 

2.ДОРА ИВАНОВА 

МАРГАРИТОВА 

гр.Смолян ул.”Наталия”№9 

бл.Извора 3 вх.Б ап.9 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

И ПРИ 

ОТСЪСТВИЕ 

ЕДИН ОТ 

ДВАМАТА 

ЗАМЕСТНИК 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

18 16.02.2015г. „МОМИНА СКАЛА  №4-БЛ.51 гр.Смолян ул.”Момина усвояване на безсрочно  70.05% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА само от 



СМОЛЯН” скала”№4 бл.51 вх.Б 

ет.1 ап.1 
средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
СТОЙКА ГЕОРГИЕВА 

НАЙДЕНОВА 

гр.Смолян ул.”Момина 

скала”№4 бл.51 вх.Б ет.1 

ап.1 

Email:snaidenova@mal.bg 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.АТАНАС БОЖИДАРОВ 

ХРИСТОВ 

гр.Смолян ул.”Момина 

скала”№4 бл.51 вх.В ап.14 

2.БИСТРА СЛАВОВА 

БЛАТЕВА  

гр.Смолян ул.”Момина 

скала”№4 бл.51 вх.А ап.7 

3.ЮЛИАН ЗДРАВКОВ 

МИЛЕВ 

гр.Смолян ул.”Момина 

скала”№4 бл.51 вх.В ап.20 

4.СИЙКА КОСТАДИНОВА 

ИВАНОВА 

гр.Смолян ул.”Момина 

скала”№4 бл.51 вх.Б ап.7 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

19 16.02.2015 „”ОРФЕЙ И ЕВРИДИКА” 

ГР.СМОЛЯН УЛ.”ОРФЕЙ”№1, 

Ж.К.”НЕВЯСТАТА”,БЛ.1,ВХ.А,Б 

и В” 

гр.Смолян ул.”Орфей” 

№1 ж.к.”Невястата” 

бл.1, вх.В ап.45 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 

безсрочно 90,87% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
МИЛЧО ГЕОРГИЕВ 

ДОБРИКОВ  

гр.Смолян ул.”Орфей” №1 

ж.к.”Невястата” бл.1, вх.В 

ап.45 

Email:magi_dobr@abv.bg 

ЧЛЕНОВЕ НА 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ВЕСЕЛИН 

КРАСИМИРОВ 

МИХАЙЛОВ 

гр.Смолян ул.”Орфей”№1 

вх.В ап.26 

2.МИНКА МИТКОВА 

БОСИЛКОВА 

гр.Смолян ул.”Орфей”№1 

вхА, ап.5 

 

20 16.02.2015г. „БЛОК Б-4, ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.”АТАНАС БЕРОВ”№5” 

гр.Смолян ул.”Атанас 
Беров”№5 ж.к. 

Петровица бл.”Б-4”вх.Б 

ап.16 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

безсрочно  100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА 

ДИЛЯНОВА 

гр.Смолян ул.”Атанас 
Беров”№5 вх.Б ет.2 ап.16 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ВЕНЕТА 

КРАСИМИРОВА 

РАТАЙСКА 

гр.Смолян ул.”Атанас 
Беров”№5 вх.А ет.1 ап.3 

2.КУНКА  СТОЯНОВА 

ЕМИЛОВА 

гр.Смолян ул.”Атанас 
Беров”№5 вх.В ет.1 ап.25 

3.КЕМАЛ МЮМЮН 

МЕХМЕДАЛИ 

гр.Смолян ул.”Атанас 

 



обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

Беров”№5 вхГ ет.5 ап.51 

4.АСЕН ВЕЛКОВ УЗУНОВ 

гр.Смолян ул.”Атанас 
Беров”№5 вх.Д ет.3 ап.60 

 

 

 

21 16.02.2015г. „ЕНЕРЖИСАН, ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.”ЕВРИДИКА”№6 

Ж.К.НЕВЯСТАТА БЛ.5 АП.21  

гр.Смолян 

ул.”Евридика”№6 

ж.к.Невястата бл.5 вх.Б 

ап.21 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно  100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
ИЛИЯ БОРИСОВ 

ДУЕВСКИ 
гр.Смолян ул.”Евридика”№6 

ж.к.Невястата бл.5 вх.Б ап.21 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
1.СВЕТОСЛАВ АСЕНОВ 

ГУШКОВ 

гр.Смолян ул.”Евридика”№6 

ж.к.Невястата бл.5 вх.А ап.10 

2.СТАНИСЛАВ АТАНАСОВ 

КАСАБОВ 

гр.Смолян ул.”Евридика”№6 

ж.к.Невястата бл.5 вх.В ап.39 

 

 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

22 16.02.2015г. „СС ГР.СМОЛЯН, 

Ж.К.НЕВЯСТА, УЛ.ЧАН 7 БЛ.6”  

гр.Смолян ул.”Чан”№7 

вх.Б ет.5 ап.19 
усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
СИМЕОН БИСЕРОВ 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

ДАРАКЧИЕВ  

гр.Смолян ул.”Чан”№7 вх.Б 

ет.5 ап.19 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ЛЮБЕН ВАКЛИНОВ 

СИМЕОНОВ 

гр.Смолян ул.”Чан”№7 вх.Б 

ет.2 ап.14 

2.ИВАН МИЛКОВ 

ГАВАЗОВ 

гр.Смолян ул.”Чан”№7 вх.А 

ет.1 ап.2 

 

 

23 18.02.2015г. „НЕВЯСТАТА 3 ГР.СМОЛЯН 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

УЛ.”ЕВРИДИКА”№2 

Ж.К.НЕВЯСТАТА БЛ.3 

ВХ.А,Б,В” 

гр.Смолян 

ул.”Евридика”№2 бл.3 

вх.В ап.26 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
МАРИАНА ЛЮБЕНОВА 

ПОЙДОВСКА 

гр.Смолян ул.”Евридика”№2 

бл.3 вх.В ап.26 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.БОРИСЛАВ АТАНАСОВ 

ТОШКОВ 

гр.Смолян ул.”Евридика”№2 

бл.3 вх.Б ап.25 

2.РОСИЦА ДИМИТРОВА 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

ПАШОВА 

гр.Смолян 

ул”Беклийца”№10 

 

 

24 20.02.2015г. „ГР.СМОЛЯН, УЛ.”АРХ.ПЕТЪР 

ПЕТРОВ” БЛОК 44”  

гр.Смолян 

ул.”арх.П.Петров”№7 

бл.44, вх.Б, ап.13 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

безсрочно 93,74% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
АТАНАС НИКОЛОВ 

АТАНАСОВ 

Email:a.n.atanasov@mail.bg 
гр.Смолян ул.”арх.Петър 

Петров”№7 бл.44 вх.Б ап.13 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ГЕОРГИ АНДОНОВ 

ЧЕШМЕДЖИЕВ 

гр.Смолян ул.”арх.Петър 

Петров”№7 бл.44 вх.Б ап.13 

2.КАТЯ  ГЕОРГИЕВА 

КЪНЕВА 

гр.Смолян ул.”арх.Петър 

Петров”№7 бл.44 вх.Г ап.39 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



собственост 

25 20.02.2015г. „ГР.СМОЛЯН, ОБЩИНА 

СМОЛЯН УЛ.”ЧАН”№4 

БЛ.НЕВЯСТАТА №11”  

гр.Смолян ул.”Чан”№4 

бл.11 вх.А, ап.10 
усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 88.32% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
ВАСИЛ ХРИСТОВ 

ТИГАНЕВ 

гр.Смолян ул.”Чан”№4 

бл.11 вх.А, ап.10 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ЗЛАТКО МИНЧЕВ 

ХАДЖИЕВ 

гр.Смолян ул.”Чан”№4 

бл.11 вх.Б, ап.11 

2.НИКОЛИНКА 

ЖЕЛЯЗКОВА ТОМОВА 

гр.Смолян ул.”Чан”№4 

бл.11 вх.В, ап.33 

3.ВЕЛКО СЛАВЧЕВ 

ГРОЗЕВ 

гр.Смолян ул.”Чан”№4 

бл.11 вх.В, ап.34 

4.ГЕОРГИ СПИРИДОНОВ 

ИВАНОВ 

гр.Смолян ул.”Чан”№4 

бл.11 вх.Г, ап.45 

 

 

 

 

 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

26 23.02.2015г. „ГР.СМОЛЯН УЛ.ХАДЖИ 

ХРИСТО ПОПГЕОРГИЕВ 22” 

Гр.Смолян ул.”Хаджи 

Христо 

Попгеоргиев”№22 вх.В 

ап.1 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

безсрочно 86.01 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
ЕМИЛ  КАРАМФИЛОВ ВА  

КЛИНОВ 

Гр.Смолян ул.”Хаджи 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

Христо Попгеоргиев”№22 

вх.В ап.1 

 ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.СТЕФАН  ДИМИТРОВ 

ХАДЖИДИМОВ 

Гр.Смолян ул.”Хаджи 

Христо Попгеоргиев”№22 

вх.А ет.5  ап.10 

2.АЛБЕНА АНГЕЛОВА 

ЯНКОВА 

Гр.Смолян ул.”Хаджи 

Христо Попгеоргиев”№22 

вх.Б ет.2  ап.3 

 

27 05.03.2015 г „ГР.СМОЛЯН, 

Ж.К.”НЕВЯСТАТА”УЛ.”ЕЛИЦА” 

№2, БЛ.15”  

Гр.Смолян 

ул.”Елица”№2 бл.15 

вх.Б ап.15 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 

безсрочно 89.92% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ХАРАЛАМБИ 

СТЕФАНОВ МАРКОВ 

гр.Смолян ул.”Елица”№2 

бл.15 вх.Б ап.15 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ВАСКА ДИМИТРОВА 

МАНОЛОВА 

гр.Смолян ул.”проф.д-р 

К.Чилов” №11 

2.РАДОСВЕТА 

ДИМИТРОВА 

ШЕКЕРДЖИЕВА 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

гр.Смолян 

ул.”Елица”№2 бл.15 вх.В 

ап.31 

28 05.03.2015г. „СДРУЖЕНИЕ НА ЕТАЖНИТЕ 

СОБСТВЕНИЦИ  НА 

УЛИЦА”ВАСИЛ РАЙДОВСКИ” 

№24 А ГР.СМОЛЯН-

СЪГЛАСИЕ” 

Гр.Смолян ул.”Васил 

Райдовски”№24 А 

кв.Устово, бл.”Прогрес 
Е-1” вх.Г ап.7 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

РОСИЦА ИВАНОВА 

ЖЕЛЕВА 

гр.Смолян ул.”Васил 
Райдовски”№24 А бл. 
”Прогрес Е-1” вх.Г ап.7 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ЗАРКО МИНЧЕВ 

ЧАУШЕВ 

гр.Смолян ул.”Васил 
Райдовски” №24 А вх.А 

ет.1 ап.2 

 

2.КАТИНКА СИМЕОНОВА 

ИЗВОРОВА 

гр.Смолян ул.”Васил 
Райдовски” №24 А вх.В 

ет.2 ап.4 

 

 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



29 16.03.2015г. „ГР.СМОЛЯН ОБЩ.СМОЛЯН 

УЛ.”АТАНАС БЕРОВ”№1 БЛ.Б-2 

гр.Смолян ул.”Атанас 
Беров”№1 бл.Б 2 вх.Б 

ет.6 ап.46 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

АЛБЕНА ВЕЛИНОВА 

УЗУНОВА 

гр.Смолян ул.”Атанас 
Беров” №1 бл.Б 2 вх.Б 

ет.6 ап.46 

Email:albena6033@abv.bg 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ВАЛЯ ЖИВКОВА 

АТАНАСОВА 

гр.Смолян ул.”Атанас 
Беров”№1 бл.Б 2 вх.Б ет.5 

ап.40 

2.НИКОЛАЙ  АТАНАСОВ 

ЖЕЛЕВ  

гр.Смолян ул.”Атанас 
Беров”№1 бл.Б 2 вх.Б ет.2 

ап.30 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

30 27.03.2015г. „ГР.СМОЛЯН УЛ.”ХАН 

АСПАРУХ”№11 БЛОК №6” 

гр.Смолян ул.”Хан 

Аспарух”№11, блок 

№6, вх.В, ет.1, ап.22  

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

безсрочно 90,11% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

АСЯ СВЕТЛИНОВА 

СИРАКОВА  

гр.Смолян ул.”Хан 

Аспарух”№11, блок №6, 

вх.В, ет.1, ап.22 

Email:asia_sirakova@abv.bg 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ДИМИТЪР 

МИЛАДИНОВ СИМОВ 

гр.Смолян ул.”Хан 

Аспарух”№11, блок №6, 

вх.А, ап.3 

 

2.ИВАН АНГЕЛОВ 

ЖУХОВ  

гр.Смолян ул.”Хан 

Аспарух”№11, блок №6, 

вх.Б, ап.17 

 

31 27.03.2015г. „ГР.СМОЛЯН УЛ.”БРАТАН 

ШУКЕРОВ”№20 БЛ.А-3” 

гр.Смолян ул.”Братан 

Шукеров”№20, бл.А-3, 

вх.Б, ет.3, ап.22 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

безсрочно 97.00% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
ПАНАЙОТ ДРАГОМИРОВ 

ДЕНЕВ 

гр.Смолян ул.”Братан 

Шукеров”№20, бл.А-3, вх.Б, 

ет.3, ап.22 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.СОФКА ИЛИЕВА 

ЧОЛАКОВА 

гр.Смолян ул.”Братан 

Шукеров”№20, бл.А-3, 

вх.А,  ап.3 

2.ИВАН НЕСТОРОВ ЕКОВ 

гр.Смолян ул.”Братан 

Шукеров”№20 бл.А-3 вх.Б 

ап.30 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

3.СЕБИХА  ХЮСЕИНОВА 

ЧИЛИНГИРОВА 

гр.Смолян ул.”Братан 

Шукеров”№20 бл.А-3 вх.В 

ап.45 

4.СТЕФАН ТОДОРОВ 

МАСУРСКИ 

гр.Смолян ул.”Братан 

Шукеров”№20 бл.А-3 вх.Г 

ап.52 

 

32 27.03.2015г. „БЛОК ИЗГРЕВ, ГР.СМОЛЯН, 

ОБЩИНА СМОЛЯН, 

УЛ.”ХАДЖИ ХРИСТО 

ПОПГЕОРГИЕВ”№16 

КВ.УСТОВО”  

гр.Смолян ул.”Хаджи 

Христо 

Попгеоргиев”№16 вх.А 

ап.1 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 91,49% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
ТОДОРКА АНАСТАСОВА 

КУКОВА 

гр.Смолян ул.”Хаджи 

Христо Попгеоргиев”№16 

вх.А ап.1 

Email:dorakukova@abv.bg 
 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ЗЛАТАН СТЕФАНОВ 

ХАДЖИДИМОВ 

гр.Смолян ул.”Хаджи 

Христо Попгеоргиев”№16 

вх.А ап.7 

2.ДИМИТЪР НИКОЛОВ 

КИЧУКОВ 

гр.Смолян ул.”Хаджи 

Христо Попгеоргиев”№16 

вх.Б ап.16 

3.ТАТЯНА АНАСТАСОВА 

ДОБРИКОВА 

гр.Смолян ул.”Хаджи 

Христо Попгеоргиев”№16 

вх.В ап.30 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

И ДВАМА 

ЧЛЕНОВЕ –

САМО ЗАЕДНО 



 4.ФИЛИП ШИШМАНОВ  

УЗУНСКИ  

гр.Смолян ул.”Хаджи 

Христо Попгеоргиев”№16 

вх.В ап.42 

 

33 27.03.2015г. „СДРУЖЕНИЕ НА 

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА 

БЛ.”НЕВЯСТАТА”10 ВХ.А, ВХ.Б 

И ВХ.В-ОБЛ.СМОЛЯН, 

ОБЩ.СМОЛЯН, ГР.СМОЛЯН 

УЛ.”ЧАН”№6” 

гр.Смолян ул.”Чан”№6, 

вх.А, ап.11 
усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
МАЛИНА МИХАЙЛОВА 

ПАШАЛИЕВА 

гр.Смолян ул.”Чан”№6, 

вх.А, ап.11 

Email:smmali1961@abv.bg 
 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ТОДОР ВАСИЛЕВ 

КИСЬОВ 

гр.Смолян ул.”Чан”№6, 

вх.В, ап.31 

2.ХРИСТО ПЕТРОВ 

МОРАЛИЕВ 

гр.Смолян ул.”Чан”№6, 

вх.Б, ап.21 

 

 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

34 02.04.2015г. „ГР.СМОЛЯН, УЛ.”ПЕТЪР 

БЕРОН”№6, БЛ.”ОСТРИЦА-5”  

гр.Смолян ул.”Доктор 

Петър Берон”№6, 

бл.Острица 5,вх.В ап.35 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

безсрочно 88.76% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

ПОПОВА 

гр.Смолян 

ул.”Миньорска”№3 

Email:ророva@abv.bg 
 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.РАДОСЛАВ ИВАНОВ 

ЯНЧЕВ 

гр.Смолян ул.”Доктор 

Петър Берон”№6, бл. 

Острица 5,вх.Б ап.25 

Email:yantchev_r@abv.bg 
2.ДИМИТЪР ДАНЧЕВ 

НАСТАНЛИЕВ 

гр.Смолян ул.”Доктор 

Петър Берон”№6, бл. 

Острица 5,вх.А ап.2 

Email:dimitar.nastanliev@ 

gmail.com 
 

 

35 08.04.2015г. „ПЕТРОВИЦА А-1” 

ГР.СМОЛЯН, УЛ.”БРАТАН 

ШУКЕРОВ”№27”ЗДРАВЕЦ””  

гр.Смолян ул.”Братан 

Шукеров”№27 вх.А 

ет.1 ап.2 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
БИСЕР СЕВДАЛИНОВ  

СОКОЛОВ 

гр.Смолян ул.”Братан 

Шукеров”№27 вх.А ет.1 

ап.2 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ФАНКА ЛИНОВА 

САНДОВА 

гр.Смолян ул.”Братан 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

Шукеров”№27 вх.А ет.2 

ап.5 

2.АСЕНКА АСЕНОВА 

ПИЛЕНЦОВА 

гр.Смолян ул.”Братан 

Шукеров”№27 вх.А ет.4 

ап.46 

36 24.04.2015г. „ГРАД СМОЛЯН УЛ.”БРАТАН 

ШУКЕРОВ”№26 БЛ.А-6” 

 

гр.Смолян ул.”Братан 

Шукеров”№26 бл.А-6 

вх.Г ет.3 ап.44 
 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 

безсрочно 95,48 % 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: 

ЗВЕЗДАЛИНА ЧАВДАРОВА 

ЧАУШЕВА 

 

гр.Смолян  ул.”Братан 
Шукеров”№26 бл.А-6  вх.Г ет.3 

ап.44 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: 

1.КРАСИМИР РАЙЧЕВ КОВАЧЕВ 

гр.Смолян ул.” Братан 
Шукеров”№26 бл.А-6 вх.А  ет.1 

ап.2 

 

 

 

2.НЕВЕНА ЕЛИНОВА АСЕНОВА 

гр.Смолян ул.” Братан 
Шукеров”№26 бл.А-6 вх.А  ет.1 

ап.2 

 

/ПРЕДСЕДАТЕЛ 

- ЗВЕДАЛИНА 

ЧАВДАРОВА 

ЧАУШЕВА И 

ЧЛЕН- НЕВЕНА 

ЕЛИНОВА 

АСЕНОВА / - 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО   



режим на 

етажна 

собственост 

37 24.04.2015г. „СС –БЛ.”ИЗВОР”1 ГР. 

СМОЛЯН УЛ.”НАТАЛИЯ”№5” 

 

гр.Смолян 

ул.”Наталия ”№5 вх.Б 

ет.5 ап.10 
 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100 % 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ПЕТЪР ХРИСТОВ ЯНЕВ 
гр.Смолян  

ул.”Наталия”№5   

бл.”Извор”1 вх.Б ет.5 ап.10 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ЙОВЧО РАЙЧЕВ 

ДАНДАРОВ 

 

гр.Смолян ул.”Наталия 
”№5 бл.”Извор”1 вх.А  ет.1 

ап.1 

 

2.ВЕТКА ЗАХАРИЕВА 

МАТЕВА 

гр.Смолян ул.”Наталия”№5 

бл.”Извор”1 вх.А  ет.5 ап.9 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО   

 

38 24.04.2015г. „НЕВЯСТА 2-А,Б,В,Г- ГР. 

СМОЛЯН УЛ.”ОРФЕЙ”№3” 

 

гр.Смолян ул.”Орфей 

”№3 вх.В ет.6 ап.37 
 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

безсрочно 96,97 % 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЗОЯ ВЛАДКОВА 

КАЛАДЖИЕВА 
гр.Смолян  ул.”Орфей”№3    

вх.В ет.6 ап.37 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО   

 



държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 
ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.БОЯН МИТЕВ 

МАНОЛОВ 

гр.Смолян ул.”Орфей ”№3 

 вх.Б  ет.5 ап.25 

 

2.НИКОЛИНА 

МИХАЙЛОВА РАДЕВА 

гр.Смолян ул.”Орфей”№3 

вх.В  ет.2 ап.29 

 

39 29.05.2015г. „ПЕТРОВИЦА А 2,  

ГР.СМОЛЯН,  

УЛ.”БР.ШУКЕРОВ” №22 ВХ.А, 

Б и В” 

 

Гр.Смолян 

ул.”Бр.Шукеров”№22 

вх.Б ет.6 ап.24 
 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

безсрочно 93,52 % 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

СЕВДАЛИН МИНЧЕВ 

РЕЧНИКОВ 

гр.Смолян  

ул.”Бр.Шукеров”№22 бл.А2  

вх.Б ет.6 ап.24 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ЛИДИЯ ФИЛИПОВА 

РАДЕВА 

 

гр.Смолян ул.”Бр.Шукеров 
”№22 

бл.А 2 вх.В  ет.3 ап.33 

2.НАДЕЖДА ХРИСТОВА 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО   

 



собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

ОВЧАРОВА 

 

гр.Смолян 

ул.”Бр.Шукеров”№22 бл.А2 

вх.Б  ет.3 ап.18 

 

40 22.07.2015г. „гр.Смолян , кв.Устово, 

ж.к.Петровица бл.Б-3”  

гр.Смолян , 

кв.Устово, 
ж.к.Петровица 
бл.Б-3 вх.В ет.1 

ап.34 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 95,95%  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
 

ДЖЕЙЛЯН РАСИМ 

ЮМЕР 

гр.Смолян  

ул.”Ат.Беров”№3 бл.Б-3  

вх.В ет.1 ап.34 

Еmail:djeni_77@abv.bg 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ТАНЯ  ВЛАДИМИРОВА 

ДИМИТРОВА 

гр.Смолян 

ул.”Ат.Беров”№3 

бл. Б-3 вх.Б  ет.3 ап.21 

Еmail: 

     Tanyavdimitrova@abv.bg 

 

2.НИКОЛА ДИМИТРОВ 

КОКОШАРОВ 

гр.Смолян 

ул.”Ат.Беров”№3 бл.Б-3 

вх.Г  ет.2 ап.54 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



41 03.09.2015  

с промяна 
по т.5 от 
22.12.2017г. 

„гр.Смолян ул.”Карлък”№5 гр.Смолян 

ул.”Карлък”№5 ет.1 

ап.2 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
ДОБРИНКА ХРИСТОВА 

ГУГИНСКА 

Гр.Смолян ул.”Карлък”№5 

ет.1.ап.2 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.МАРИЯ ЗАПРЯНОВА 

ТУНЕВА 

Гр.Смолян ул.”Карлък”№5 

ет.3.ап.6 

 

2.МИНЧО МЛАДЕНОВ 

СТАНЕВ 

Гр.Смолян ул.”Карлък”№5 

ет.2.ап.4 

 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

42 30.11.2015 ”АРХ.ПЕТЪР ПЕТРОВ” №1 

БЛ.46 ГР.СМОЛЯН” 

гр.Смолян 

ул.”арх.Петър 

Петров”№1 вг.Г ап.34 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 

безсрочно 93.82% УПРАВИТЕЛ: 

БОГДАНКА ГЕОРГИЕВА 

ПЕЧИЛКОВА 

Гр.Смолян ул.”Кокиче”№1 

ап.6 

САМО ОТ 

УПРАВИТЕЛЯ 



бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

 

 

43 

 

 

08.02.2016г. „НОВ ЦЕНТЪР БЛ.50, 

ГР.СМОЛЯН, УЛ.”ДИЧО 

ПЕТРОВ”№14” 

Гр.Смолян 

ул.”Полк.Дичо 

Петров”№14 бл.50 вх.В 

ап.26 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

безсрочно 100%  ПРЕДСЕДАТЕЛ       НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 
МИХАИЛ ВАСИЛЕВ 

УЗУНОВ 

Гр.Смолян ул.”Полк.Дичо 

Петров”№14 бл.50 вх.В 

ап.26 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.КАРАМФИЛКА 

ДИМИТРОВА  

ЧОЛАКОВА 

Гр.Смолян ул.”Полк.Дичо 

Петров”№14 бл.50 вхА ап.7 

2.ВАЛЕНТИНА 

ВАСИЛЕВА ЗАПРЯНОВА 

Гр.Смолян ул.”Полк.Дичо 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

Петров”№14 бл.50 вх.Б ап.7 

 

44 08.02.2016г. ”ВОЕНЕН БЛОК №7, ГР.СМОЛЯН, 

ОБЩИНА СМОЛЯН УЛ.”ПЪРВИ 

МАЙ”№82” 

ГР.СМОЛЯН  УЛ.”ПЪРВИ 

МАЙ” №82 БЛ.7 ВХ.Б, 

АП.16 

 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 

ТОНКОВ 

гр.Смолян ул.”Първи 

май” №82  бл.7 вх.Б ап.16 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ИЛИЯ ВАСИЛЕВ 

ВАСИЛЕВ 

гр.Смолян ул.”Първи 

май” №82  бл.7 вх.А ап.10 

2.ЕВГЕНИЯ БРЕШКОВА 

ЛАЗАРОВА 

гр.Смолян ул.”Първи 

май” №82  бл.7 вх.Б ап.16 

 

Председателя: 
Георги Д.Тонков  
и един член на 
УС: Илия В. 

Василев- 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

45 08.02.2016г. ”ГР.СМОЛЯН, УЛ.”ХАДЖИ ХРИСТО 

ПОПГЕОРГИЕВ ”№20 БЛ.”ПРОГРЕС-2” 
ГР.СМОЛЯН  УЛ.” ХАДЖИ 

ХРИСТО ПОПГЕОРГИЕВ 

”№20 БЛ.”ПРОГРЕС-2”вх.А 

усвояване на 

средства от 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



ет.5 ап.10 фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

СЪВЕТ: 

СИМЕОН РАДЕВ ТАНЕВ 

Гр.Смолян   ул.”Хаджи 

Христо Попгеоргиев” №20 

бл.Прогрес 2 вх.А ет.5  

ап.10 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.КОСТА  АТАНАСОВ  

НАЧЕВ 

гр.Смолян ул.” Хаджи 

Христо Попгеоргиев” №20   

вх.А   ап.13  

2.РАДОСЛАВ ВЕКИЛОВ 

КРЪПЧЕВ 

гр.Смолян ул „Хаджи 

Христо Попгеоргиев” №20   

вх.А  ап.3 

3.РАДОСЛАВ РОСЕНОВ 

МОЛОВ 

гр.Смолян ул „Хаджи 

Христо Попгеоргиев” №20   

вх.Б  ап.12 

4.ПЕНКА ВАСИЛЕВА 

ВАСИЛЕВА 

гр.Смолян ул „Хаджи 

Христо Попгеоргиев” №20   

вх.В  ап.12 

46 11.02.2016г. „ОРФЕЙ 1,    УЛ.”ПЕТЪР 

БЕРОН”№ 14, ГР.СМОЛЯН” 

Гр.Смолян   ул.”Д-р 
Петър Берон” №14 

бл.”Орфей”№1  вх.А 

ет.2  ап.4 
 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

СЛАВЧО МАРИНОВ 

ХАДЖИЙСКИ 

гр.Смолян  ул.”Д-р Петър 

Берон” №14 бл.”Орфей”№1 

вх.А ап.4 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

СЪВЕТ: 

1.ЕЛКА АСЕНОВА 

ШЕВЕЛИЕВА 

гр.Смолян  ул.”Д-р Петър 

Берон” №14 бл.”Орфей”№1 

вх.Б ап.13 

2.ИЛИЯ ЦОНЕВ 

КОНДАКОВ 

гр.Смолян  ул.”Д-р Петър 

Берон” №14 бл.”Орфей”№1 

вх.Б ап.10 

 

 

47 26.02.2016г. ”ГР.СМОЛЯН,  УЛ.”ПЕТЪР 

БЕРОН”№ 12, „ОРФЕЙ 2”,” 

Гр.Смолян   ул.”Д-р 
Петър Берон” №12 

бл.”Орфей”№2 ет.3  

ап.7 
 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

МАНОЛ   КОСТАДИНОВ 

МАРЗЯНОВ 

гр.Смолян  ул.”Д-р Петър 

Берон” №12 бл.”Орфей”№2  

ет.3 ап.7 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

1.СТОЯН ВАСИЛЕВ 

СИРАКОВ 

гр.Смолян  ул.”Д-р Петър 

Берон” №12 

бл.”Орфей”№2ет.2 ап.6 

2.МИНЧО МЛАДЕНОВ 

КАДИЕВ 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

гр.Смолян  ул.”Д-р Петър 

Берон” №12 

бл.”Орфей”№2ет.3 ап.8 

 

 

48 02.03.2016 „СС НА БЛ.40, ВХ.А 

ГР.СМОЛЯН, УЛ.”КОКИЧЕ”№7” 
Гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№7 бл.40 

вх.А ап.5 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

КАТЯ ЙОРДАНОВА 

МУСОРЛИЕВА 

Гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№7 бл.40 вх.А 

ап.5 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.МАРИЯ ГЕОРГИЕВА 

СЛАВЧЕВА 

Гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№7 бл.40 вх.А 

ап.8 

 

2.ЕЛЕНА СТОЯНОВА 

ДИМИТРОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№7 бл.40 вх.А 

ап.10 

 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

 

 



49 14.03.2016 „ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.”КОНСТАНТИН 

ИРЕЧЕК”№6, БЛОК2”  

Гр.Смолян 

ул.”Константин 

Иречек”№6 бл.2 ап.7 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100%  

 

УПРАВИТЕЛ: 

 

КАРЛЕН АТАНЕСЯН 

 
Гр.Смолян ул.”Константин 

Иречек”№6 бл.2 ап.7 

 

 

 

 

САМО ОТ 

ОПРАВИТЕЛЯ 

50 14.03.2016 „НЕВЯСТАТА-14, ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.”ЕВРИДИКА”№12 

Гр.Смолян 

ул.”Евридика”№12, блок 
Невястата 14, вх.Б ап.26 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЛИДИЯ БИСЕРОВА 

ВЕЛИЧКОВА  

Гр.Смолян 

ул.”Евридика”№12 блок 
Невястата 14, вх.Б ап.26 

 

 

 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

  

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

1.СВЕТОСЛАВ 

КАРАМФИЛОВ 

ФИДАНСКИ 

Гр.Смолян 

ул.”Евридика”№12 блок 
Невястата 14, вх.А ап.12 

2.ЕКАТЕРИНА 

НАЙДЕНОВА 

ДУКАТЕВА 

Гр.Смолян 

ул.”Евридика”№12 блок 
Невястата 14, вх.А ап.9 

 
51 14.03.2016 „ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.”ТРАКИЯ”№35, 

БЛОК”КИТКА”” 

Гр.Смолян 

ул.”Тракия”№35 

бл.”Китка” ап.4 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЛЮБКА СТЕФАНОВА 

МИТКОВСКА  

Гр.Смолян 

ул.”Тракия”№35 

бл.”Китка” ап.4 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ИЛИЯ НИКОЛОВ 

МАВРОДИЕВ 

Гр.Смолян 

ул.”Тракия”№35 

бл.”Китка” ап.6 

АНГЕЛ НИКОЛОВ 

ПАРАЛИЕВ 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

Гр.Смолян 

ул.”Тракия”№35 

бл.”Китка” ап.5 

52 27.03.2016 „ПЕРЕЛИК”, 

ГР.СМОЛЯН,”ВОЕННИ 

БЛОКОВЕ” УЛ.”1-ВИ 

МАЙ”№65” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр.Смолян ул.”1-ви 

май”№65 ап.13 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЙОРДАН РАЙКОВ 

РАЙКОВ 

Гр.Смолян ул.”1-ви 

май”№65 ап.13 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ГЕОРГИ ВЕЛЧЕВ 

ВРИНЧЕВ 

Гр.Смолян ул.”1-ви 

май”№65 ап.12 

 

 

2.МИТКО МИНЧЕВ 

ХУРАЛОВ 

Гр.Смолян ул.”1-ви 

май”№65 ап.9 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

 

 

 

 



 

 

 

 

53 27.03.2016 „ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.”Г.С.РАКОВСКИ”№31, 

ВОЕНЕН БЛОК 2”  

Гр.Смолян 

ул.”Г.С.Раковски”№31, 

ап.3 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

 

 

 

 

 

 

безсрочно 100%  

 

УПРАВИТЕЛ: 

 

КАТЕРИНА 

ВАСИЛЕВА 

САКАЛОВА 

 

Гр.Смолян 

ул.”Г.С.Раковски”№31 

ап.3 

 

 

 

САМО ОТ 

УПРАВИТЕЛЯ 



 

 

54 04.04.2016 „ГР.СМОЛЯН, 

БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”№41, 

БЛ.22” 

Гр.Смолян ул.”Мирчо 

Войвода”№25 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

ГЕОРГИ  ТОДОРОВ 

ГЕОРГИЕВ 

Гр.Смолян ул.”Мирчо 

Войвода”№25 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЛИДИЯ  БОРИСОВА 

ПЕТРОВА 

Гр.Смолян 

бул.”България”№41 

бл.22 ап.4 

 

ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА 

БЕРОВА 
 

Гр.Смолян 

бул.”България”№41 

бл.22 ап.2 

 

 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

55 09.05.2016 „ГР.СМОЛЯН, УЛ.”ЧАН”№5, 

БЛ.НЕВЯСТАТА №7 

ВХ.Б,В,Г” 

Гр.Смолян 

ул.”Чан”№5 

бл.”Невястата”№7 

вх.Г ап.38 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

СЕВДАЛИН ЖИВКОВ 

РАЙСКИ 

Гр.Смолян ул.”Чан”№5 

бл.”Невястата”№7 вх.Г 

ап.38 

ЧЛЕНОВЕ НА 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

МАРГАРИТА РАЙЧЕВА 

ЧОЛАКОВА 

 

Гр.Смолян ул.”Чан”№5 

бл.”Невястата”№7 вх.В 

ап.32 

ЮЛИЯ АСЕНОВА 

НИКОЛОВА 

Гр.Смолян ул.”Чан”№5 

бл.”Невястата”№7 вх.В 

ап.31 

 

56 09.05.2016г. „ЗАЕДНО В ОБЩА ЦЕЛ” 

ГР.СМОЛЯН, УЛ.”МЛАДОСТ” 

№20, БЛ.”ОСТРИЦА”№6 ВХ.А И 

ВХ.Б  

Гр.Смолян 

ул.”Младост” №20 бл. 
”Острица”№6 вх.Б 

ет.4 ап.24 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ДИМИТЪР 

КАРАМФИЛОВ 

ТРЕНДАФИЛОВ  

Гр.Смолян ул.”Младост” 

№20 бл. ”Острица”№6 

вх.Б ет.4 ап.24 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

АНЕТА РАДОСЛАВОВА 

ЗАИМОВА 

Гр.Смолян ул.”Младост” 

№20 бл. ”Острица”№6 

вх.Б ет.4 ап.22 

ЕМИЛИЯ 

ВАЛЕНТИНОВА  

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

МЛАДЕНОВА 

Гр.Смолян ул.”Младост” 

№20 бл. ”Острица”№6 

вх.А ет.3 ап.7 

 

 
58 09.05.2016Г. 

С 

ПРОМЯНА  

ПО Т.5 /%/ 

ОТ 

05.08.2016 

ГОД. 

„ГР.СМОЛЯН УЛ.”ХАДЖИ 

ХРИСТО ПОПГЕОРГИЕВ”№3 

ЖСК БЛ.ПРОЛЕТ”  

Гр.Смолян ул.”Хаджи 

Христо Попгеоргие”№3 

вх.А ет.4 ап.7 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 91,80% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ 

КАНИНСКИ 

Гр.Смолян ул.”Хаджи 

Христо Попгеоргие” №3 

вх.А ет.4 ап.7 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ 

КАНИНСКИ 

Гр.Смолян ул.”Хаджи 

Христо Попгеоргие” №3 

вх.А ет.4 ап.7 

МАРИНА 

КОСТАДИНОВА 

ЖИНОТЕВА 

Гр.Смолян ул.”Хаджи 

Христо Попгеоргие” №3 

вх.Б ет.1 ап.9 

ГЕОРГИ КИРИЛОВ 

ПОПОВСКИ 

Гр.Смолян ул.”Хаджи 

Христо Попгеоргие” №3 

вх.А партер 

 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



59 09.05.2016г. „ГР.СМОЛЯН, УЛ.”ДИМИТЪР 

БЛАГОЕВ” №8 ВХ.А ,Б,В”  

Гр.Смолян ул.”Димитър 

Благоев”№8 вх.Б ет.4 

ап.8 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

МАРИЯ ПЕТРОВА 

ГЕОРГИЕВА  

Гр.Смолян ул.”Димитър 

Благоев”№8 вх.Б ет.4 ап.8 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ИВАН АНГЕЛОВ ЛАЗОВ 

Гр.Смолян ул.”Димитър 

Благоев”№8 вх.Б ет.4 ап.7 

ЛЮБОМИР 

КРАСИМИРОВ 

КРАСИМИРОВ 

Гр.Смолян ул.”Димитър 

Благоев”№8 вх.Б ет.3 ап.6 

 

 

САМО  ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

60 03.06.2016г. „БЛ.9, ВХ.А, ВХ.Б ГР.СМОЛЯН 

УЛ.”КОЛЬО ФИЧЕТО”№4”  

Гр.Смолян ул.”Кольо 

Фичето”№4 бл.9 вх.А 

ет.3 ап.6 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

АНЕЛИЯ  ВЕСЕЛИНОВА 

ДЖЕБИРОВА 

Гр.Смолян ул.”Кольо 

Фичето”№4 бл.9 вх.А ет.3 

ап.6 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

СЪВЕТ: 

 

АЛЕКСАНДЪР 

ДОБРИНОВ ГОВЕДАРОВ 

Гр.Смолян ул.”Кольо 

Фичето”№4 бл.9 вх.Б ет.1 

ап.2,3 

АНАСТАСИЯ  

ГАВРАИЛОВА  

МАРГАРИТОВА 

Гр.Смолян ул.”Кольо 

Фичето”№4 бл.9 вх.Б ет.4 

ап.9 

 

 

61 03.06.2016г. „БЛОК „ОРФЕЙ-3” УЛ.”Д-Р 

ПЕТЪР БЕРОН”№10, 

ГР.СМОЛЯН” 

Гр.Смолян ул.”д-р 

Петър Берон”№10 вх.А 

ет.3 ап.8 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ДОБРИНКА ДЕЧЕВА 

АНИЛОВА 

Гр.Смолян ул.”д-р Петър 

Берон”№10 вх.А ет.3 ап.8 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

МИЛЕН ТАНЧЕВ 

ПАЧЕЛИЕВ 

Гр.Смолян ул.”д-р Петър 

Берон”№10 вх.А  ап.2 

 

АНГЕЛ  ПЕТРОВ 

АНДОНОВ 

Гр.Смолян ул.”д-р Петър 

Берон”№10 вх.Б  ап.1 

 

САМО  ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

 

 

 

62 

А 

09.06.2016г. „СТРОИТЕЛ -3, ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.”ОСТРИЦА”№24” 

Гр.Смолян 

ул.”Острица”№24 

бл.”Строител-3” ап.8 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% УПРАВИТЕЛ: 

 

АНА ЛЮБЕНОВА 

ДОГАНДЖИЕВА 

Гр.Смолян 

ул.”Острица”№24 

бл.”Строител-3” ап.8 

 

САМО  ОТ 

УПРАВИТЕЛЯ 

 

 

 



62 09.06.2016г. „ГР.СМОЛЯН, 

БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”№27 

ЖИЛИЩЕН БЛОК ДАП” 

Гр.Смолян 

бул.”България”№27 

ет.3 ап.11 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 99.01% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

МАЯ ГЕОРГИЕВА 

ПИЧУРОВА 

Гр.Смолян 

бул.”България”№27 ет.3 

ап.11 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

РАДА  ИВАНОВА 

ФЛОРОВА  

Гр.Смолян 

бул.”България”№27 ет.5 

ап.21 

ДИМИТРИЙ СТРАТЕВ 

СТОЯНОВ 

Гр.Смолян 

бул.”България”№27 ет.3 

ап.7 

 

 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

63 17.06.2016г. „ТЕКСТИЛЕЦ 1, ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.”СОКОЛИЦА”№53 

Гр.Смолян 

ул.”Соколица”№53 

ет.3 ап.8 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ТРЕНДАФИЛ БЛАГОЕВ 

ГИВЕЧЕВ 

Гр.Смолян 

ул.”Соколица”№53 ет.3 

ап.8 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

САМО  ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

СЪВЕТ: 

ВАСИЛ  ДИМОВ  ПЕЕВ 

Гр.Смолян 

ул.”Соколица”№53 ет.3 

ап.8 

ИВАН  НИКОЛОВ 

ШОПОВ 

Гр.Смолян 

ул.”Соколица”№53 ет.2 

ап.4 

 

 

 

64 .2016г. „БЛОК 48, НОВ ЦЕНТЪР-

СМОЛЯН, УЛ.ПОЛК.ДИЧО 

ПЕТРОВ”№10” 

Гр.Смолян ж.к.”Нов 
център” ул.”Полк.Дичо 

Петров”№10 блок 48 

вх.А ет.4 ап.14 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ПЕНКО ДОНЧЕВ 

ЧЕШМЕДЖИЕВ 

Гр.Смолян ж.к.”Нов 
център” ул.”Полк.Дичо 

Петров”№10 блок 48 вх.А 

ет.4 ап.14 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ПАВЕЛ   РОСЕНОВ 

НЕВЕНОВ 

Гр.Смолян ж.к.”Нов 
център” ул.”Полк.Дичо 

Петров”№10 блок 48 вх.Б  

ап.34 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

ВАЛЕРИ ЙОСИФОВ 

ГОГУШЕВ 

Гр.Смолян ж.к.”Нов 
център” ул.”Полк.Дичо 

Петров”№10 блок 48 вх.А  

ап.8 

 

 
 

65 29.06.2016г. „ВОЕНЕН БЛОК №5, 

ГР.СМОЛЯН, УЛ.”ПЪРВИ 

МАЙ”№84” 

Гр.Смолян ул.”Първи 

май”№84 вх.В ап.3 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

СИЙКА ТОДОРОВА 

ЕНЕВА 

Гр.Смолян ул.”Първи 

май”№84 вх.В ап.3 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

СОФИЯ 

КАРАМФИЛОВА 

ГЪРБЕВА 

Гр.Смолян ул.”Първи 

май”№84 вх.А ап.5 

ЕМИЛИЯ  МИНЧЕВА 

БРАЯНОВА 

Гр.Смолян ул.”Първи 

май”№84 вх.А ап.4 

 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

 



66 05.07.2016г. „ГР.СМОЛЯН, УЛ.”ПАИСИЙ  

ХИЛЕНДАРСКИ” №1 

БЛ.”ВЪЗРАЖДАНЕ 2” 

Гр.Смолян ул.”Паисий 

Хиляндарски”№1 вх.А 

ет.4 ап.7 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 81,22% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЛИДИЯ КАЛИНОВА 

ДЕЛИЕВА 

Гр.Смолян ул.”Паисий 

Хиляндарски”№1 вх.А ет.4 

ап.7 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ТОДОР МИХАЙЛОВ 

СЕДЯНКОВ 

Гр.Смолян ул.”Паисий 

Хиляндарски”№1 вх.А ет.3 

ап.6 

ВЛАДИМИР 

КОСТАДИНОВ НЕДЕВ 

Гр.Смолян ул.”Паисий 

Хиляндарски”№1 вх.Б ет.5 

ап.10 

 

 

ЗАЕДНО  И 

ПООТДЕЛНО 

 

67 15.07.2016г. „БЛОК ИЗВОР 2, ГРАД 

СМОЛЯН, УЛ.”НАТАЛИЯ”№7 

Гр.Смолян 

ул.”Наталия”№7 вх.Б 

ап.2 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ИВАН НИКОЛОВ 

СВИРКОВ 

Гр.Смолян 

ул.”Наталия”№7 вх.Б ап.2 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

НИКОЛИНА 

ГЕОРГИЕВА 

ЧОЛАКОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Наталия”№7 вх.А ап.10 

ПЕНКА БИСЕРОВА 

МАНЕВА 

Гр.Смолян 

ул.”Наталия”№7 вх.А ап.2 

 

 

 

68 15.07.2016г. „ПЕРЛА”,ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.”ХАН ПРЕСИЯН”№32 

Гр.Смолян ул.”Хан 

Пресиян”№32 вх.А ет.5 

ап.9 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

РАДОЙ ТОДОРОВ 

КАРАИВАНОВ 

Гр.Смолян ул.”Хан 

Пресиян”№32 вх.А ет.5 

ап.9 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ 

БАКЛАРОВ 

Гр.Смолян ул.”Хан 

Пресиян”№32 вх.А ет.3 

ап.6 

ТОДОР АНАСТАСОВ 

БАДЕВ 

Гр.Смолян ул.”Хан 

САМО  ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

Пресиян”№32 вх.А ет.2 

ап.4 

 

 

 

69 19.07.2016г. „САНИПЛАСТ-3 ГР.СМОЛЯН, 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

УЛ.”КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК”№2 

ЕТ.1 АП.2  

Гр.Смолян 

ул.”Константин 

Иречек”№2 бл.3 ет.1 

ап.2 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% УПРАВИТЕЛ: 

ДЕНКА КРЪСТЕВА 

СТОЕВА 

Гр.Смолян ул.”Константин 

Иречек”№2 бл.3 ет.1 ап.2 

 

 

 

САМО ОТ 

УПРАВИТЕЛЯ 

 



70 20.07.2016г. „БУЛ.БЪЛГАРИЯ”№86 

ГР.СМОЛЯН, БЛ.16, ВХ.А  И  Б” 

Гр.Смолян 

бул.”България”№86 

вх.А ет.4 ап.10 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЧАВДАР БИСЕРОВ 

КИЧУКОВ 

Гр.Смолян 

бул.”България”№86 вх.А 

ет.4 ап.10 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЕКАТЕРИНА 

ДИМИТРОВА ГАДЖЕВА 

Гр.Смолян 

бул.”България”№86 вх.Б 

ет.3 ап.7 

ПЕТЪР АНАСТАСОВ 

СЛАВЧЕВ 

Гр.Смолян 

бул.”България”№86 вх.А 

ет.3 ап.7 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

 

71 02.08.2016г. „ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.”ЕВРИДИКА”№10 

Ж.К.”НЕВЯСТА” БЛ.13” 

Гр.Смолян 

ул.”Евридика”№10, 

ж.к.”Невяста”бл.13 

вх.Б ет.5 ап.25 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

НАДКА ПЕТРОВА 

ДРАГНЕВА 

Гр.Смолян 

ул.”Евридика”№10, 

ж.к.”Невяста”бл.13 вх.А 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

ет.4 ап.10 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЗАХАРИНКА 

БЕЛИНОВА БАШЕВА 

 

Гр.Смолян 

ул.”Евридика”№10, 

ж.к.”Невяста”бл.13 вх.А 

ет.4 ап.10 

СВЕТЛИН СТОЙНЕВ 

КЬОРОВСКИ 

Гр.Смолян 

ул.”Евридика”№10, 

ж.к.”Невяста”бл.13 вх.В 

ет.5 ап.34 

 
 

72 05.08.2016г. „ЖИЛИЩЕН БЛОК 

„ПРОЛЕТ”, УЛ.”ХРИСТО 

СМИРНЕНСКИ”№12, 

ГР.СМОЛЯН” 

Гр.Смолян ул.”Христо 

Смирненски”№12 ап.6 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 

безсрочно 100%  

УПРАВИТЕЛ: 

 

ЩИЛЬОНА 

АТАНАСОВА 

ЗАФИРОВА 

 

Гр.Смолян ул. ”Христо 
Смирненски” №12 ап.6 

 

САМО ОТ 

УПРАВИТЕЛЯ 



на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

73 17.08.2016г. „ГР.СМОЛЯН  

БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”№39 БЛ.21” 

Гр.Смолян 

бул..”България”№39 

бл.21 ап.13 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 81,23% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

НИКОЛАЙ РОМАНОВ 

СЛАВОВ 

Гр.Смолян 

бул.”България”№39 бл.21 

ап.13 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЗЛАТА АТАНАСОВА 

РАШЕВА 

Гр.Смолян 

бул.”България”№39 бл.21 

ап.16 

 

РАДКА ГЕОРГИЕВА 

КАПИТАНОВА 

Гр.Смолян 

бул.”България”№39 бл.21 

ап.4 

 

 

 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



 
 

74 18.08.2016г. „КОКИЧЕ”, ГР.СМОЛЯН 

УЛ.”ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ” 

№10  

Гр.Смолян ул..”Христо 

Смирненски”№10  ап.7 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт и 

обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% УПРАВИТЕЛ: 

 

АТАНАС НИКОЛАЕВ 

ВАСИЛЕВ 

 

Гр.Смолян ул..”Христо 

Смирненски” №10  ап.7 

 

 

САМО ОТ 

УПРАВИТЕЛЯ 

 

75 31.08.2016г. „УЛИЦА „ЗОРНИЦА”№4, 

БЛ.19, ГР.СМОЛЯН”  

Гр.Смолян 

ул.”Зорница”№4,бл.19 

ет.6 ап.21 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

КОСТАДИН ИВАНОВ 

АВРАМОВ 

Гр.Смолян 

ул.”Зорница”№4 бл.19 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

ет.6 ап.21 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

НЕДЯЛКА МИЛКОВА 

КАРТАЛОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Зорница”№4 бл.19 

ет.4 ап.11 

ВЕЛИЧКА КРЪСТЕВА 

КОСТАДИНОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Зорница”№4 бл.19 

ет.6 ап.18 

 

 

 

76 26.09.2016г. „БЛОК „МЕЛИОРАЦИИ, 

БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”№35, 

ГР.СМОЛЯН” 

Гр.Смолян 

бул.”България”№35 

ап.12 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ 

ГАБРОВСКИ 

Гр.Смолян 

бул.”България”№35 ап.12 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА 

СЕМОВА 

Гр.Смолян 

бул.”България”№35 ап.16 

ГЕОРГИ ХРИСТОВ 

ТОДОРОВ 

Гр.Смолян 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

бул.”България”№35 ап.5 

 

77 28.09.2016г.  „УЛ.”ЗОРНИЦА”№2 БЛ.18,  

ГР.СМОЛЯН 

Гр.Смолян 

ул.”Зорница”№2, бл.18 

ет.5 ап.18 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

СВЕТЛАНА 

ЗДРАВКОВА 

ЧОЛАКОВА  

Гр.Смолян 

ул.”Зорница”№2, бл.18, 

ет.5 ап.18 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

СТЕФКА ПЕТКОВА 

ЧОЛАКОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Зорница”№2, бл.18, 

ет.6 ап.19 

ЙОРДАНА БОРИСОВА 

КИРЯНОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Зорница”№2, бл.18, 

ет.7 ап.26 

 

 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

78 11.10.2016г. „ГР.СМОЛЯН, УЛ.”ЧАН”№3 Гр.Смолян ул.”Чан”№3, усвояване на безсрочно 100%  ЗАЕДНО И 



БЛ.”НЕВЯСТА”№8”  бл.”Невяста№8”,вх.А 

ет.2 ап.4 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ 

ЧАВДАРОВ 

Гр.Смолян ул.”Чан”№3 

бл.Невястата №8, вх.А 

ет.2 ап.4 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

АЛДОМИР КИРИЛОВ 

ШЕМШИРОВ 

Гр.Смолян ул.”Чан”№3 

бл.Невястата №8, вх.В 

ет.4 ап.44 

 

ИВАН ВЛАДИМИРОВ 

ДЕМИРОВ  

Гр.Смолян ул.”Чан”№3 

бл.Невястата №8, вх.В 

ет.4 ап.46 

 

 

ПООТДЕЛНО 

79 24.10.2016г. „НОВ ЦЕНТЪР БЛОК 45, 

ГР.СМОЛЯН, УЛ.”АРХ.ПЕТЪР 

ПЕТРОВ”№5” 

Гр.Смолян 

ул.”арх.П.Петров”№5, 

вх.А ет.3 ап.5 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безсрочно 100%  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ПЕТЪР ВИДОЛОВ 

ДЮЛГЕРОВ 

Гр.Смолян 

ул.”арх.П.Петров”№5 

вх.А ет.3 ап.5 

 

 

 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ПЕТЪР НИКОЛОВ 

КЕХАЙОВ 

Гр.Смолян 

ул.”арх.П.Петров”№5 

вх.Г ет.1 ап.33 

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ 

СЛАВЧЕВ 

Гр.Смолян 

ул.”арх.П.Петров”№5 

вх.Б ет.1 ап.10 

БИСЕР ЯСЕНОВ 

УЗУНОВ 

Гр.Смолян 

ул.”арх.П.Петров”№5 

вх.В ет.1 ап.19 

АСЕН СЛАВЧЕВ 

КОДИНОВ 

Гр.Смолян 

ул.”арх.П.Петров”№5 

вх.Б ет.3 ап.14 

 

80 25.10.2016г. ” БЛОК БРЯСТ, 

УЛ.НАТАЛИЯ 19, 

ГР.СМОЛЯН” 

Гр.Смолян 

ул.”Наталия”№19 

бл.”Бряст” вх.Б ет.5 

ап.14 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

КИРИЛ ЙОРДАНОВ 

ГРАХОВСКИ 

Гр.Смолян 

ул.”Наталия”№19 

бл.”Бряст” вх.Б ет.5 

ап.14 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

АНГЕЛ  СТЕФАНОВ 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

КУШЛЕВ 

С.Солища 

 

МИРОСЛАВА СЪБЕВА 

ИЛИЕВА 

Гр.Смолян 

ул.”Наталия”№19 

бл.”Бряст” вх.А ет.3 ап.9 

 

 

81 01.11.2016г. „ГР.СМОЛЯН, ОБЩ.СМОЛЯН, 

УЛ.”ЕВРИДИКА”№8 

БЛОК”НЕВЯСТАТА-12”” 

Гр.Смолян 

ул.”Евридика”№8 вх.В 

ет.3 ап.41 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

безсрочно 87.34% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

РАДКА СТОЙНОВА 

МИХАЙЛОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Евридика”№8 вх.В 

ет.3 ап.41 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

МИЛКА СТЕФАНОВА 

ТЕРЗИЙСКА 

Гр.Смолян 

ул.”Евридика”№8 вх.А 

ет.5 ап.10 

 

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ 

ГЕОРГИЕВ 

Гр.Смолян 

ул.”Евридика”№8 вх.Б 

ет.5 ап.28 

 

 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



етажна 

собственост 

82 02.11.2016г. „ЖИЛИЩЕН  БЛОК 

”СТРОИТЕЛ-4”, 

УЛ.”МЛАДОСТ”№2, 

ГР.СМОЛЯН” 

Гр.Смолян 

ул.”Младост”№2 вх.Б 

ет.2 ап.19 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% УПРАВИТЕЛ: 

АНГЕЛ СИМОВ 

ЧЕРПОКОВ 

Гр.Смолян 

ул.”Младост”№2 вх.Б 

ет.2 ап.19 

САМО  ОТ 

УПРАВИТЕЛЯ 

83 11.11.2016г. „ ГР.СМОЛЯН, УЛ.”ЧАН”№1 

Ж.К.НЕВЯСТА БЛ.9-„ЗОРА”” 

Гр.Смолян ул.”Чан” №1 

бл.9 вх.В ет.5 ап.39 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЗЛАТКА ПЕТРОВА 

ПОПОВА 

Гр.Смолян ул.”Чан”№1 

бл.9 вх.В ет.5 ап.39 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

 



или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

АНТОН ГЕОРГИЕВ 

ЧИРПАНЛИЕВ 

Гр.Смолян ул.”Чан”№1 

бл.9 вх.А ет.4 ап.8 

ТОДОР ВАСИЛЕВ 

ТОДОРОВ 

Гр.Смолян ул.”Чан”№1 

бл.9 вх.Г ет.4 ап.52 

 

 

 

84 15.11.2016г. „ГР.СМОЛЯН 

БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”№72 

Гр.Смолян 

бул.”България”№72 вх.А 

ет.3 ап.6 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ХРИСТО КОЛЕВ 

ПАРАЛИЕВ 

Гр.Смолян 

бул.”България”№72 вх.А 

ет.3 ап.6 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ИВАЙЛО ХРИСТОВ 

ХРИСТОВ 

Гр.Смолян 

бул.”България”№72 вх.Б 

ет.3 ап.6 

НИКОЛАЙ ИВАНОВ 

ГАВРИЛОВ 

Гр.Смолян 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

бул.”България”№72 вх.В 

ет.3 ап.8 

 

 

85 16.11.2016г. „ЕНЕРГИЯ-25 

БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”№31 

ГР.СМОЛЯН” 

Гр.Смолян 

Бул.”България”№31 

бл.25 ет.3 ап.7 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% УПРАВИТЕЛ: 

СИЙКА АНТОНОВА 

РАДЕВА 

Гр.Смолян 

бул.”България”№31 бл.25 

ет.3 ап.7 

САМО ОТ 

УПРАВИТЕЛЯ 



         

86 16.11.2016г. „ОБЩИНА СМОЛЯН, 

ГР.СМОЛЯН, УЛ.”КОКИЧЕ”№3 

КЦ-БЛ.41” 

Гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№3 КЦ-бл.41 

вх.А ет.2 ап.4 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЙОРДАНКА 

МАНОЛОВА 

ЧОЛАКОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№3 КЦ-бл.41 

вх.А ет.2 ап.4 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

ЕМАНУИЛ СТОЯНОВ 

БУНДОВ 

 

Гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№3 КЦ-бл.41 

вх.Б ет.2 ап.13 

 

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ 

КЮЛХАНОВ 

 

Гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№3 КЦ-бл.41 

вх.А ет.1 ап.10 

 

 



 

 

87 

 

23.11.2016г. 
 

„ГР.СМОЛЯН, 

БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”№37 БЛОК 

20” 

 

Гр.Смолян 

бул.”България”№37 

бл.20 ет.2 ап.4 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

безсрочно 
 

95.66% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА 

ПАНЧЕВА 

Гр.Смолян 

бул.”България”№37 бл.20 

ет.2 ап.4 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ВЕСЕЛА ЛАЗАРОВА 

ПАШАЛИЕВА 

Гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№2  вх.В ет.2 

ап.26 

МАРИЯ ИВАНОВА 

ДЕРЕКЬОВСКА 

Гр.Смолян 

бул.”България”№37 бл.20 

ет.1 ап.1 

 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

 

88 

 

23.11.2016г. 
 

„БЛОК-37, НОВ ЦЕНТЪР, 

ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.”КОКИЧЕ”№4” 

Гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№4 бл.ДЦ-

бл.37 вх.В ет.4 ап.32 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

 

безсрочно 
 

100% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

АЛБЕНА РАДАНОВА 

СИНАПОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№4 бл.ДЦ-

бл.37 вх.В ет.4 ап.32 

 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

МАРИЯ ТОДОРОВА 

ЛАЛОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№4 бл.ДЦ-

бл.37 вх.А ет.3 ап.6 

 

СВЕТЛА СТОЯНОВА 

СИРАКОВА-  

НАЙДЕНОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№4 бл.ДЦ-

бл.37 вх.Б ет.5 ап.20 

 

89 

 

25.11.2016г.  
 

„ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.”АРХ.ПЕТЪР 

ПЕТРОВ”№9, БЛОК №43” 

 

Гр.Смолян 

ул.”арх.Петър 

Петров”№9 бл.43 вх.А 

ап.6 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 

 

безсрочно 
 

89,21% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

АСЕН РОСЕНОВ 

ЧОЛАКОВ 

Гр.Смолян ул.”арх.Петър 

Петров”№9 бл.43 вх.А 

ет.3 ап.6 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

БОЯНА ЗАПРЯНОВА 

ДЕРМЕНОВА 

Гр.Смолян ул.”арх.Петър 

Петров”№9 бл.43 вх.Б 

ет.1 ап.12 

 

РАЙНА СТАВРЕВА 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

МЕЧЕРОВА 

Гр.Смолян ул.”арх.Петър 

Петров”№9 бл.43 вх.В 

ет.2 ап.24 

 

90 

 

25.11.2016г. 
 

„БЛ.7, УЛ.”БРАТАН 

ШУКЕРОВ”№29, 

ГР.СМОЛЯН” 

 

Гр.Смолян ул.”Братан 

Шукеров”№29 бл.А-7 

вх.А ет.2 ап.4 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

безсрочно 
 

100% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

МАЛИНКА 

НИКОЛОВА 

БОГДАНОВА 

Гр.Смолян ул.”Братан 

Шукеров”№29 бл.А-7 вх.А 

ет.2 ап.4 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ВАНЯ МИРКОВА 

ПАШОВА 

Гр.Смолян ул.”Братан 

Шукеров”№29 бл.А-7 вх.А 

ет.4 ап.11 

 

АСЕН РОСЕНОВ 

ДИМОВ 

Гр.Смолян ул.”Братан 

Шукеров”№29 бл.А-7 вх.Б 

ет.1 ап.13 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

 

91 

 

25.11.2016г. 
 

„ГР.СМОЛЯН, 

БЛ.”СТРОИТЕЛ-2”  

УЛ.”ОСТРИЦА”№26  

 

Гр.Смолян 

ул.”Острица”№26 

бл.Строител 2 вх.А ет.2  

ап.5 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

 

безсрочно 
 

100% 
 

УПРАВИТЕЛ: 

 

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ 

КОЙЧЕВ 

 

САМО  ОТ 

УПРАВИТЕЛЯ 



Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

Гр.Смолян 

ул.”Острица”№26 

бл.Строител 2 вх.А ет.2  

ап.5 

 

 

 

 

 

92 

 

29.11.2016г. 
 

„”ПЕРЛА”31-ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.”ПЕРЕЛИК”№14 ВХ.А И 

Б” 

 

Гр.Смолян 

ул.”Перелик”№14, КЦ31 

вх.А ет.4 ап.10 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

 

безсрочно 
 

98.44% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ИВАНА ВАКРИЛОВА 

ВЪЛЧЕВА 

Гр.Смолян 

ул.”Перелик”№14, КЦ31 

вх.А ет.4 ап.10 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЙОРДАНА 

АНАСТАСОВА 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

ЦВЕТКОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Перелик”№14, КЦ31 

вх.А ет.3 ап.7 

 

НЕЗИФЕ ЮСУФ 

ХАДЖИ 

Гр.Смолян 

ул.”Перелик”№14, КЦ31 

вх.Б ет.2 ап.16 
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06.12.2016г. 
 

„”КОКИЧЕ”35, ГР.СМОЛЯН 

УЛ.”КОКИЧЕ”№2 БЛ.35 

 

Гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№2 бл.35 

вх.Б ет.4 ап.20 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

 

безсрочно 
 

100% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

ИВАН ГЕОРГИЕВ 

МИЛИН 

Гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№2 бл.35 вх.Б 

ет.4 ап.20 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

РАДКА ИЛИЕВА 

СТОЕВА 

Гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№2 бл.35 вх.Б 

ет.2 ап.12 

 

МАРИЙКА 

МАНОЛОВА 

МАНОЛОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Кокиче”№2 бл.35 вх.В 

ет.3 ап.27 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



собственост 

 

94 

 

12.12.2016г. 
 

„ГР.СМОЛЯН БУЛ. 

”БЪЛГАРИЯ”№48 БЛОК 7”  

 

Гр.Смолян 

бул.”България”№48, бл.7 

ет.4 ап.10  

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

безсрочно 
 

100% 
 

УПРАВИТЕЛ: 

 

ШИНКА СТЕФАНОВА 

КУШЛЕВА-

ГЕОРГИЕВА 

 

Гр.Смолян 

бул.”България”№48, бл.7 

ет.4 ап.10 

 

 

 

 

САМО ОТ 

УПРАВИТЕЛЯ 
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12.12.2016г. 
 

„СОКОЛИЦА 55, БЛОК 5, 

ГР.СМОЛЯН” 

 

Гр.Смолян 

ул.”Соколица”№55 

бл.№5 вх.А, ап.10  

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

 

безсрочно 
 

100% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

СТОЯНКА КРЪСТЕВА 

АНГЕЛОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Соколица”№55 бл.№5 

вх.А,ет.2 ап.3 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

ЗОРКА 

КОСТАДИНОВА 

СЛАВОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Соколица”№55 бл.№5 

вх.А, ет.5 ап.11 

 

ВИКТОР ТЕОФИЛОВ 

ВЪРБАНОВ 

Гр.Смолян 

ул.”Соколица”№55 бл.№5 

вх.Б ет.7, ап.16 
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13.12.2016г. 
 

 

„НЕВЯСТАТА-16” 

ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.”ЕЛИЦА”№4” 

 

Гр.Смолян 

ул.”Елица”№4,вх.В ет.3 

ап.34 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 

 

безсрочно 
 

100% 
 

УПРАВИТЕЛ: 

СЪЛЗИЦА САШЕВА 

ИВАНОВА 

 

Гр.Смолян ул.”Елица”№4, 

вх.В ет.3 ап.34 

 

САМО ОТ 

УПРАВИТЕЛЯ 



цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 
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23.12.2016г. 
 

„ОБЩИНА СМОЛЯН, 

ГР.СМОЛЯН, УЛ.”ДИМИТЪР 

БЛАГОЕВ”№18, 

ЖИЛ.БЛ.”ГРЕБЕНЕЦ-3” 

 

Община Смолян,  

Гр.Смолян ул. ”Димитър  

Благоев” №18 

жил.бл.”Гребенец-3”  

вх.А  ет.4 ап.8 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

безсрочно 
 

100% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

ЛЮБЕН ДИМИТРОВ 

ХАДЖИИВАНОВ 

Гр.Смолян ул.”Димитър  

Благоев” №18 жил..бл. 
”Гребенец-3” вх.А  ет.4 

ап.8 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

СОФКА ЗЕФИРОВА 

БАЛДЖИЕВА 

Гр.Смолян ул.”Димитър  

Благоев” №18 жил..бл. 
”Гребенец-3” вх.Б  ет.4 

ап.7 

 

АТАНАС АНГЕЛОВ 

ДИЧЕВ 

Гр.Смолян ул.”Димитър  

Благоев” №18 жил..бл. 
”Гребенец-3” вх.Г  ет.1 

ап.1А 

 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 
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27.12.2016г. 
 

„ГР.СМОЛЯН, УЛ.”КОЛЬО 

 

Гр.Смолян ул.”Кольо 

усвояване на 

средства от 

 

безсрочно 
 

100% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

 

ЗАЕДНО И 



ФИЧЕТО”№2, БЛ.8”   Фичето”№2 бл.8, вх.А 

ет.4 ап.8 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

ТОШКО ГЕОРГИЕВ 

БЕЧЕВ 

Гр.Смолян ул.”Кольо 

Фичето”№2 бл.8, вх.А 

ет.4 ап.8 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЕЛЕНА ХРИСТОВА 

ЙОЧЕВА 

Гр.Смолян ул.”Кольо 

Фичето”№2 бл.8, вх.Б 

ет.4 ап.9 

 

ГЕОРГИ НИКОЛОВ 

КОЛЬКОВСКИ 

Гр.Смолян ул.”Кольо 

Фичето”№2 бл.8, вх.А 

ет.4 ап.9 

ПООТДЕЛНО 
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29.12.2016г. 
 

„ГР.СМОЛЯН, УЛ.”ХАДЖИ 

ХРИСТО 

ПОПГЕОРГИЕВ”№18, 

БЛ.”ПРОГРЕС-1” 

 

Гр.Смолян ул.”Хаджи 

Христо 

Попгеоргиев”№18 

бл.”Прогрес-1”вх.А ет.2 

ап.4 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

 

безсрочно 
 

100% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ИВАН АНАСТАСОВ 

БУЧАКОВ 

Гр.Смолян ул.”Хаджи 

Христо Попгеоргиев”№18 

бл.”Прогрес-1”вх.А ет.2 

ап.4 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

СЪВЕТ: 

ЗВЕЗДЕЛИНА 

АТАНАСОВА ПЕЕВА 

Гр.Смолян ул.”Хаджи 

Христо Попгеоргиев”№18 

бл.”Прогрес-1” вх.А ет.1 

Ап.1 

 

РОСЕН АЛБЕНОВ 

САНТЕВ 

Гр.Смолян ул.”Хаджи 

Христо Попгеоргиев”№18 

бл.”Прогрес-1”вх.Б ет.3 

ап.8 

 

 

100 

 

23.01.2017г. 
 

„ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.”ПОЛК.ДИЧО 

ПЕТРОВ”№9 БЛ.42”  

 

Гр.Смолян ул.”Дичо 

Петров”№9 бл.42 вх.Б 

ет.1 ап.13 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 

 

безсрочно 
 

100% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

МАРИЯ МАНОЛЕВА 

НИКОЛОВА 

Гр.Смолян ул.”Дичо 

Петров”№9 бл.42 вх.Б 

ет.1 ап.13 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

СЕВДА БОЕВА 

ХУБЧЕВА 

Гр.Смолян ул.”Дичо 

Петров”№9 бл.42 вх.Б 

ет.1 ап.14 

РОСИЦА 

АНАСТАСОВА 

СБИРКОВА 

Гр.Смолян ул.”Дичо 

Петров”№9 бл.42 вх.Б 

ет.4 ап.19 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



режим на 

етажна 

собственост 
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07.02.2017г. 
 

„СДРУЖЕНИЕ НА 

СОБСТВЕНИЦИТЕ БЛОК 

ГУСВ ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.”НАТАЛИЯ”№15”  

 

Гр.Смолян 

ул.”Наталия”№15 

бл.ГУСВ вх.Б ет.4 ап.12 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

безсрочно 
 

100% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЗОРНИЦА РАЙЧЕВА 

ГИЗГИНДЖИЕВА 

Гр.Рудозем 

ул.”Кап.Петко 

Войвода”бл.38 вх.А ап.20 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

ВЕСЕЛИН ДИНКОВ 

ГРАШЕВ 

Гр.Смолян ул.”Наталия” 

№15 вх.А ет.1 ап.3 

 

ВЛАДИМИР 

МЛАДЕНОВ АШКОВ 

Гр.Смолян ул.”Наталия” 

№15 вх.А ет.1 ап.3 

 

 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
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07.02.2017г. 
 

„”ИЗВОР”-4, ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.”НАТАЛИЯ”№11” 

 

Гр.Смолян 

ул.”Наталия”№11  вх.Б 

ет.4 ап.7 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

 

безсрочно 
 

100% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ 

КИСЬОВ 

Гр.Смолян 

ул.”Наталия”№11  вх.Б 

 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

ет.4 ап.7 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ВАСИЛ НИКОЛОВ 

ХАМЪНОВ 

Гр.Смолян 

ул.”Наталия”№11  вх.В 

ет.2 ап.4 

 

РОСЕН БАНОВ ВУТОВ 

Гр.Смолян 

ул.”Наталия”№11  вх.А 

ет.4 ап.8 
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13.02.2017г. 
 

„КРАСИВ ЦЕНТЪР ДЦ 13, 

ГР.СМОЛЯН 

УЛ.”ПОЛК.ДИЧО 

ПЕТРОВ”№2” 

 

Гр.Смолян ул.”Дичо 

Петров”№2 бл.ДЦ 13 

вх.Б  ап.59 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

 

безсрочно 
 

90.32% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ТАТЯНА БОРИСОВА 

ФАЧИКОВА 

Гр.Смолян ул.”Дичо 

Петров”№2 бл.ДЦ 13 вх.Б  

ап.59 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

САВКО ЯСЕНОВ 

ДАВИДОВ 

Гр.Смолян ул.”Дичо 

Петров”№2 бл.ДЦ 13 вх.А  

ап.25 

 

 

ТАТЯНА 

БОРИСОВА 

ФАЧИКОВА 

И  

САВКО ЯСЕНОВ 

ДАВИДОВ 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

СЛАВИ ЛЮБЕНОВ 

ДИМОВ 

Гр.Смолян ул.”Дичо 

Петров”№2 бл.ДЦ 13 вх.А  

ап.19 
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14.02.2017г. 
 

„МАВИПЛАСТ-1” 

ГР.СМОЛЯН ОБЩ.СМОЛЯН 

УЛ.”КОНСТАНТИН 

ИРЕЧЕК” №8 БЛ.1” 

 

Гр.Смолян 

ул.”Константин 

Иречек”№8 бл.1 ет.1 

ап.2 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

безсрочно 
 

100% 

 

УПРАВИТЕЛ: 

 

МАРИЯ ПЕТРОВА 

МАЛАМОВА-

ТАШКОВА 

 

САМО ОТ 

УПРАВИТЕЛЯ 
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14.02.2017г. 
 

„ГР.СМОЛЯН 

 

Гр.Смолян 

усвояване на 

средства от 

 

безсрочно 
 

95.37% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

 

ЗАЕДНО И 



УЛ.”ЗОРНИЦА”№3 БЛ.21” ул.”Зорница”№3 бл.21 

вх.А ет.3 ап.7 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

НОЧО ТОДОРОВ 

ДЬОВЛЕТЛИЕВ 

Гр.Смолян ул.”Зорница” 

№3 бл.21  вх.А ет.3  ап.7 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

БОТЬО АНГЕЛОВ 

МАНЧЕВ 

Гр.Смолян ул.”Зорница” 

№3 бл.21  вх.Г ет.4  ап.46 

 

МИМИ 

ВЛАДИСЛАВОВА 

КУБАТЕВА 

Гр.Смолян ул.”Зорница” 

№3 бл.21  вх.А ет.5  ап.13 

 

ПООТДЕЛНО 

 

106 

 

17.02.2017г. 
 

„ГР.СМОЛЯН, УЛ.”ГЕО 

МИЛЕВ”№87 

БЛОК”РОЖЕН”” 

 

Гр.Смолян ул.”Гео 

Милев”№87бл.”Рожен” 

вх.Г ап.10 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

 

безсрочно 
 

100% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

РАДИ ВАСИЛЕВ 

РАДЕВ 

Гр.Смолян ул.”Гео 

Милев”№87 бл.”Рожен” 

вх.Г  ап.10 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

АННА ИВАНОВА 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

ПОЙДОВСКА 

Гр.Смолян ул.”Гео 

Милев”№87 бл.”Рожен” 

вх.Б ет.3  ап.6 

ИВАН АТАНАСОВ 

ИЛЧЕВСКИ 

Гр.Смолян ул.”Гео 

Милев”№87 бл.”Рожен” 

вх.Б ет.2  ап.2 

 

 

107 22.02.2017г. „КАЙНАДИНА-

2017”,ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.ЗОРНИЦА”№6, БЛ.17” 

 

Гр.Смолян 

ул.”Зорница”№6 ж.к.Нов 
център,бл.17 ет.5 ап.15 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 

 

безсрочно 
 

100% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

АЛЕКСАНДЪР 

АЛЕКСАНДРОВ 

МАРГАРИТОВ 

Гр.Смолян 

ул.”Зорница”№6 ж.к.Нов 
център, бл.17 ет.5 ап.15 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ИЛИЯ ПЕТРОВ 

БУЮКЛИЕВ 

Гр.Смолян 

ул.”Зорница”№6 ж.к.Нов 
център,бл.17 ет.6 ап.19 

 

ТИНКА ЕМИЛОВА 

БЕЛЕГОВА 

Гр.Смолян 

ул.”Зорница”№6 ж.к.Нов 
център,бл.17 ет.6 ап.20 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



режим на 

етажна 

собственост 

 

108 

 

02.03.2017год. 

 

ГР.СМОЛЯН, УЛ.”КОЛЬО 

ФИЧЕТО”№1 КЦ-7”  

 

Гр.Смолян ул.”Кольо 

Фичето”№1 вх.В ет.2 

ап.27 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

безсрочно 
 

100% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

МАРИЯ КИРИЛОВА 

КОЛЕВА-ИВАНОВА 

Гр.Смолян ул.”Кольо 

Фичето”№1 вх.В ет.2 

ап.27 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

1.ЙОРДАНКА ТАШЕВА 

ДРАГНЕВА 

Гр.Смолян ул.”Кольо 

Фичето”№1 вх.В ет.3 

ап.28 

 

2.ВАСИЛ КИРОВ 

ТОДОРОВ 

Гр.Смолян ул.”Кольо 

Фичето”№1 вх.Б ет.4 

ап.20 

 

 

 

ЗАЕДНО  И 

ПООТДЕЛНО 

109 13.03.2017год. СС“СНЕЖАНКА“,ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.“КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА“ 

№29, БЛ.“СНЕЖАНКА“ 

Гр.Смолян 

ул.“Кап.Петко 

Войвода“№29, ет.4, 

ап.10 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЕЛЕН МИХАЙЛОВ 

МАЛАМОВ 

Гр.Смолян ул.“Кап.Петко 

Войвода“№29, ет.4, ап.12 

 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

ВАСИЛКА 

КОСТАДИНОВА 

ГЕОРГИЕВА 

Гр.Смолян ул.“Кап.Петко 

Войвода“№29, ет.1, ап.1 

 

ГИНДА ИЛИЕВА 

КАБАСАНОВА 

Гр.Смолян ул.“Кап.Петко 

Войвода“№29, ет.3, ап.9 

110 29.03.2017год. ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.“ПЕРЕЛИК“№1, ВХ.А,Б,В,Г“  

Гр.Смолян 

ул.“Перелик“№1 вх.Г 

ет.4 ап.43 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

безсрочно 97.08% УПРАВИТЕЛ: 

 

РОЗА АНДРЕЕВА 

ЛЮБОМИРОВА 

 

Гр.Смолян 

ул.“Перелик“№1 вх.Г ет.4 

ап.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМО ОТ 

УПРАВИТЕЛЯ 



собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

 

 

 

 

111 30.03.2017год. ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.“ПЕРЕЛИК“№17, КЦ 26“ 

Гр.Смолян 

ул.“Перелик“№17 вх.Б 

ет.2 ап.21 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

МАРИАНА МИТКОВА 

НЕДЕЛЕВА 

Гр.Смолян 

ул.“Перелик“№17 вх.Б 

ет.2 ап.21 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

ЯНКА ЦВЕТАНОВА 

ВАСИЛЕВА 

Гр.Смолян 

ул.“Перелик“№17 вх.А 

ет.3 ап.3 

 

РОСИЦА ДИМЧЕВА 

ГЕОРГИЕВА 

Гр.Смолян 

ул.“Перелик“№17 вх.А 

ет.5 ап.9 

 

 

 

 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



 

 

 

 

112 07.04.2017 

год. 

„„СИЛА“, ГР.СМОЛЯН, 

ОБЩИНА СМОЛЯН, 

УЛ.“КОКИЧЕ“№5, Ж.К.“НОВ 

ЦЕНТЪР“ БЛ.36, ВХ.Б И 

ВХ.В“ 

гр.Смолян 

ул.“Кокиче“№5 ж.к.Нов 
Център бл.36 вх.В ет.4 

ап.32 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

АНАСТАС ВАСИЛЕВ 

ВЕЛКОВ 

гр.Смолян ул.“Кокиче“№5 

ж.к.Нов Център бл.36 

вх.В ет.4 ап.32 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ВЕНЦИСЛАВ 

ЗДРАВКОВ АНЧЕВ 

гр.Смолян ул.“Кокиче“№5 

ж.к.Нов Център бл.36 

вх.Б ет.5 ап.23 

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ 

ТАВКОВ 

гр.Смолян ул.“Кокиче“№5 

ж.к.Нов Център бл.36 

вх.В ет.5 ап.34 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

113 07.04.2017год. „ПЕРЕЛИК“ ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.“ПЕРЕЛИК“№3  

гр.Смолян 

ул.“Перелик“№3 вх.А 

ет.4 ап.8 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

ИВАНКА ТОДОРОВА 

ЙОРДАНОВА 

гр.Смолян 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

ул.“Перелик“№3 бл.ДЦ-3 

вх.А ет.4 ап.8 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ВИЛМА ШУКЕРОВА 

ХАРАЧАРОВА 

гр.Смолян 

ул.“Перелик“№3 бл.ДЦ-3 

вх.А ет.3 ап.7 

БОЖИДАР БОЯНОВ 

ГЕОРГИЕВ 

гр.Смолян 

ул.“Перелик“№3 бл.ДЦ-3 

вх.В ет.5 ап.33 

 

114 13.04.2017год. ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“№1, 

БЛ.“СПАРТАК“ 

Гр.Смолян 

ул.“Възраждане“№1ет.2 

ап.3 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

безсрочно 100% УПРАВИТЕЛ: 

 

ЛАТИНКА 

СВЕТЛИНОВА 

ЖАЙГАРОВА 

 

Гр.Смолян 

ул.“Възраждане“№1 ет.2 

ап.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМО ОТ 

УПРАВИТЕЛЯ 



собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

115 03.05.2017год. „ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.“ПОЛКОВНИК ДИЧО 

ПЕТРОВ“№13, БЛ.38, 

ВИТОШКА“  

Гр.Смолян ул.“полк.Дичо 

Петров“№13 бл.38 вх.А 

ет.2 ап.6 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 97.32% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЛЮДМИЛА 

ФИЛИПОВА 

ГОГУШЕВА 

 

Гр.Смолян ул.“полк.Дичо 

Петров“№13 бл.38 вх.А 

ет.2 ап.6 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

НАДЕЖДА ИВАНОВА 

ПАНЧЕВА 

Гр.Смолян ул.“полк.Дичо 

Петров“№13 бл.38 вх.Б 

ет.1 ап.14 

ЕЛЕНА 

КОСТАДИНОВА 

ДИШЛИЕВА 

Гр.Смолян ул.“полк.Дичо 

Петров“№13 бл.38 вх.В 

ет.5 ап.35 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

116 03.07.2017год. „ГР.СМОЛЯН, УЛ.“КОЛЬО 

ФИЧЕТО“№6, БЛ.10“ 

гр.Смолян ул.“Кольо 

Фичето“№6 бл.10 вх.В 

усвояване на 

средства от 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



ет.3 ап.23 фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

СЪВЕТ: 

СТЕФАН ПЕТРОВ 

ЯНЕВ 

гр.Смолян ул.“Кольо 

Фичето“№6 бл.10 вх.В 

ет.3 ап.23 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА 

ХАДЖИЕВА 

гр.Смолян ул.“Кольо 

Фичето“№6 бл.10 вх.А 

ет.4  ап.7 

ВАСИЛ ДИМИТРОВ 

ИЗМИРЛИЕВ 

гр.Смолян ул.“Кольо 

Фичето“№6 бл.10 вх.Б 

ет.4 ап.15 

117 04.07.2017год. „БЛОК 27, 

БУЛ.БЪЛГАРИЯ“№42, 

ГР.СМОЛЯН“ 

гр.Смолян 

бул.“България“№42, 

бл.27 вх.Б ет.1 ап.3 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ПЛАМЕН ИВАНОВ 

ДАЧЕВ 

гр.Смолян 

бул.“България“№42, бл.27 

вх.Б ет.1 ап.3 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

ЛАЗАР РАЙЧЕВ 

НАЙДЕНОВ 

гр.Смолян 

бул.“България“№42, бл.27 

вх.А ет.4 ап.10 

ЦАНКО 

СТАНИСЛАВОВ 

БАКОВ 

гр.Смолян 

бул.“България“№42, бл.27 

вх.Б ет.1 ап.1 

118 31.08.2017год. ГР.СМОЛЯН БЛ.“БОР“, 

УЛ.“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ 

№4 

Гр.Смолян ул.“Христо 

Смирненски“№4 ет.3 

ап.6 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 

безсрочно 94.05%  

УПРАВИТЕЛ: 

НЕЛИ КРУМОВА 

ГАВАЛЮГОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМО ОТ 

УПРАВИТЕЛЯ 



режим на 

етажна 

собственост 

119 04.09.2017год. „СПОРТНА“, ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.“СПОРТНА“№2“  

Гр.Смолян 

ул.“Спортна“№2 

бл.“Възраждане“вх.А 

ет.2 ап.6 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

АНАСТАС 

ХАРАЛАМПИЕВ 

ГОГОВ 

Гр.Смолян 

ул.“Спортна“№2 

бл.“Възраждане“вх.А 

ет.2 ап.6 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ИЛКО АТАНАСОВ 

КАЙМАКАНОВ 

Гр.Смолян 

ул.“Спортна“№2 

бл.“Възраждане“вх.А 

ет.5 ап.18 

ТОМА ИЛИЕВ 

БОЙЧЕВ 

Гр.Смолян 

ул.“Спортна“№2 

бл.“Възраждане“вх.Б 

ет.2 ап.7 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

 

120 

 

09.10.2017 

год. 

 

„ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.“ПОЛК.ДИЧО 

ПЕТРОВ“№11, БЛОК №34“ 

 

Гр.Смолян ул.“Полк.Дичо 

Петров“№11, бл.№34 

вх.Б ет.2 ап.18 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

 

безсрочно 
 

97.77% 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ТОМА ХРИСТОВ 

ХРИСТОВ 

 

Гр.Смолян ул.“Кольо 

Шишманов“№11 

 

САМО  ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЕВА СТАНИМИРОВА 

БАКАЛОВА 

Гр.Смолян ул.“полк.Дичо 

Петров“№11 вх.А ет.2 

ап.6 

 

ХРИСТИНА ИВАНОВА 

СТРАНДЖАЛИЕВА 

Гр.Смолян ул.“полк.Дичо 

Петров“№11 вх.В ет.4 

ап.36 

 

121 06.11.2017год. „БЛОК №47, ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.“ПОЛК.ДИЧО 

ПЕТРОВ“№8 

Гр.Смолян, ул.“полк.Дичо 

Петров“№8 вх.Б ет.5 

ап.31 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

 

Безсрочно  
 

100% 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ИЛИЯ НИКОЛОВ 

ВАСИЛЕВ 

Гр.Смолян ул.“полк.Дичо 

Петров“№8 вх.Б ет.5 

ап.31 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЕМИЛИЯ ЯСЕНОВА 

САРАЧЕВА 

Гр.Смолян ул.“полк.Дичо 

Петров“№8 вх.Б ет.4 

ап.27 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

ЗЛАТКА АТАНАСОВА 

ПЕТРОВА 

Гр.Смолян ул.“полк.Дичо 

Петров“№8 вх.А ет.3 

ап.7 

 

 

 

 

122 17.01.2018год. „гр.Смолян, ул.“Евридика“№4, 

блок“Невястата-4“  

Гр.Смолян 

ул.“Евридика“№4 вх.Б 

ет.3 ап.24 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

Безсрочно 

 

 

 

100% 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

АСЯ АСЕНОВА 

БОЯНОВА 

Гр.Смолян 

ул.“Евридика“№4 блок№4 

вх.Б ет.3 ап.24 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ХРИСТО ТОДОРОВ 

МЕЧКАРСКИ 

Гр.Смолян 

ул.“Евридика“№4 блок№4 

вх.А ет.4 ап.12 

 

РОЗА СТЕФАНОВА 

КОДЖЕБАШЕВА 

Гр.Смолян 

ул.“Евридика“№4 блок 
№4 вх.А ет.1 ап.2 

 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

         



123 17.01.2018год. 

с промяна по 

т.2 и т.6 в у-е 
от 03.02.2020г 

„СС НА БЛОК“ЛЮЛЯК“, 

ГР.СМОЛЯН,КВ.УСТОВО, 

УЛ.“АНТОН 

СТРАШИМИРОВ“№9“ 

Гр.Смолян ул.“Антон 

Страшимиров“№9  ап.6 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

Безсрочно 99.11%  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

АСЕН БОРИСЛАВОВ 

КЕХАЙОВ 

Гр.Смолян ул.“Антон 

Страшимиров“№9 

бл.“Люляк“ ап.6 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

РУЖКА ПЕТРОВА 

ИЛЧЕВА 

Гр.Смолян ул.“Антон 

Страшимиров“№9 

бл.“Люляк“ ап.7 

МАРИЯ ВАСИЛЕВА 

ПАНДЕВСКА 

Гр.Смолян ул.“Антон 

Страшимиров“№9 

бл.“Люляк“ ап.1 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

124 17.01.2018год. „СС“ЗДРАВЕЦ“-СМОЛЯН, 

БУЛ.“БЪЛГАРИЯ“32“ 

Гр.Смолян 

бул.“България“№32, 

бл.№26, вх.А ап.2 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 

Безсрочно 99.00% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ 

МАЗАРОВ 

Гр.Смолян 

бул.“България“№32,бл.26, 

вх.А ет.3 ап.2 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

ЗАЕДНО  И 

ПООТДЕЛНО 



бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

СЪВЕТ: 

ГЕОРГИ АТАНАСОВ 

БАТИНКОВ 

Гр.Смолян 

бул.“България“№32,бл.26, 

вх.А ет.4 ап.6 

 

БОРИС АТАНАСОВ 

ИЛЧЕВ 

Гр.Смолян 

бул.“България“№32,бл.26, 

вх.А ет.6 ап.10 

 

125 22.01.2018 „ГР.СМОЛЯН, ОБЩИНА 

СМОЛЯН, УЛ.“ЗОРНИЦА“№5, 

БЛ.16, ВХ.А“  

Гр.Смолян 

ул.“Зорница“№5, бл.16, 

вх.А ап.4 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

Безсрочно 100% УПРАВИТЕЛ: 

СИЙКА ПЕТРОВА 

ЯНАКИЕВА 

 

Гр.Смолян 

ул.“Зорница“№5, бл.16, 

вх.А ап.4 

САМО ОТ 

УПРАВИТЕЛЯ 



и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

126 02.02.2018 „ГР.СМОЛЯН, УЛ.“ДИМИТЪР 

БЛАГОЕВ“№10, БЛ.“ЧЕРНИ 

ВРЪХ 2“,А,Б,В“ 

Гр.Смолян ул.“Димитър 

Благоев“№10, бл.“Черни 

връх 2“, вх.В ет.1 ап.2 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

Безсрочно 100%  

УПРАВИТЕЛ: 

РОСИЦА АНГЕЛОВА 

ГИМИШЕВА 

Гр.Смолян ул.“Димитър 

Благоев“№10, бл.“Черни 

връх 2“, вх.В ет.1 ап.2 

 

 

 

 

 

 

САМО ОТ 

УПРАВИТЕЛЯ 

127 02.02.2018 „ГР.СМОЛЯН, УЛ.“БРАТАН 

ШУКЕРОВ“№14, 

БЛОК“ВЪЗХОД“ 

Гр.Смолян ул.“Братан 

Шукеров“№14, блок 
„Възход“ ет.4 ап.12 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 

Безсрочно 100% УПРАВИТЕЛ: 

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ 

ХАДЖИИВАНОВ 

Гр.Смолян ул.“Братан 

Шукеров“№14, блок 
„Възход“ ет.4 ап.12 

САМО ОТ 

УПРАВИТЕЛЯ 



съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

 

 

 

128 05.02.2018 „КОКИЧЕ 6-ГР.СМОЛЯН, 

ОБЩИНА СМОЛЯН, 

УЛ.“КОКИЧЕ“№6,Ж.К.НОВ 

ЦЕНТЪР, БЛ.39“ 

Гр.Смолян, 

ул.“Кокиче“№6, ж.к.Нов 
център, бл.39 вх.А ап.9 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

Безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ЕЛКА ТОДОРОВА 

ГОСПОДИНОВА-

ТРЕНДАФИЛОВА 

 

Гр.Смолян, 

ул.“Кокиче“№6, ж.к.Нов 
център, бл.39 вх.А ап.9 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ВЕСЕЛИНА 

ДИМИТРОВА 

ПАМПОРОВА-

ДОБРИКОВА 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

Гр.Смолян, 

ул.“Кокиче“№6,  вх.А ап.3 

 

ЮЛИЯ ЙОСИФОВА 

КИСЬОВА 

Гр.Смолян, 

ул.“Кокиче“№6, вх.Б ап.12 

 

129 05.02.2018 „ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.“ДИМИТЪР 

БЛАГОЕВ“№12, 

БЛ0К“ЧЕРНИ ВРЪХ-3“ 

Гр.Смолян ул.“Димитър 

Благоев“№12, бл.“Черни 

връх 3“ вх.В ет.4 ап.8 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

Безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

РОЗА СЛАВОВА 

ЧОЛАКОВА 

Гр.Смолян ул.“Димитър 

Благоев“№12, бл.“Черни 

връх 3“ вх.В ет.4 ап.8 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

АТАНАС ХРИСТОВ 

АНДРЕЕВ 

Гр.Смолян ул.“Димитър 

Благоев“№12, бл.“Черни 

връх 3“ вх.Б ет.3 ап.6 

 

НЕДЯЛКА КИРИЛОВА 

ДАМОВА 

Гр.Смолян ул.“Димитър 

Благоев“№12, бл.“Черни 

връх 3“ вх.А ет.3 ап.5 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



 

130 

 

05.02.2018 

 

„ИЗВОР 5-ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.“НАТАЛИЯ“№13“ 

 

Гр.Смолян кв.Райково 

ул.“Наталия“№13 

блок“Извор 5“вх.В ап.1 

 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

 

 

Безсрочно 

 

94.39% 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

БОЯНКА ВЕЛИКОВА 

БОЧУКОВА 

Гр.Смолян кв.Райково 

ул.“Наталия“№13 

блок“Извор 5“вх.В ап.1 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

 

 

СОФИЯ РОСЕНОВА 

ДИМИТРОВА 

Гр.Смолян кв.Райково 

ул.“Наталия“№13 

блок“Извор 5“вх.В ап.6 

 

АЛЕКСАНДЪР 

АТАНАСОВ  

ЧОРБАДЖИЕВ 

Гр.Смолян кв.Райково 

ул.“Наталия“№13 

блок“Извор 5“вх.Б ап.1 

 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

131 05.02.2018 ГР.СМОЛЯН, УЛ.“ДИМИТЪР 

БЛАГОЕВ“№16 БЛ.“ГРЕБЕНЕЦ 

2“ ВХ.А И ВХ.Б“ 

Гр.Смолян ул.“Димитър 

Благоев“№16 

бл.“Гребенец2“,вх.Б ет.1  

ап.2 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

 

 

Безсрочно 

 

100% 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

АНТОАНЕТА 

ВЕЛИНОВА 

ШУКЕРОВА 

 

Гр.Смолян ул.“Димитър 

Благоев“№16 

бл.“Гребенец2“,вх.Б ет.1  

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



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.2 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ВЕЛИН ЕМИЛОВ 

КОСОВ 

Гр.Смолян ул.“Димитър 

Благоев“№16 

бл.“Гребенец2“,вх.А ет.1  

ап.1 

 

ЦОНКА ИВАНОВА 

АНАСТАСОВА 

Гр.Смолян ул.“Димитър 

Благоев“№16 

бл.“Гребенец2“,вх.А ет.4  

ап.12 

 

132 07.02.2018 „СС ГР.СМОЛЯН, 

КВ.БЕКЛИЙЦА“ 

УЛ.“ГРУДЬО ВОЙВОДА“№4, 

БЛОК“БОРИКА““   

 

Гр.Смолян, 

ул.“Тракия“№62 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

 

безсрочно 
100% ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СТЕФКА 

МИХАЙЛОВА 

ВАСИЛЕВА 

Гр.Смолян, 

ул.“Тракия“№62 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ 

ДИЧЕВ 

 

гр.Смолян ул.“Грудьо 

Войвода“№4 бл.“Борика“ 

ет.4 ап.10 

 

СТЕФАН МАНОЛОВ 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

ТЕРЗИЙСКИ 

гр.Смолян ул.“Деспод 

Слав“№1 вх.Г ет.2 ап.27 

133 12.02.2018 „ГР.СМОЛЯН УЛ.“ХАН 

ПРЕСИЯН“№17, БЛОК 12“ 

Гр.Смолян ул.“Хан 

Пресиян“№17 ап.6 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

Безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ 

ВЪЛЧЕВ 

 

Гр.Смолян ул.“Хан 

Пресиян“№17 ап.6 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ 

БЯЛКОВ 

Гр.Смолян ул.“Хан 

Пресиян“№17 ап.2 

 

СТОИЛ КОСТАДИНОВ 

ГРОЗДАНОВ 

Гр.Смолян ул.“Хан 

Пресиян“№17 ап.8 

 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

134 14.02.2018 „ГР.СМОЛЯН, 

УЛ.“П.Р.СЛАВЕЙКОВ“№6, 

Гр.Смолян 

ул.“П.Р.Славейков“№6, 

усвояване на 

средства от 

Безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ТОДОР МИХАЙЛОВ 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



БЛ.ЕПЖС“ бл.ЕПЖС, вх.Б ет.5 ап.27 фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

КАВРОШИЛОВ 

Гр.Смолян 

ул.“П.Р.Славейков“№6, , 

вх.Б ет.5 ап.27 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

КОСТАДИН 

АТАНАСОВ 

ПАЧЕДЖИЕВ 

Гр.Смолян 

ул.“П.Р.Славейков“№6, , 

вх.А ет.3 ап.9 

РОСЕН ЙОРДАНОВ 

КУМЧЕВ 

Гр.Смолян 

ул.“П.Р.Славейков“№6, , 

вх.В ет.1 ап.30 

 

135 20.02.2018 „УЛ.“ПЕРЕЛИК“№15-БЛОК 25, 

ГР.СМОЛЯН“ 

Гр.Смолян 

ул.“Перелик“№15 вх.А, 

ет.4, ап.10 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

Безсрочно 94.64% ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

МИХАИЛ ТОДОРОВ 

ПЕРПЕРИЕВ 

Гр.Смолян 

ул.“Перелик“№15 вх.А, 

ет.4, ап.10 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ПАВЛИНА 

СИМЕОНОВА 

ХРОНЕВА 

Гр.Смолян 

ул.“Перелик“№15 вх.А,  

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

ап.6 

ЛЮБА ИЛИЕВА 

АНГЕЛОВА 

Гр.Смолян 

ул.“Перелик“№15 вх.Б,  

ет.4,ап.32 

 

136 12.03.2018 „ГР.СМОЛЯН, УЛ.“БРАТАН 

ШУКЕРОВ“№18, БЛ.А-4“ 

Гр.Смолян ул.“Братан 

Шукеров“№18 вх.В ет.5, 

ап.38 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 

Безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДАНИЕЛА НЕВЕНОВА 

ПЕТКОВА-

АРШИНСКА 

Гр.Смолян ул.“Братан 

Шукеров“№18 вх.В ет.5, 

ап.38 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ЕЛИЦА 

КАРАМФИЛОВА 

КЕХАЙОВА 

Гр.Смолян ул.“Братан 

Шукеров“№18 вх.В ет.5, 

ап.39 

МИЛЕН РУЖЕНОВ 

ЖУРНАЛОВ 

 

Гр.Смолян ул.“Братан 

Шукеров“№18 вх.В ет.1, 

ап.27 

 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



режим на 

етажна 

собственост 

137 29.03.2018 

год. 

„ГР.СМОЛЯН, КВ.РАЙКОВО 

УЛ.“СОКОЛИЦА“№63, БЛОК 4“ 

Гр.Смолян 

ул.“Соколица“№63 вх.Б, 

ап.3  

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

НАДКА МИТКОВА  

САКАЛИЕВА 

Гр.Смолян 

ул.“Соколица“№63 вх.Б 

ап.3 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

РАДКА ЗЛАТАНОВА 

СИМЕОНОВА  

Гр.Смолян 

ул.“Соколица“№63 вх.Б 

ап.12 

 

КРАСИМИР МИЛКОВ 

КАРАБОВ  

Гр.Смолян 

ул.“Соколица“№63 вх.А 

ап.15 

 

НАДКА 

МИТКОВА 

САКАЛИЕВА И 

РАДКА 

ЗЛАТАНОВА 

СИМЕОНОВА- 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 

138 30.05.2018 

год. 

„ОСТРИЦА 1“,ГР.СМОЛЯН, 

ОБЩИНА СМОЛЯН, 

УЛ.“ДОКТОР ПЕТЪР 

БЕРОН“№2, БЛ.1“ 

Гр.Смолян ул.“Доктор 

Петър Берон“№2, бл.1 

вх.Б ет.4 ап.18 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА 

МИЛАНОВА 

Гр.Смолян ул.“Доктор 

Петър Берон“№2 бл.1 

вх.Б ет.4 ап.18 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

СЪВЕТ: 

СЕВДА АСЕНОВА 

ХАДЖИЕВА 

Гр.Смолян ул.“Доктор 

Петър Берон“№2 бл.1 

вх.А ет.3 ап.6 

СНЕЖАНА 

ГЕОРГИЕВА 

МОРАЛИЕВА 

 

Гр.Смолян ул.“Доктор 

Петър Берон“№2 бл.1 

вх.В ет.3 ап.25 

 

139 26.06.2018год. „БЛОК 4 –НОВ ЦЕНТЪР, 

УЛ.“ХАН АСПАРУХ“№15, 

ГР.СМОЛЯН“ 

Гр.Смолян ул.“Хан 

Аспарух“ №15 бл.№4 

вх.Б ет.3 ап.6 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДИМИТЪР ЙОВКОВ 

НИКОЛОВ 

Гр.Смолян ул.“Хан 

Аспарух“ №15 бл.№4 вх.Б 

ет.3 ап.6 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

АТАНАС ДИМИТРОВ 

БЕЧЕВСКИ 

Гр.Смолян ул.“Хан 

Аспарух“ №15 бл.№4 вх.А 

ет.3 ап.6 

МАРИЯ ДИМИТРОВА 

БАЛАБАНОВА 

Гр.Смолян ул.“Хан 

Аспарух“ №15 бл.№4 вх.В 

ЗАЕДНО И 

ПООТДЕЛНО 



собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

ет.2 ап.5 

 

140  26.06.2018 

год. 

„“ГРЕБЕНЕЦ 2 А“, 

ГР.СМОЛЯН,ОБЩ.СМОЛЯН, 

УЛ.“ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“№14 

Гр.Смолян ул.“Димитър 

Благоев“ №14 вх.Б ет.1 

ап.3 

усвояване на 

средства от 

фондовете 
на 

Европейския 
съюз и/или 

от 

държавния 
или 

общинския 
бюджет, 

безвъзмездна  

помощ и 

субсидии и/ 

или 

използване 
на 

собствени 

средства с 
цел ремонт 

и обновяване 
на сгради в 
режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100% ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ 

ГОГОВ 

Гр.Смолян ул.“Димитър 

Благоев“ №14 вх.Б ет.1 

ап.3 

 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ: 

ДИМИТРИНКА 

КОСТАДИНОВА 

ДИЧЕВА 

Гр.Смолян ул.“Димитър 

Благоев“ №14 вх.А ет.4 

ап.10 

 

БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ 

СТОЙЧЕВ 

Гр.Смолян ул.“Димитър 

Благоев“ №14 вх.А ет.3 

ап.7 

САМО ОТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

 

 


