
 

 

Регистър на сдруженията 

№ 

по 

ре

д 

Регистрац

ионен 

номер 

Наименован

ие1 

Адрес Предмет на дейност2 Срок3 Представени 

идеални 

части в % от 

етажната 

собственост 

Членове на управителния съвет 

(имена, адрес, електронна поща) 

Начин 

на 

представителство4 

1.  3800-3/ 

16.02.2015г. 

 „БЛОК 

СЛАТИНА” - 

гр.Самоков 

 Гр.Самоко

в 

Ул.”Софий

ско шосе” 
№ 15 

 Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсро

чно 

     75 % Председател: 

Виолета Иванова Зашкева 

Адрес: ул.”Софийско шосе” № 15, вх.А, ет.4, 

ап.17 

Членове на УС: 

1.Любомир Руменов Иванов 

Адрес: ул.”Софийско шосе” № 15, вх.А, ет.5, 

ап.19 

2. Иво Методиев Атанасов 

Адрес: ул.”Софийско шосе” № 15, вх.Б, ет.3, 

ап.6 

 Председателя на 

Управителния съвет 

2.  3800-
5/27.02.201

5г. 

 „БЛОК № 41 
кв.”Самоково

” - 

гр.Самоков 

 Гр.Самоко
в 

Кв.Самоков

о”  

Бл. № 41 

 Усвояване на средства от 
фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсроч
но  

 100% Председател: 
Елена Георгиева Чифлиджанова 

Адрес: бл.41, вх.А, ет.5, ап.15 

Членове на УС: 

1.Станимир Костов Дудин 

Адрес: бл.41, вх.В, ет.2, ап.7 

2. Александър Петров Бандров 

Адрес: бл.41, вхБ, ет.5, ап.11 

 Председателя на 
Управителния съвет 

3. 

… 

 3800-

6/05.03.201

5г. 

 „БЛОК № 23 

кв.”Самоково

” - 

гр.Самоков 

 Гр.Самоко

в 

Кв.Самоков

о”  

Бл. № 23 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 

 безсро

чно 

 83,92%  Председател: 

Даниел Бойчев Джоргов 

Адрес:  бл.23, вх.Б, ет.4, ап.10 

Членове на УС: 

1.Катя Любенова Янева 

Адрес: бл.23, вх.Б, ап.4 
2. Георги Димитров Гърлянов 

Адрес: бл.23, вх.В, ет.2, ап.5 

 Председателя на 

Управителния съвет 

4. 

… 

 3800-
7/13.03.201

5г. 

 „БЛОК № 40 
кв.”Самоково

” - 

гр.Самоков 

 Гр.Самоко
в 

Кв.Самоков

о”  

  Усвояване на средства от 
фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

 безсро
чно 

 74,48%  Председател: 

Николай Илиев Гешев 

Адрес:  бл.40, вх.В, ет.6, ап.17 

Членове на УС: 

 Председателя на 
Управителния съвет 



Бл. № 40 и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

1.Йордан Рангелов Каназирев 

Адрес: бл.40, вх.В, ет.1, ап.1 

2. Георги Йорданов Георгиев 

Адрес: бл.40, вх.Г, ет.2, ап.7 

3. Славчо Георгиев Попов 

Адрес: бл.40, вх.А, ет.2, ап.7 

4. Диян Тодоров Янев 

Адрес: бл.40, вх.Б, ет.5, ап.17 

5. 

… 

 3800-
8/17.03.201

5г. 

„БЛОК 
МАКЕДОНИ

Я 87” 

- гр.Самоков 

 Гр.Самоко
в 

Ул.”Македо

-ния”  №87 

  Усвояване на средства от 
фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсро
чно 

 89,61%  Председател: 

Иво Владимиров Евтимов 

Адрес: ул.”Македония” №87, вх.А, ет.6, ап.16 

Членове на УС: 

1.Йорданка Кирилова Войнова 

Адрес: ул.”Македония” №87, вх.Б, ет.4, ап.11 

2. Радка Василева Грахльова 

Адрес: ул.”Македония” №87, вх.Б, ет.2, ап.5 

 Председателя на 
Управителния съвет 

6. 

… 

 3800-

9/18.03.201

5г. 

 „БЛОК № 3 

кв.”Самоково

” - 

гр.Самоков 

 Гр.Самоко

в 

Кв.Самоков

о”  

Бл. № 3,  
Вх.А 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 
средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсро

чно 

 87,499%  Председател: 

Борислав Бойков Чилингиров 

Адрес:  бл.3, вх.А, ет.3 , ап.7 

Членове на УС: 

1.Любомир Цанев Чорбаджийски 
Адрес: бл.3 вх.Б, ет.2 ап.6 

2. Красимир Славев Каймаканов 

Адрес: бл.3, вх.В, ет.8, ап.24 

 Управителния съвет 

7. 

… 

 3800-

10/18.03.20

15г. 

 „БЛОК № 19 

кв.”Самоково

” - 

гр.Самоков 

 Гр.Самоко

в 

Кв.Самоков

о”  

Бл. № 19  

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсро

чно 

 87,859%  Председател: 

Христо Дишов Ников 

Адрес:  бл.19, вх.Б, ет.6 , ап.16 

Членове на УС: 

1.Александър Василев Борисов 

Адрес: бл.19 вх.Б, ет.7, ап.21 

2. Иван Рангелов Вукадинов 

Адрес: бл.19, вх.Б, ет.4, ап.11 

Председателя на 

 Управителния съвет 

8. 

… 

 3800-

11/21.03.20

15г. 

 „БЛОК № 31 

кв.”Самоково

” - 
гр.Самоков 

 Гр.Самоко

в 

Кв.Самоков
о”  

Бл. № 31 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 
безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсро

чно 

 85,567%  Председател: 

Боянка Иванова Пейчинова  

Адрес:  бл.31, вх.А, ет.6, ап.15 

Членове на УС: 

1. Людмила Ангелова Генева 

Адрес: бл.31, вх.Б, ет.3, ап.6 

2. Петя Любенова Лазарова  

Адрес: бл.31, вх.А, ет.4, ап.9 

 

Председателя на 

 Управителния съвет 

9. 

… 

 3800-

12/30.03.20

15г. 

 „БЛОК № 8 

кв.”Самоково

” - 

гр.Самоков 

 Гр.Самоко

в 

Кв.Самоков

о”  

Бл. № 8 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

 безсро

чно 

 87,017%  Председател: 

Валентина Димитрова Струмина 

Адрес:  бл.8, вх.Б, ет.7, ап.18 

Членове на УС: 

1. Лилия Огняново Мурджева  

Адрес: бл.8, вх.А, ет.2, ап.6 
2. Владимир Ангелов Върбев 

 Председателя на 

Управителния съвет 



етажна собственост 

 

Адрес: бл.8, вх.Б, ет.2, ап.5 

3. Пламен Панев Пиргов 

Адрес: бл.8, вх.В, ет.2, ап.4 

10. 

… 

 3800-

13/31.03.20

15г. 

 „БЛОК № 10 

кв.”Самоково

” - 

гр.Самоков 

 Гр.Самоко

в 

Кв.Самоков

о”  

Бл. № 10 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсро

чно 

 83,033%  Председател: 

Петър Георгиев  Димитров  

Адрес:  бл.10, , вх.А, ет.6, ап.17 

Членове на УС: 

1. Пламен Атанасов Костов 

Адрес: бл.10, вх.А, ет.4, ап.12 

2. Евтим Николов Драганов  

Адрес: бл.10, вх.А, ет.1, ап.3 

 Председателя на 

Управителния съвет 

11. 

… 

 3800-

16/31.03.20

15г. 

 „БЛОК № 26 

кв.”Самоково

” - 

гр.Самоков 

 Гр.Самоко

в 

Кв.Самоков

о”  
Бл. № 26 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 
и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсро

чно 

 95,65%  Председател: 

Георги  Иванов Лухов  

Адрес:  бл.26, вх.А, ет.3, ап.12 

Членове на УС: 
1. Мария   Трайкова  Гроздева 

Адрес: бл.26, вх.Б, ет.4, ап.18 

2. Любка  Иванова Тричкова  

Адрес: бл.26, вх.Б, ет.4, ап.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Председателя на 

Управителния съвет 

12. 

… 

 3800-

17/31.03.20

15г. 

 „КИС -16” 

 - гр.Самоков 

 Гр.Самоко

в 

Кв.Самоков

о”  

Бл. № 16 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсро

чно 

 83,50%  Председател: 

Георги  Огнянов Шехтанов Адрес:  бл.16, вх.Б, 

ет.8, ап.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Членове на УС: 

1. Йорданка Димитрова Стоилкова 

Адрес: бл.16, вх.В, ет.4, ап.9 

2. Борислав Златанов Грушарски Адрес: бл.16, 

вх.Д, ет.1, ап.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Председателя на 

Управителния съвет 

13. 

… 

 3800-
18/30.04.20

15г. 

 „БЛОК № 24 
кв.”Самоково

” - 

гр.Самоков 

 Гр.Самоко
в 

Кв.Самоков

о”  

Бл. № 24 

 

  Усвояване на средства от 
фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсро
чно 

 84,124 %  Председател: 

Магдалина Петрова Попова  

Адрес:  бл.24, вх.А, ет.3, ап.9 

Членове на УС: 

1. Данчо Борисов Янкулов 

Адрес: бл.24, вх.Б, ет.3, ап.7 

2. Снежана Арангелова Димитрова 

Адрес: бл.24, вх.В, ет.5, ап.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Председателя на 
Управителния съвет 

14. 

… 

 3800-

19/05.05.20

15г. 

 „БЛОК № 28 

кв.”Самоково

” - 

гр.Самоков 

 Гр.Самоко

в 

Кв.Самоков

о”  

Бл. № 28 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсро

чно 

 81,49 %  Председател: 

Евелина Иванова Христова  
Адрес:  бл.28, вх.Г, ет.1, ап.1 

Членове на УС: 

1. Крум Христов Крумов 

Адрес: бл.28, вх.А, ет.3, ап.10 
2. Сашо Димитров Тренев 

Адрес: бл.28, вх.Г, ет.4, ап.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Председателя на 

Управителния съвет 

15. 

… 

 3800-

20/10.06.20

15г. 

 „БЛОК № 33 

кв.”Самоково

” - 

гр.Самоков 

 Гр.Самоко

в 

Кв.Самоков

о”  

Бл. № 33 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

 безсро

чно 

 81,92 %  Председател: 

Елена Борисова Тодорова 
Адрес:  бл.33, вх.А, ет.3, ап.12 

Членове на УС: 

1. Цветелина Георгиева Стоянова 

 Председателя на 

Управителния съвет 



 средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

Адрес: бл.33, вх.А, ет.3, ап.11 

2. Вержиния Христова Лобутова 

Адрес: бл.33, вх.А, ет.5, ап.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

16. 

… 

 3800-

21/18.06.20

15г. 

 „САМОКОВ-

САМОКОВО 

39” 

 Гр.Самоко

в 

Кв.Самоков

о”  

Бл. № 39 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсро

чно 

 98,24 %  Председател: 

Росен Василев Чакъров 
Адрес:  бл.39, вх.Б, ет.3, ап.11 

Членове на УС: 

1. Иван Николов Рътаров 

Адрес: бл.39, вх.В, ет.5, ап.10 
2. Йордан Влагоев Попов 

Адрес: бл.39, вх.А, ет.1, ап.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Председателя на 

Управителния съвет 

17. 

… 

 3800-

23/09.07.20

15г. 

 БЛОК №1, 

КВ.” 

ВЪЗРАЖ-

ДАНЕ-

ГР.САМОКО

В” 

 Гр.Самоко

в 

Кв.Възражд

ане”  

Бл. № 1 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсро

чно 

 83.15 %  Председател: 

Благовестка Иванова Вукова 
Адрес:  бл.1, вх.А, ет.6, ап.16 

Членове на УС: 

1. Мария Крумова Къркачева 

Адрес: бл.1, вх.Б, ет.10, ап.10 

2. Зоя Любенова Дудина 

Адрес: бл.1, вх.В, ет.2, ап.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Председателя на 

Управителния съвет 

18. 

… 

 3800-

24/10.07.20

15г. 

 БЛОК №25, 

КВ.” 

САМОКОВО
”-

ГР.САМОКО

В” 

 Гр.Самоко

в 

Кв.Самоков
о”  

Бл. № 25 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 
безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсро

чно 

 97.89%  Председател: 

Николай Кирилов Айдаров 
Адрес:  бл.25, вх.Б, ет.1, ап.1 

Членове на УС: 

1. Елена Янакиева Ушанова 

Адрес: бл.25, вх.А, ет.6, ап.21 

2. Роза Христова Арабаджиева 

Адрес: бл.25, вх.В, ет.6, ап.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Председателя на 

Управителния съвет 

19. 

… 

 3800-

29/11.10.20

15г. 

 ЖИЛИЩНА 

СГРАДА, 

БУЛ.ИСКЪР

№ 12” -

ГР.САМОКО

В” 

 Гр.Самоко

в 

Бул.”Искър

” №12 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсро

чно 

 100%  Управител: 

Сарафка Лазарова Терзийска 
Адрес:  бул.”Искър № 12, ет.2 

Контрольор: 

Александър Георгиев Терзийски    

Адрес:  бул.”Искър № 12, ет.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Управителя 

20. 

… 

 3800-
34/26.11.20

15г. 

БЛОК №42, 
КВ.” 

САМОКОВО

”-

ГР.САМОКО

В” 

 Гр.Самоко
в 

Кв.Самоков

о 

Бл.№42 

 

  Усвояване на средства от 
фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсро
чно 

 91, 75%  Председател : 

Христо Атанасов Радойков 
Адрес:  бл.42, вх.Б, ет.3, ап.14 

 Членове на УС: 

1. Стоян Христов Манчев 

Адрес: бл.42, вх.А, ет.1, ап.3 

2. Георги Станков Георгиев 

       Адрес: бл.42, вх.Б, ет.3, ап.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Председателя на 
Управителния съвет 

21. 

… 

 3800-

35/30.11.20

15г. 

 БЛОК №6, -

СЛАТИНА 

КВ.” 

ВЪЗРАЖ-

ДАНЕ” 

 Гр.Самоко

в 

Кв.Възражд

ане”  

Бл. № 6 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

 безсро

чно 

 100% Председател : 

Елена Димитрова Борисова 
Адрес:  бл.6, вх.В, ет.7, ап.19 

 Членове на УС: 

1. Мариела Иванова Стоноева 

Председателя на 

Управителния съвет 



ГР.САМОКО

В” 

 средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

Адрес: бл.6, вх.Б, ет.1, ап.4 

2. Ивелина Трендафилова Михайлова 

   Адрес: бл.6, вх.А, ет.7, ап.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

22. 

… 

 3800-

36/17.12.20

15г. 

3800-

17/21.12.20

18г./промян

а в УС/ 

 „ЧАРШИЯТ

А- 

САМОКОВ” 

 Гр.Самоко

в 

Ул.”Абадж

ийска” № 4, 

бл.2 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсро

чно 

 96,55% Председател : 

Камелия Костадинова Благоева 
Адрес: ул.”Абаджийска”4 ,  бл.2, ет.2, ап.4 

 Членове на УС: 

1. Филина Георгиева Владимирова 

Адрес: ул.”Абаджийска” 4, бл.2, ет.5, ап.14 
2. Мартин Георгиев Йорданов 

   Адрес: ул.”Абаджийска”4,  бл.2, ет.7, ап.20 

Председателя на 

Управителния съвет 

23. 

… 

 3800-

2/18.01.201

6г. 

 „ВСИЧКИ 

ЗАЕДНО 

1964” -

ГР.САМОКО
В” 

 Гр.Самоко

в 

ул.”Търгов-

ска” №24 
 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от 

държав. или общин. бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 
и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсро

чно 

 93,71% Председател на УС 

 Васил Димитров Петков 

Адрес: ул.”Търговска”24 ,вх. А,  ет.4 

 Членове на УС: 
1. Иван Павлов Кокошков 

Адрес: ул.”Търговска”24 ,вх. Б,  ет.4 

2. Недялко Михайлов Разпопов 

Адрес: ул.”Търговска”24 ,вх. А,  ет.0 

 

 Председателя на 

Управителния съвет 

 

24. 

… 

 3800-

3/22.01.2016г

. 

 „Арда - 

2016” -

ГР.САМОКО

В” 

 Гр.Самоко

в 

ул.”Арда ” 

№8 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:   

Васил Иванов Вучков 
Адрес: ул.”Арда”8 

 Контрольор: 

 Асен Иванов Вучков 

Адрес: ул.”Арда”8 

 
 

 Управителя  

25. 

… 

 3800-

4/29.01.201

6г. 

 „ИСКЪР” -

САМОКОВ” 

 Гр.Самоко

в 

ул.”Търгов-

ска” №25 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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 УС 

Янко Николов Сираков 

Адрес: ул.”Търговска”25  ,  ет.1, ап.2; 
Членове на УС: 

1. Йорданка Николова Шехтова 

Адрес: ул.”Търговска”25 , ет.2 

2. Катя Георгиева Станкова 
Адрес: ул.”Търговска”25 ,ет.3 

 

Председателя на 

Управителния съвет 

26. 

… 

 3800-

7/02.02.201

6г. 

 „БЛОК 

РИЛСКИ 

ЛЕН” -

САМОКОВ” 

 Гр.Самоко

в 

ул.”Проф.В

асил 

Захариев”” 

№30 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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 УС 

Симеон Димитров Попов 
Адрес: ул.”Проф. Васил Захариев” 30  ,  

ет.4, ап.10 

 Членове на УС: 

1. Евгения Андонова Коцова 

Адрес: ул.”Проф. Васил Захариев” 30  ,  

ет.3, ап.9 

2. Снежанка Димитрова Оцетова 

Адрес: ул.”Проф. Васил Захариев” 30  ,  

Председателя на 

Управителния съвет 



ет.4, ап.12 

 

27. 

… 

 3800-

8/02.02.201

6г. 

 „ПОПОВИ 

САН. 

УЛ.МАКЕДО

НИЯ №51” -

САМОКОВ” 

 Гр.Самоко

в 

ул.”Македо

ния ” №51 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Елена Георгиева Попова 
Адрес: ул.”Македония” 51 

 Контрольор:  

  Камен Юрий Попов 

Адрес: ул.”Македония” 51 

 

Управителя  

28. 

… 

 3800-
9/02.02.201

6г. 

 „УСПЕХ -
2016” -

САМОКОВ” 

 Гр.Самоко
в 

ул.”Търгов-

ска” №23 

 

  Усвояване на средства от 
фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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 УС 

Георги Станков Ганджулов 
Адрес: ул.”Търговска”23   

 Членове на УС: 

1. Крум Павлов Иванов 

Адрес: ул.”Търговска”23 

2. Красимир Любенов Груев 

Адрес: ул.”Търговска”23 

 

Председателя на 
Управителния съвет 

29. 

… 

 3800-

10/05.02.20

16г. 

 „БЛОК №1, 

КВ.САМОКО

-ВО” -

САМОКОВ” 

 Гр.Самоко

в 

Кв.”Самоко

-во”, бл. №1 
 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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 УС: 

 Стоянка Любенова Червенкова 

Адрес: кв.”Самоково”, бл. №1, вх.Б, ет.5, 

ап.23  

 Членове на УС: 

1. Георги Бориславов Панев 

Адрес: кв.”Самоково”, бл. №1, вх.Б, ет.5, 

ап.21 

  2. Боряна Стайкова Кибарова 

Адрес: кв.”Самоково”, бл. №1, вх.А, 

ет.3, ап.5 

Председателя на 

Управителния съвет 

30. 

… 

 3800-

11/08.02.20

16г. 

 „ЕЗЕРОТО -2 

” -

САМОКОВ” 

 Гр.Самоко

в 

Ул.”Христо 

Йовевич” 

№2 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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 УС: 

Мария Бойчова Иванова 
Адрес: ул.”Христо Йовевич”, вх..А, ет.3 

 Членове на УС: 

1. Йордан Трендафилов Терзийски”  

Адрес: ул.”Христо Йовевич”, вх..Г, ет.2, 
ап.2 

  2. Борислав Иванова Борисов 

Адрес: ул.”Христо Йовевич”, вх..Б, ет.1, 

ап.1 

 

Председателя на 

Управителния съвет 

31. 

… 

 3800-

12/08.02.20

16г. 

 „УЛ. 

ПОДРИДНА 

32/34 „-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.Подрид

на” № 32/34 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Трънка Георгиева Скробанска 
Адрес: ул.”Подридна” 34 

 Контрольор:  

  Николай Любенов Йорданов 

Адрес: ул.”Подридна” № 32 

 

Управителя 

32.  3800-  „УЛ. ОТЕЦ  Гр.Самоко   Усвояване на средства от  безсрочно  100%   Управител:  Управителя 



… 13/08.02.20

16г. 

ПАИСИЙ № 

25”  -

САМОКОВ” 

в 

Ул.Отец 

Паисий” № 

25 

 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

Христина Истилянова Деянова 
Адрес: ул.”Отец Паисий” 25 

 Контрольор:  

  Веселин Николов Нинов 

Адрес: ул.”Отец Паисий” 25 

 

33. 

… 

 3800-

14/12.02.20

16г. 

 „КОТЕВИ -

САМОКОВ” 

 Гр.Самоко

в 

Ул.Николай 
Николаевич

” № 34 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 
помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсрочно  100%   Управител:  

Николай Георгиев Котев 
Адрес: ул.”Николай Николаевич” 34 

 Контрольор:  

 Йордан Георгиев Котев 

Адрес: ул.” Николай Николаевич” 34 

Управителя 

34. 

… 

 3800-

15/15.02.20

16г. 

 „УСТРЕМ -

САМОКОВ” 

 Гр.Самоко

в 

Ул.Подрид

на” № 68А 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсрочно  100%   Управител:  

Николай Любенов Трохаров 
Адрес: ул.” Подридна” № 68А 

 Контрольор:  

 Станко Петров Бандров 

Адрес: ул.” Подридна” № 68Б 

Управителя 

35. 

… 

 3800-

16/15.02.20
16г. 

 „ТОТЕВИ И 

СИЕ”-
САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 
Ул.Крали 

Марко” № 

51 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 
или общин. 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:  

Васил Любенов Тотев 
Адрес: ул.” Крали Марко” № 51 

 Контрольор:  

Румен Иванов Тотев 

Адрес: ул.” Крали Марко” № 51 

 

Управителя 

36. 

… 

 3800-

17/16.02.20

16г. 

 „БУЛАИРКИ

”-САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.Булаир” 

№ 53 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Спаска Стоянова Димова 
Адрес: ул.” Булаир” № 53 

 Контрольор:  

Калина Николовая Кленова 

Адрес: ул.” Булаир” № 53 

 

Управителя 

37. 

… 

 3800-

18/17.02.20
16г. 

 „ХРИСТО 

ЗОГРАФСКИ 
32”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 
Ул.Христо 

Зографски” 

№ 32 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 
или общин. 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:  

Севда Петкова Рогачева 
Адрес: ул.” Христо Зографски” № 32 

 Контрольор:  

Жанета Петрова Костова 

Адрес: ул Христо Зографски” № 32 

 

Управителя 

38. 

… 

 3800-

19/17.02.20

16г. 

 „ЛУХОВИ -

7”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.Генерал 

Веляминов” 

№ 7 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Иван Любчов Лухов 
Адрес: ул.” Генерал Веляминов” № 7 

 Контрольор:  

Игнат Александров Лухов 

Адрес: ул. „Генерал Веляминов” № 7 

 

Управителя 



39. 

… 

 3800-

20/17.02.20

16г. 

 „МИЛКИНИ

”-САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.Българи

я ” №71 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Румен Иванов Попов 
Адрес: ул.” България ” №69 

 Контрольор:  

Георги Йорданов Милкин 

Адрес: ул. „България ” №71 

 

Управителя 

40. 

… 

 3800-

21/17.02.20
16г. 

 „ЖЕЛЕЗАРИ

ЯТА”-
САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 
Ул.Абаджи

йска” №2 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 
или общин. 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 УС: 

Елена Лалева Волева 
Адрес: ул.”Абаджийска” №2, ет.7, ап.21 

 Членове на УС: 

1. теменуга Славева Монева 

Адрес: ул.”Абаджийска” №2, ет.2, ап.4 

 2. Лози Станимирова Несторова 

Адрес: ул.”Абаджийска” №2, ет.1, ап.1 

Председателя на 

Управителния съвет 

41. 

… 

 3800-

22/17.02.20

16г. 

 „МИХАЙЛО

ВИ”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.Генерал 

Раздишевск

и ” №38 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Бойка Стоянова Михайлова 
Адрес: ул.” Генерал Раздишевски ” №38 

 Контрольор:  

Георги Дончов Михайлов 

Адрес: ул. „Генерал Раздишевски ” №40 
 

Управителя 

42. 

… 

 3800-

23/18.02.20

16г. 

 „НИЗАМСК

И”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” 29-ти 

Декември ” 

№3 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Юри Кирилов Низамски 
Адрес: ул.” 29-ти Декември ” №3 

 Контрольор:  

Веселинка Петрова Низамска 

Адрес: ул. „29-ти Декември ” №3 

 

Управителя 

43. 

… 

 3800-

24/18.02.20

16г. 

 „НИКИЛАЙ 

НИКОЛАЕВ

ИЧ -9”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” 

Николай 

Николаевич

” №9 
 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 
етажна собственост 

 безсрочно  100%   Управител:  

Петър Георгиев Рогачев 
Адрес: ул.” Николай Николаевич” №9 

 Контрольор:  

Петрия Стоймирова Грозданова 

Адрес: ул. „Николай Николаевич” №9 
 

Управителя 

44. 

… 

 3800-

25/18.02.20

16г. 

 „ЩЕГРОВИ 

И СИЕ”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” 

Авксентиий 

Велешки” 

№23 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Василка Назар Щегрова 

Адрес: ул. „Авксентиий Велешки” №23 

 Контрольор:  

Николай Любомиров Щегров 

Адрес: ул. „Авксентиий Велешки” №25 

 

Управителя 

45. 

… 

 3800-

26/18.02.20

16г. 

 „СЪГЛАСИЕ

”-САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” Плана 

Планина” 

№4 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

 безсрочно  100%   Управител:  

Иван Ангелов Русинов 

Адрес: ул. „Плана Планина” №4 

 Контрольор:  

Симеон Ангелов Русинов 

Управителя 



 обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

Адрес: ул. „Плана Планина” №4 

 

46. 

… 

 3800-

27/22.02.20

16г. 

 „ИСКЪР 

197”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” 

Искър”197 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Вера Драгомирова Венева 

Адрес: ул. „Искър ” №197 

 Контрольор:  

Николай Драгомиров Марков 

Адрес: ул. „Искър ” №197 

 

Управителя 

47. 

… 

 3800-
28/22.02.20

16г. 

 „ГЕОРГИ 
МУТАФЧИЙ

СКИ 71”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко
в 

Ул.” 

Искър”127 

 

  Усвояване на средства от 
фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсрочно  100%   Управител:  

Георги Стоилов Мутафчийски 

Адрес: ул. „Искър ” №127 

 Контрольор:  

Валентина Йорданова Джаджарова 

Адрес: ул. „Искър ” №127 

 

Управителя 

48. 

… 

 3800-

29/22.02.20

16г. 

 „УЛ. 

НЕУОФИТ 

БОЗВЕЛИ 

№9”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” 

Неофит 

Бозвели”9 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Панчо Николов Панчев 

Адрес: ул. „Неофит Бозвели”9 

 Контрольор:  

Светла Панчева Войнова 

Адрес: ул. „Неофит Бозвели”9 
 

Управителя 

49. 

… 

 3800-

30/22.02.20

16г. 

 „ПАШЕНИЦ

А”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” 

Пашеница” 

№7 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Доротея Иванова Роджърс 

Адрес: ул. Пашеница” №7 

 Контрольор:  

Силвия Иванова Василева 

Адрес: ул. Пашеница” №7 

 

Управителя 

50. 

… 

 3800-

31/22.02.20

16г. 

 „ПОД 

РИДО”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” 

България” 

№ 123 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Генади Тошков Миланов 

Адрес: ул. „България” №123 

 Контрольор:  

Ринат Финилович Минуров 

Адрес: „ България” №123 
 

Управителя 

51. 

… 

 3800-

32/22.02.20

16г. 

 „ПЕНЕВ -

МИТАШЕВ -

1”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” 

Неофит 

Бозвели” № 

1 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Олег Василев Пенев 

Адрес: ул.” Неофит Бозвели” № 1 

 Контрольор:  

Ганка Спасова Миташева 

Адрес: ул. .” Неофит Бозвели” № 1 

Управителя 

52. 

… 

 3800-

33/22.02.20

16г. 

 „УЛ. 

РИЛСКИ 

СКИОР №7”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” Рилски 

скиор” № 7 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

 безсрочно  100%   Управител:  

Димчо Михайлов Тодоров 

Адрес: ул.” Рилски скиор” № 7 

 Контрольор:  

Управителя 



 на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

Румен Михайлов Тодоров 

Адрес: ул. .” Рилски скиор” № 7 

 

53. 

… 

 3800-

34/22.02.20

16г. 

 „ПАЗАРА”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” 

Абаджийск

а ” № 6 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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%   Славка Спасова Макатева 

Адрес: ул.”Абаджийска” №6, ет.1, ап.2 

 Членове на УС: 

1. Цветанка Димитрова Сотирова 

Адрес: ул.”Абаджийска” №6, ет.6, ап.18 

  2. Димитър Борисов Бошняков 
Адрес: ул.”Абаджийска” №6, ет.1, ап.1 

Председателя на 

Управителния съвет 

54. 

… 

 3800-

36/22.02.20

16г. 

 „ЧАНЕВИ 

21”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” 

Генерал 

Раздишевск

и” № 21 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Добри Йорданов Чанев 

Адрес: ул.” Генерал Раздишевски” № 21 

 Контрольор:  

Любомир Йорданов Чанев 

Адрес: ул. Генерал Раздишевски” № 21 

Управителя 

55. 

… 

 3800-

37/22.02.20

16г. 

 „ЕЛЕНИ ”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул”Иван 

Вазов” 

№121 
 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Кирил Любенов Халваджийски 

Адрес: ул.” Иван Вазов” № 121 

 Контрольор:  

Елена Георгиева Халваджиева 
Адрес: ул. „Иван Вазов” № 121 

 

Управителя 

56. 

… 

 3800-

38/22.02.20

16г. 

 „ЖСК 

СИГНАЛ ”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул”Охрид” 

№5 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсрочно  100%   Управител:  

Владимир Стоянов Клисуранов 

Адрес: ул.” Охрид” № 5 

 Контрольор:  

Тодор Петров Димитров 

Адрес: ул. „Охрид” № 5 

Управителя 

57. 

… 

 3800-

39/22.02.20

16г. 

 „НЕВА ”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул” Искър” 

№31 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Даниела Димитрова Йончева 

Адрес: ул.” Искър” № 31 

 Контрольор:  

Вяра Димитрова Маринкова 
Адрес: ул. „Искър” № 31 

 

Управителя 

58. 

… 

 3800-

40/22.02.20

16г. 

 „Б и К”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул” 

Станислав 

Доспевски” 

№2 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Босилка Константинова Попова 

Адрес: ул.” Станислав Доспевски” №2 

 Контрольор:  

Константин Владимиров Стойнев 

Адрес: ул. „Станислав Доспевски” №2 

 

Управителя 

59. 

… 

 3800-

41/22.02.20

16г. 

 „КАЛИНА -

6”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул” Неофит 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

 безсрочно  100%   Управител:  

Василка Григорова Тодорова 

Адрес: ул.” ” Неофит Бозвели” №7 

Управителя 



Бозвели” 

№7 

 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 Контрольор:  

Димитър Григоров Тодоров 

Адрес: ул. „” Неофит Бозвели” №7 

 

60. 

… 

 3800-

42/23.02.20

16г. 

 „ВАСИЛЕВ

А”-

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул” 

България” 

№60 
 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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 Веселинова Василева 

Адрес: ул.” България” №60 

Контрольор:  

Наташа Василева Груева 
Адрес: ул. „България” №60 

 

Управителя 

61. 

… 

 3800-

44/23.02.20

16г. 

 „КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ -

1”- 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул. ” Кирил 

и Методий” 

№1 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Теменужка Стефанова Мальова 

Адрес: ул.” Кирил и Методий” №1 

Контрольор:  

Любослава Станкова Гроздева 

Адрес: ул. „Кирил и Методий” №1 

 

Управителя 

62. 

… 

 3800-

45/23.02.20

16г. 

 „ИСКЪР”- 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул. ” 

Искър” 
№39 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Иван Любенов Трохаров 

Адрес: ул.” Искър” №39 

Контрольор:  

Валентин Борисов Лазаров 

Адрес: ул. „Искър” №39 

 

Управителя 

63. 

… 

 3800-

46/23.02.20

16г. 

 „ДЕТЕЛИНА

”- 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул. ” 

Рупите” №4 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсрочно  100%   Управител:  

Огнян Зарков Стефанов 

Адрес: ул.” Рупите” №4 

Контрольор:  

Олга Георгиева Стефанова 

Адрес: ул. „Рупите” №4 

 

Управителя 

64. 

… 

 3800-

47/23.02.20

16г. 

 „СОКОЛ”- 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Кв.” 

Възраждане
” 

Блок №15 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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 УС: 

Румяна Иванова Иванова 
Адрес: кв.”Възраждане”, блок №15, ет.4, 

ап.3 

Членове на  УС: 

Атанаска Василева Маринкова 

Адрес: кв.”Възраждане”, блок №15, ет.1, 

ап.2 

Николайчо Петров Шейнов 

Адрес: кв.”Възраждане”, блок №15, ет.1, 

ап.1 

Председателя на 

Управителния съвет 

65. 

… 

 3800-

48/24.02.20

16г. 

 „НИКОЛОВ

И”- 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” Елин 

пелин” №9 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

 безсрочно  100% Управител:  

Николай Георгиев Николов 

Адрес: ул.” Елин Пелин” №9 

Контрольор:  

Васил Николов Николов 

Управителя  



обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

Адрес: ул. „Христо Смирненски”  №68 

 

66. 

… 

 3800-

49/24.02.20

16г. 

 „МАЛИНОВ

И И СИЕ”- 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” Искър 

№54 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Катя Христова Величкова 

Адрес: ул.” Искър” №54 

Контрольор:  

Райна Христова Танушева 

Адрес: ул. „Искър” №54 

 

Управителя  

67. 

… 

 3800-
50/24.02.20

16г. 

 „КЪЩА НА 
УЛ. ИВАН 

ВАЗОВ № 

13”- 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко
в 

Ул.” Иван 

Вазов” №13 

 

  Усвояване на средства от 
фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Милена Тодорова Захариева 

Адрес: ул.” Иван Вазов” №13 

Контрольор:  

Веселин Иванов Церовски 

Адрес: ул. Иван Вазов” №13 

 

Управителя  

68. 

… 

 3800-

51/24.02.20

16г. 

 „ВЛАДИМИ

Р БОНДОВ”- 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” 

Стефан 

Караджа” 

№5 
 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Стоянка Владова Бондова 

Адрес: ул.”Стефан Караджа” №5 

Контрольор:  

Цветанка Владимирова Димова 

Адрес: ул. „Стефан Караджа” №5 
 

Управителя  

69. 

… 

 3800-

52/24.02.20

16г. 

 „ЖИТНА 

ЧАРШИЯ 

39/41”- 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” Житна 

Чаршия” 

39/41 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсрочно  100% Управител:  

Георги Христов Биков 

Адрес: ул.”Житна чаршия” №41 

Контрольор:  

Христинка Костова Йорданова 

Адрес: ул. „Житна Чаршия” №41 

 

Управителя  

70. 

… 

 3800-

53/24.02.20

16г. 

 „КЪЩА НА 

УЛ. КРАЛИ 

МАРКО № 

12”- 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” Крали 

Марко” № 

12 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 
етажна собственост 

 безсрочно  100% Управител:  

Христо Борисов Бонев 

Адрес: ул.”Крали Марко” №12 

Контрольор:  

Боян Борисков Бонев 

Адрес: ул. „Крали Марко” №12 
 

Управителя  

71. 

… 

 3800-

54/24.02.20

16г. 

 „МУСАЛА”- 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” 

Искър” № 

43/45 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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 Стоянова Митева 

Адрес: ул.”Искър” №43 

Контрольор:  

Славка Кирилова Бончева 

Адрес: ул. „Искър” № 45 

Управителя  

72. 

… 

 3800-

55/25.02.20

16г. 

 „ЧЕТВОРО

ЖЕНСКИ”- 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” 

Софроний 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

 безсрочно  100% Управител:  

Борис Здравков Четвороженски 

Адрес: ул. „Софроний Врачански” № 23 

Контрольор:  

Управителя  



Врачански” 

№ 23 

 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

Мария Христова Коеджикова 

Адрес: ул. „Софроний Врачански” № 23 

 

73. 

… 

 3800-

56/25.02.20

16г. 

 „СТОЙКОВ

И- 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” 

България ” 

№ 45 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Ели Николова Стойкова 

Адрес: ул. „България” № 45 

Контрольор:  

Катя Асенова Машова 

Адрес: ул. „България” № 45 
 

Управителя  

74. 

… 

 3800-

57/25.02.20

16г. 

 „СЪЖИТЕЛ

СТВО- 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” Искър 

” № 99-101 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Иванка Георгиева Масларска 

Адрес: ул. „Искър ” № 99 

Контрольор:  

Славейка Любенова Тущева 

Адрес: ул. „Искър ” № 101 

 

Управителя  

75. 

… 

 3800-

58/29.02.20

16г. 

 „ТОШЕВА 

КЪЩА- 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” 

Стефан 

Караджа” 
№ 2 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Любослав Викторов Болашъков 

Адрес: ул. „Стефан Караджа” № 2 

Контрольор:  

Ермила Георгиева Владимирова 
Адрес: ул. „Стефан Караджа” № 2 

 

Управителя  

76. 

… 

 3800-

58/29.02.20

16г. 

 „КИРИЛОВ

И -2016- 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” Граф 

Игнатиев” 

№ 16 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Любослав Викторов Болашъков 

Адрес: ул. Ул.” Граф Игнатиев” № 16 

Контрольор:  

Даниела Кирилова Димитрова 

Адрес: Ул.” Граф Игнатиев” № 16 

 

Управителя  

77. 

… 

 3800-

62/08.11.20

16г. 

 „ЖК 

АЛБЕНА” - 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Ул.” Иван 

Вазов” № 

73-83 
 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

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

етажна собственост 

 безсрочно  96,76% Председател:  

Еленка Цветкова Гълъбова 

Адрес: гр.Самоков,  ул. „Иван Вазов”№ 

83, ет.3 

Членове на УС:  

Даниела Георгиева Даганова 

Адрес: гр.Самоков,  ул. „Иван Вазов”№ 

81, ет.4 

Теменужка Йорданова Благоева 

Адрес: гр.Самоков,  ул. „Иван Вазов”№ 

79, ет.3 

Председателя на УС  

78. 

… 

 3800-

2/15.02.201

7г. 

 „БЛОК № 37, 

КВ.”САМОК

ОВО” -гр. 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Кв.”Самоко

во” 

Блок № 37 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

 безсрочно  88,13% Председател:  

Елисавета Илиева  Мишкова 

Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 

№ 37, вх.В, ет.4, ап.7 

Членове на УС:  

Светла Атанасова Пандурска 

Председателя на УС  



етажна собственост Адрес: кв.”Самоково”, блок № 37, вх.А, 

ет.1, ап.1 

Красимира Кирилова Пилищарова 

Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 

№ 37, вх.Б, ет.5, ап.15 

79. 

… 

 3800-

4/15.03.201

7г. 

 „БЛОК № 30, 

КВ.”САМОК

ОВО” -гр. 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Кв.”Самоко

во” 
Блок № 30 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Ангел Станков Белов 

Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 

№ 30, вх.А, ет.3, ап.7 
Членове на УС:  

Петър Иванов Милошев 

Адрес: кв.”Самоково”, блок № 30, вх.В, 

ет.3, ап.11 

Кирил Славев Попов 

Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 

№ 30, вх.Б, ет.5 

Председателя на УС  

80. 

… 

 3800-

5/20.03.201

7г. 

 „БЛОК № 16, 

ул.”ЦАР 

БОРИС ІІІ- 

гр.САМОКО

В 

 Гр.Самоко

в 

Ул.”Цар 

борис ІІІ” 

Блок № 16 
 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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:  

Любка Георгиева Николова 

Адрес: Гр.Самоков, ул.”Цар Борис ІІІ””, 

блок № 16,  ет.8, ап.31 

Членове на УС:  

Лидия Николова Георгиева 

Адрес: Гр.Самоков, ул.”Цар Борис ІІІ””, 

блок № 16,  ет.5, ап.17 

Елена Николова Михайлова 

Адрес: Гр.Самоков, ул.”Цар Борис ІІІ””, 

блок № 16,  ет.1, ап.2 

 

Председателя на УС  

81. 

… 

 3800-

6/21.03.201

7г. 

 „БЛОК № 27, 

КВ.”САМОК

ОВО” -гр. 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Кв.”Самоко

во” 

Блок № 27 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 
етажна собственост 

 безсрочно  98,21% Председател:  

Тодор Димитров Тодоров 

Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 

№ 27, вх.Б, ет.3, ап.14 

Членове на УС:  

Галина Спасова Димитрова 
Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 

№ 27, вх.В, ет.2, ап.7 

София Пламенова Николова 

Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 

№ 27, вх.Д, ет.5, ап.13 

Председателя на УС  

82. 

… 

 3800-

7/29.03.201

7г. 

 „БЛОК № 38, 

КВ.”САМОК

ОВО” -гр. 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Кв.”Самоко

во” 

Блок № 38 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсрочно  94,974% Председател:  

Йорданка Владова Ласкина 

Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 

№ 38, вх.Б, ет.3, ап.11 

Членове на УС:  

Йосиф Величков Узунов 

Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 
№ 38, вх.Г, ет.4, ап.12 

Детелина Велчова Василева 

Председателя на УС  



Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 

№ 38, вх.А, ет.4, ап.10 

83. 

… 

 3800-

8/13.04.201

7г. 

 „БЛОК № 35, 

КВ.”САМОК

ОВО” -гр. 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Кв.”Самоко

во” 

Блок № 35 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсрочно  92,80% Председател:  

Петър Христов Гуцалски 

Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 

№ 35, вх.А, ет.2, ап.3 

Членове на УС:  

Иван Александров Терзийски 

Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 
№ 35, вх.А, ет.3, ап.5 

Галина Димитрова Григорова 

Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 

№ 35, вх.А, ет.5, ап.10 

Председателя на УС  

84. 

… 

 3800-

9/24.04.201

7г. 

 „БЛОК № 29, 

КВ.”САМОК

ОВО” -гр. 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Кв.”Самоко

во” 

Блок № 29 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсрочно  98,18% Председател:  

Румен Янков Вуков 

Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 

№ 29, вх.Б, ет.6, ап.23 

Членове на УС:  

Георги Велинов Терзийски 

Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 

№ 29, вх.В, ет.5, ап.19 

Катерина Димитрова Печалова 

Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 

№ 29, вх.В, ет.7, ап.26 

Председателя на УС  

85. 

… 

 3800-

10/10.05.20

17г. 

 „БЛОК № 12, 

КВ.”САМОК

ОВО” -гр. 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Кв.”Самоко

во” 

Блок № 12 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. 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 Иванов Петров 

Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 

№ 12,  ет.2, ап.4 

Членове на УС:  

Елена Николова Воденичарова 

Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 

№ 12, ет.7, ап.19 

Христо Евгениев Стойчев 

Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок 
№ 12,  ет.5, ап.15 

Председателя на УС  

86. 

… 

 3800-

11/15.05.20

17г. 

9400-
588/31.05.2

018г./промя

на в УС/ 

 ЖСК 

„МУСАЛА” 

Гр.САМОКО

В 

 Гр.Самоко

в 

ул.”Крали 

Марко” № 

69 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсрочно  100 % Управител:  

Георги Веселинов Радуилски  
Адрес: Гр.Самоков, ул.”Крали Марко” № 

69, вх.А, ет.1 

Контрольор: 

Емилия Милчова Велева 
Адрес: Гр.Самоков ул.”Крали Марко” № 

69, вх.Б, ет.2 

Управителя  

 

87. 

… 

 3800-

12/18.05.20

17г. 

 „БЛОК № 20, 

КВ.”САМОК

ОВО” -гр. 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Кв.”Самоко

во” 

  Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държав. или общин. 

бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или използване на 

 безсрочн

о 

 96,72 % Председател:  

Роза Иванова  Павлова 

Адрес: Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок № 

20, ет.6, ап.22 

Председателя на УС  



Блок № 20 

 

собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

Членове на УС:  

Катя Иванова Терзийска  
Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок № 20, 

ет.4, ап.13 

Ангелина Христова Владимирова 
Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок № 20, 

ет.7, ап.25 

 

88. 

… 

 3800-

13/10.05.20
17г. 

 „БЛОК № 34, 

КВ.”САМОК
ОВО” -гр. 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 
Кв.”Самоко

во” 

Блок № 34 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 
или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсрочн

о 

 78,82 % Председател:  

Цветанка Ангелова Станьова  
Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок № 34, вх. 

А, ет.2, ап.7 

Членове на УС:  

Георги Валентинов Атанасов  
Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок № 34, 

вх.Б, ет.1, ап.2 

Теменушка Славева Вардарова  
Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок № 34, 

вх.В, ет.6, ап.24 

Председателя на УС  

89. 

… 

 3800-

14/15.06.20

17г. 

 „БЛОК № 15, 

КВ.”САМОК

ОВО” -гр. 
САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Кв.”Самоко
во” 

Блок № 15 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 
помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

 безсрочн

о 

 100 % Председател:  

Иван Станков Тодоров 
Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок № 15, 
ет.3, ап.8 

Членове на УС:  

Християния Огнянова кирова 
Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок № 15, 

ет.2, ап.8 

Венета Георгиева Христова 
Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок № 15, 

ет.1, ап.3 

Председателя на УС  

90. 

… 

 3800-

15/27.06.20

17г. 

 „БЛОК № 21, 

КВ.”САМОК

ОВО” -гр. 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Кв.”Самоко

во” 

Блок № 21 
 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

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

етажна собственост 

 безсрочн

о 

 100% Председател:  

Галина Иванова Будинова 
Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок № 21,  

ет.5, ап.19 

Членове на УС:  

Станислав Здравков Дойнов 
Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок № 21, 

ет.3, ап.10 

Лена Янкова Станоина 
Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок № 21, 

ет.4, ап.13 

Председателя на УС  

91. 

… 

 3800-

16/29.06.20

17г. 

 „БЛОК № 2, 

КВ.”САМОК

ОВО” -гр. 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Кв.”Самоко

во” 

Блок № 2 

 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 
етажна собственост 

 безсрочн

о 

 90,54 % Председател:  

Станимир Валериев Илиев  
Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок № 2, ет.2, 

ап.2 

Членове на УС:  

Ивайло Любенов Андреев  
Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок № 2,  

Председателя на УС  



ет.3, ап.4 

Димитър Пенков Змийчаров 
Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок № 2, ет.5, 

ап.11 

92. 

… 

 3800-

17/10.07.20

17г. 

 „БЛОК № 13, 

КВ.”САМОК

ОВО” -гр. 

САМОКОВ 

 Гр.Самоко

в 

Кв.”Самоко

во” 

Блок № 13 
 

  Усвояване на средства от 

фондовете на ЕС и/или от държав. 

или общин. бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или използване 

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

етажна собственост 

 безсрочн

о 

 100 % Председател:  

Христо Георгиев Дойнов 
Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок № 13,  

ет.2, ап.4 

Членове на УС:  

Явор Димитров Аршинков  
Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок № 13,  

ет.2, ап.6 

Румен Георгиев Николов 
Гр.Самоков, кв.”Самоково”, блок №13,  

ет.6, ап.18 

Председателя на УС  

 

Изготвил: .................................... 

                  Елка Кашинова - главен експерт „ОИ” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


