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Р Е Г И С Т Ъ Р 
на 

сдруженията на собствениците на територията на община Кърджали 

 

№ 

по 

ред 

Регист-

рацио-

нен 

номер 

Наименование Адрес Предмет на дейност Срок Представени 

идеални 

части в % от 

етажната 

собственост 

Членове на управителния съвет 

(имена, адрес, електронна поща) 

Начин 

на 

представителство 

 

1 1 

“МиТ- Кърджали - 
ул.Дойран №8 и 

ул.Републиканска 
№37” 

гр. Кърджали, 
ул.”Дойран” №8 

Управление на общата собственост 2 години 100 % 

Председател: Мария Иванова Рангелова, адрес: гр. Кърджали, 
ул.”Дойран” №8, тел: 088 888 5600, 
e-mail: migar@abv.bg; 
Член: Гюрко Ивилов Смилянов, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Репубилканска” №37, тел: 088 888 5600; 
Член: Тургай Сулхи Салим, адрес: гр.Кърджали, ул.”Дойран” №8, 
тел: 088 973 5840; 

Управител на 
сдружението 

 

2 2 
“Блок “Здраве”, 

гр.Кърджали, 
ул.”Волга” №2” 

гр. Кърджали, 
ул.”Волга” №2, вх.А 

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 

безсрочен 100 % 

Председател: Стамен Петров Чакъров, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Волга” №2, вх.А, ап.4, тел: 088 822 5077 
Член: Калинка Желязкова Караянчева, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Волга” №2, вх.А, ап.8; 
Член: Анко Владимиров Русев, адрес: гр.Кърджали, ул.”Волга” 
№2, вх.А, ап.5 

Заедно и 
поотделно 

 

mailto:migar@abv.bg
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№ 

по 

ред 

Регист-

рацио-

нен 

номер 

Наименование Адрес Предмет на дейност Срок Представени 

идеални 

части в % от 

етажната 

собственост 

Членове на управителния съвет 

(имена, адрес, електронна поща) 

Начин 

на 

представителство 

 

3 3 
“гр. Кърджали, 
бул.”България” 
№90, вх.А и Б” 

гр. Кърджали, 
бул.”България” 

№90, вх. А 

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 

2) Сдружението може да извършва и 
други дейности, свързани с 

управлението на общите части на 
етажната собственост, включително да 
усвоява средства от други източници на 
финансиране, извън тези по т. 1, както и 
със средства, събрани пропорционално 
от собствениците на обекти в сградата 

безсрочен 79.54 % 
Председател: Хасан Недим Хасан, адрес: гр.Кърджали, 
бул.”България” №90, вх.А, ап.4, тел: 089 605 4595, 
e-mail: xasan_m@abv.bg; 

Представлява се от 
Управителя на 

сдружението и от 
избрания на 
учредително 

събрание негов 
заместник /само за 

нуждите на 
представителството/, 

който ще подписва 
вместо Управителя в 

случаите на 
временното му 

отсъствие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 4 
“гр. Кърджали, 

ул.”Пирин” №8” 
гр. Кърджали, 

ул.”Пирин” №8 

Усвояване на средства от фондовете на 
ЕС 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, други дейности, 
свързани с управлението на общите 

части на етажната собственост, 
включително да усвоява средства от 

други източници на финансиране 

безсрочен 100 % 

Председател: Кристина Дечкова Сидерова, адрес: гр. Кърджали, 
ул.”Пирин” №8, ап.5 тел за връзка - 089 855 3442; 
Член: Стела Николова Димитрова, адрес: гр. Кърджали, 
ул.”Пирин” №8, ап.7, тел: 087 810 0073; 

заедно и 
поотделно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 
“гр. Кърджали, 

ул.”Булаир” №2, 
бл.25” 

гр. Кърджали, 
ул.”Булаир” №2, 

бл.25 

Усвояване на средства от фондовете на 
ЕС 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 

безсрочен 100 % 

Председател: Йорданка Стоянова Петкова, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Булаир №2”,бл.25, вх.А, ап.4, тел: 0361/85907; 
Член: Иво Стефанов Георгиев, адрес: гр.Кърджали, ул.”Булаир 
№2”, бл.25, вх.А, ап.8, тел: 087 701 0999; 
Член: Даниел Стефанов Свидовски, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Булаир №2”, бл.25, вх.Б, ап.13; 

Управителен съвет 

 

mailto:xasan_m@abv.bg
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№ 

по 

ред 

Регист-

рацио-

нен 

номер 

Наименование Адрес Предмет на дейност Срок Представени 

идеални 

части в % от 

етажната 

собственост 

Членове на управителния съвет 

(имена, адрес, електронна поща) 

Начин 

на 

представителство 

 

6 6 

“гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

ул.”Христо Г. 
Данов”, бл.35, вх.А” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

ул.”Христо Г. 
Данов”, бл.35, вх.А” 

Усвояване на средства от фондовете на 
ЕС 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 

безсрочен 76 % 

Председател:Георги Лазаров Сестримски, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, ул.”Христо Г. Данов”, бл.35, вх.А, ет.7,ап.21, 
тел: 087 864 8714 
e-mail: georgisestrimski@abv.bg; 
Член:Владимир Любенов, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, ул. „Христо Г. Данов”, бл.35, вх.А, ет.3, ап.9, 
тел: 088 644 1749; 
Член: Николай Василев Тончев, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, ул.”Христо Г. Данов”, бл.35, вх.А, ет.6, ап.16, 
тел: 087 829 4244; 
Член: Мюзеин Бекир Байрам, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, ул.”Христо Г. Данов”,бл.35, вх.А, ет.2, ап.6, 
тел: 087 789 2373; 
Член: Венцислав Евгениев Солакчиев, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, ул.”Христо Г. Данов”, бл.35, вх.А, ет.3, ап.7, 
тел: 088 845 8116; 

Общо събрание на 
Сдружение на 
собствениците 

 

7 7 “Антим 2014” 
гр. Кърджали, 

ул.”Антим I”, №6 

Довършително, строително- монтажна 
дейност на общите части на сградата 

със собствени средства 
2 години 100 % 

Председател: Антон Димитров Калканов, адрес: гр.Кърджали, 
бул.”Беломорски” 64, ет.8, ап.32, тел: 088 729 9428; 
Член: Димитър Милков Чавдаров, адрес: с.Кирково, 
ул.”Д.Благоев”, тел: 088 536 4045; 
Член: Панайот Георгиев Бакалов, адрес: гр.София, ж.к.”Младост” 
3, бл.330А, вх.2, ап.42, тел: 087 835 8466; 

Управителен съвет 

 

8 8 

“гр. Кърджали, 
ж.к.”Байкал”, 

ул.”Джебелска” 
№8, 

вх.А и Б” 

гр. Кърджали, 
ул.”Джебелска” 
№8, бл.”Берое” 

Усвояване на средства от фондовете на 
Европейския съюз 

безсрочен 92 % 

Председател: Мирослав Методиев Кукев, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Джебелска” №8, бл.”Берое”, вх.Б, ап.2, 
тел: 088 724 2409; 
Зам. председател: Иван Павлов Иванов, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Джебелска” №8, бл.”Берое”, вх.А, ап.15; 
Член: Добринка Георгиева Ингилизова, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Джебелска” №8, бл.”Берое”, вх.Б, ап.13, тел: 088 734 8378; 

Управителен съвет 

 

9 9 
“гр. Кърджали, 

кв.”Възрожденци”, 
бл.61, вх. В” 

гр. Кърджали, кв. 
”Възрожденци”, 

бл.61, вх. В 

Усвояване на средства от фондовете на 
Европейския съюз от държавния или 
общинския бюджет, използване на 

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

безсрочен 100 % 

Председател: Румен Симеонов Мечтанов, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.61, вх.В, ап.52, 
тел: 089 576 0976; 
Член: Гюлназ Вейсал Мустафа, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.61, ап.62, тел: 088 921 5054; 
Член: Иванка Димитрова Паскова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.61, ап.53, тел: 089 698 2791; 

Управител на 
сдружението на 
собствениците 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:georgisestrimski@abv.bg
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№ 

по 

ред 

Регист-

рацио-

нен 

номер 

Наименование Адрес Предмет на дейност Срок Представени 

идеални 

части в % от 

етажната 

собственост 

Членове на управителния съвет 

(имена, адрес, електронна поща) 

Начин 

на 

представителство 

 

10 10 
“гр. Кърджали, 

кв.”Възрожденци”, 
бл.28, вх. Г” 

гр. Кърджали, кв. 
”Възрожденци”, 

бл.28, вх. Г 
Усвояване на средства по европроект 3 години 100 % 

Председател: Дорка Митрева Митева, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.28, вх.Г, ап.41,тел: 088 818 7576, 
e-mail: miteva10@abv.bg; 
Член: Маринела Христова Манолова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.28,вх.Г,ап.50, тел: 087 899 8745 
e-mail: mmarinela@abv.bg; 
Член: Сузана Милчева Ванчева, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.28, вх.Г,ап.49, тел: 087 858 7771; 

Общо събрание на 
сдружение на 
собствениците 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 11 “Стадионска 4” 
гр. Кърджали, 

ул.”Стадионска” 
№4, бл.8 

Усвояване на средства от фондовете на 
ЕС и/или от държавния или общинския 

бюджет, безвъзмездна помощ и 
субсидии с цел ремонт и обновяване на 
сгради в режим на етажна собственост 

безсрочен 92.864 % 

Председател: инж. Пейчо Ангелов Пашов, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Стадионска” №4, бл.8, вх.Б, ет.4, ап.29, 
тел: 088 627 1312, e-mail: papashov@abv.bg; 
Член: инж. Иванка Георгиева Кадиева, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Стадионска” №4, бл.8, вх.Б, ет.4, ап.33, тел: 088 830 5094, 
e-mail: iv_kadieva@abv.bg; 
Член: инж. Вълчо Георгиев Ригов, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Стадионска” №4, бл.8, вх.Б, ет.4, ап.24, тел: 088 830 5065; 
Член: Иван Колев Иванов, адрес: гр.Кърджали, ул.”Стадионска” 
№4, бл.8, вх.А, ет.3, ап.9, тел: 088 922 1364; 
Член: Атанас Краев, адрес: гр.Кърджали, ул.”Родопи” №9, 
тел: 088 763 2760; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 12 “Блок 29-29” 
гр. Кърджали, 

кв.”Възрожденци”, 
бл.29 

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 

безсрочен 86 % 

Председател: Милка Георгиева Райкаджиева, адрес: 
гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, бл.29, вх.Г, ет.3, ап.45,  
тел: 087 609 5002; 
Член: Татяна Михайлова Тодорова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.29, вх.Б, тел: 087 879 2727; 
Член: Стефка Манолова Пурнарова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.29, вх.В, тел: 087 928 2224; 

Управителен съвет 

 

13 13 “Възрожденци 96” 
гр. Кърджали, 

кв.”Възрожденци”, 
бл.96 

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

помощ и субсидии с цел ремонт и 
обновяване на 

сгради в режим на етажна собственост 

безсрочен 76.8 % 
Председател: Анифе Рашид Кадир, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци” , бл.96, ет.2, ап.35; 

Управител 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:miteva10@abv.bg
mailto:mmarinela@abv.bg
mailto:papashov@abv.bg
mailto:iv_kadieva@abv.bg
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№ 

по 

ред 

Регист-

рацио-

нен 

номер 

Наименование Адрес Предмет на дейност Срок Представени 

идеални 

части в % от 

етажната 

собственост 

Членове на управителния съвет 

(имена, адрес, електронна поща) 

Начин 

на 

представителство 

 

14 14 
“Възрожденци - 

бл.17” 

гр. Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, 

бл.17 

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

помощ и субсидии с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 67 % 

Председател: Милен Валентинов Манделев, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.17, вх.В, ап.86; 
Член: Юлиан Бисеров Коджахристов, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожднци”, бл.17, тел: 087 839 8376, 
e-mail: julian_bisserov@mail.bg; 
Член: Дора Петрова Христова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.17; 
Член: Нурай Бехчет Салим, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.17; 
Член: Ердинч Басри Чобан, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци” бл.17; 
Член: Бисер Щерев Коджахристов, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.17; 
Член: Мариана Духова Иванова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.17; 
Член: Стойко Ангелов Димитров, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.17;  
Член: Юзджан Юсеин Мюмюн, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.17; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 15 

“гр. Кърджали, 
жк.”Възрожденци”, 

ул.”Христо 
Г.Данов”, бл.35” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

ул.”Христо 
Г.Данов”, бл.35, 
вх.А, Б, В, Г, Д, Е 

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

помощ и субсидии с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 100 % 

Председател: Румен Крумов Марков, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.35, вх.Д, ет.3, ап.93, тел: 087 924 2624, 
e-mail: rmarkov1962@abv.bg; 
Член: Катя Стаматова Славова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.35, вх.Б, ет.8, ап.37, тел: 088 805 0536, 
e-mail: ks.slavova@gmail.com; 
Член: Георги Лазаров Сестримски, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.35, вх.А, ет.7, ап.21, тел: 087 864 8714, 
e-mail: georgisestrimski@abv.bg; 
Член: Павлина Костадинова Кечеджиева, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.35, вх.В, ет.7, ап.58, 
тел: 088 252 2929; 
Член: Янка Стоева Динкова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.35, вх.Г, ет.7, ап.82, тел: 089 547 3572; 
Член: Георги Руменов Босев, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.35, вх.В, ет.6, ап.32, тел: 087 660 9815; 
Член: Георги Ламбрев Николов, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.35, вх.Е, ет.2, ап.105, тел: 087 770 1848; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 16 
“гр. Кърджали 

ул.”Отец Паисий” 
№12, бл.3” 

гр. Кърджали, 
ул.”Отец Паисий” 

№12, бл.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 

безсрочен 90.494 % 

Председател: Димитър Илиев Нучев, адрес — гр.Кърджали, 
ул.”Отец Паисий” №12, бл.3, вх.А, ап.7, тел: 088 554 3682, 
e-mail: nuchev@abv.bg; 
Член: Петранка Христова Янева, адрес: гр.Кърджали, ул.”Отец 
Паисий” №12, бл.3, вх.Б, ап.22; 
Член: Доротея Антонова Личева, адрес: гр.Кърджали, ул.”Отец 
Паисий” №12, бл.3, вх.В, ап.32; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:julian_bisserov@mail.bg
mailto:rmarkov1962@abv.bg
mailto:ks.slavova@gmail.com
mailto:georgisestrimski@abv.bg
mailto:nuchev@abv.bg
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17 17 
“гр. Кърджали, 

ж.к.”Веселчани”- 
2,4, бл.”Толстой” 4” 

гр. Кърджали, 
кв.”Веселчани” 2-4 

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 

безсрочен 77.181 % 

Председател: Кузман Димитров Димов, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Веселчани” - 2-4, бл.”Толстой” 4, вх.Б, ет.4, ап.18,  
тел: 088 909 6882, e-mail: dimovstar@gmail.com; 
Член: Ема Раева Гигелова, адрес: гр.Кърджали, ж.к.”Веселчани” 
2-4, бл.”Толстой”, 4, вх.А, ет.2, ап.4,  
тел: 087 700 8174; 
Член: Анче Маринова Чаушева, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Веселчани” 2-4, бл.”Толстой” 4, вх.Б, ет.4, ап.17,  
тел: 087 824 8415; 
Член: Ангел Вълчев Коларов, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Веселчани” 2-4, бл.”Толстой” 4, вх.В, ет.4, ап.28,  
тел: 087 924 2620; 
Член: Ради Илиев Стоянов, адрес: гр.Кърджали, ж.к.”Веселчани” 
2-4, бл.”Толстой” 4, вх.Г, ет.1, ап.32; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 18 
“кв. Възрожденци 

60” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.60 

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 

безсрочен 79.84 % 

Председател: Фейме Мустафа Али, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци” бл.60, вх.Д, ап.94, тел: 089 841 8515; 
Член: Руслан Юриев Юлианов, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.60, вх.Е, ап.114, тел: 098 508 9492; 
Член: Димитър Петков Кацаров, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.60, ап.90, тел: 087 834 2657; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 19 “Възрожденци 101” 
гр. Кърджали, 

ж.к.”Възрожденци”, 
бл.101 

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

помощ и субсидии с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 84.52 % 

Председател: Митко Здравков Кехайов, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.101, ап.14, тел: 089 877 1328; 
Член: Сийка Йорданова Иванова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.101, ап.42, тел: 088 252 8045; 
Член: Елка Милкова Кирилова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.101, ап.27, тел: 088 510 5885; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 

20 20 “Гледка 1” 

гр. Кърджали, 
ул.”Лиляна 

Димитрова” №1, 
вх.А 

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

помощ и субсидии с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 81.93 % 

Председател: Хабибе Дурмушалиева Мюмюнова, адрес: 
гр.Кърджали, ул.”Лиляна Димитрова” №1, ап.47,  
тел: 089 572 5380; 
Член: Рамадан Сали Мехмед, адрес: гр.Кърджали, ул.”Лиляна 
Димитрова” №1, ап.48, тел: 088 773 4366; 
Член: Дарина Петрова Русева, адрес: гр.Кърджали, ул.”Лиляна 
Димитрова” №1 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dimovstar@gmail.com
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21 21 
“Вихрен-Кърджали, 

ул.”Одеса” №5” 
гр. Кърджали, 
ул.”Одеса” №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 

безсрочен 82.91 % 

Председател: Йордан Иванов Стефанов, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Одеса” №5, ап.52, тел: 088 844 2384, 
 e-mail: j.i.stefanov@mbox.contakt.bg; 
Член: Даниела Веселинова Гаралова, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Одеса” №5, ет.1, ап.1, тел: 088 990 1605, 
 e-mail: daniela_v_g@abv.bg; 
Член: Ирина Димитрова Делчева, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Одеса” №5, ет.6, ап.31, тел: 088 690 1115, 
 e-mail: irina_delcheva@abv.bg; 

Управителен съвет 

 

22 22 
“Възрожденци блок 

92 гр.Кърджали” 

гр. Кърджали, 
кв.”Възрожденци” 
бл.92, вх. А, Б и В 

Усвояване на средства от фондовете на 

Европейския съюз и/или от държавния 

или общинския бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии с цел ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на етажна собственост 

безсрочен 90.87 % 

Председател: Здравко Симов Карамитев, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.92, тел: 088 940 6225, 
e-mail: z_karamitev@abv.bg; 
Член: Ферди Байрям Изет, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.92, тел: 087 791 2440, 
e-mail: ferdi.izet@gmail.com; 
Член: Ердуан Байрям Халибрям, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.92, тел: 087 626 5563; 

Управителен съвет 

 

23 23 

“Община 
Кърджали, град 

Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, 

бл.107” 

гр. Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, 

бл.107 

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

помощ и субсидии с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 78 % 
Председател: Валерия Точева Керчева, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.107, вх.Г, ап.44, 
e-mail: valeeeee123@abv.bg; 

Управител 

 

24 24 
“град Кърджали - 

кв.”Възрожденци” - 
блок 95” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.95 

Усвояване на средства от фондовете на 
ЕС и/или от държавния или общинския 

бюджет, безвъзмездна помощ и 
субсидии с цел ремонт и обновяване на 
сгради в режим на етажна собственост 

безсрочен 87.50 % 

Председател: Мария Петкова Митрева, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.95, вх.Б, ап.20, тел: 088 848 8099, 
e-mail: mpmitreva@abv.bg; 
Член: Нериман Джемил Газиюмер, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.95, ап.18; 
Член: Снежана Станилова Атанасова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.95, ап.41; 

Управител 

 

25 25 “Възрожденци-23” 
гр. Кърджали, 

кв.”Възрожденци”, 
бл.23 

Усвояване на средства от фондовете на 
ЕС и/или от държавния или общинския 

бюджет, безвъзмездна помощ и 
субсидии с цел ремонт и обновяване на 
сгради в режим на етажна собственост 

безсрочен 90 % 
Председател: Байсе Рашид Юзеир, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.23, вх.Д, ап.102, тел: 087 604 0483; 

Управител 

 

26 26 
“Водно огледало 

блок 27” 

гр. Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, 

бл.27, вх.А 

Усвояване на средства от фондовете на 
ЕС и/или от държавния или общинския 

бюджет, безвъзмездна помощ и 
субсидии с цел ремонт и обновяване на 
сгради в режим на етажна собственост 

безсрочен 86 % 

Председател: Ерджан Тефик Мехмед, адрес: гр.Кърджали, 
бул.”Тракия” 12, вх.А, ет.5, ап.20, тел: 088 881 1567; 
Член: Метин Сейдали Шакир, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.27, вх.А,ап.1; 
Член: Назмие Садък Бекир, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.27, вх.Б, ап.18; 

Управителен съвет 

 

mailto:j.i.stefanov@mbox.contakt.bg
mailto:daniela_v_g@abv.bg
mailto:irina_delcheva@abv.bg
mailto:z_karamitev@abv.bg
mailto:ferdi.izet@gmail.com
mailto:valeeeee123@abv.bg
mailto:mpmitreva@abv.bg
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27 27 
“Блок 52- 

Възрожденци” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.52 

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

помощ и субсидии с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 91 % 

Председател: Севал Кязим Шакир, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.52, вх.В, тел: 087 702 3979; 
Член: Хасан Осман Хасан, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.52, вх.Б, ап.26, тел: 087 924 2646; 
Член: Мелис Ергюн Ахмед, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.52, вх.Б, ап.23, тел: 087 775 1861; 

Управителен съвет 

 

28 28 “Възрожденци 14” 
гр. Кърджали, 

ж.к.”Възрожденци”, 
бл.14 

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

помощ и субсидии с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 82 % 

Председател: Фикри Хюсню Юмер, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.14, ап.51, тел: 088 558 9410; 
Член: Елена Стефанова Златанова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.14, ап.18, тел: 098 889 6114; 
Член: Христина Пламенова Кормджиева, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.14, ап.2, тел: 087 685 4177; 

Управителен съвет 

 

29 29 
“ВЪЗРОЖДЕНЦИ 

99” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.99 

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

помощ и субсидии с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 93.24 % 

Председател: Делчо Иванов Динков, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.99, вх.Б, ет.2, ап.22, тел: 089 872 3949, 
e-mail: delcho_dinka@abv.bg; 
Член: Ставрин Георгиев Ставрев, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.99, вх.В, ет.2, ап.35, тел: 088 907 0508; 
Член: Валери Ненчев Гъдов, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.99, вх.Б, ет.3, ап.23, тел: 089 865 9927, 
e-mail: valerigydov@abv.bg; 
Член: Хикмет Мюмюн Реджеб, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.99, вх.А, ет.3, ап.9, тел: 088 962 555; 
Член: Светослав Младенов Солакчиев, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.99, вх.А, ет.3, ап.7, тел: 088 700 1899; 

Управителен съвет 

 

30 30 
“Сдружение на 

собствениците-блок 
41” 

гр. Кърджали, 
бул.”Христо Ботев”, 
кв.”Възрожденци”, 

бл.41 

За усвояване на средства от фондовете 

на ЕС 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 
собствениците могат да учредяват 

сдружение 

безсрочен 82 % 

Председател: Христина Стайкова Горанова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.41, вх.А, ап.3,  
тел: 088 200 7054, e-mail: hristina.goranova@abv.bg; 
Член: Илхан Емин Фаик, адрес: гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, 
бл.41, вх.Б, ап.32, тел: 087 708 9777; 
Член: Любляна Карамфилова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.41, вх.В, ап.41; 

Управителен съвет 

 

mailto:delcho_dinka@abv.bg
mailto:valerigydov@abv.bg
mailto:hristina.goranova@abv.bg
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31 31 
“Кърджали, 

ул.”Стадионска” 
№2, бл.7” 

гр. Кърджали, 
ул.”Стадионска” 

№2, бл.7 

За 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 

собствениците могат да учредяват 
сдружение 

безсрочен 100 % 

Председател: Стойчо Николов Карадиев, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Стадионска” №2, бл.7, вх.А, ап.15, тел: 088 831 0942; 
Член: Димо Кирев Смилянов, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Стадионска” №2, бл.7, вх.Б; 
Член: Ана Чилингирова, адрес: гр.Кърджали, ул.”Стадионска” 
№2, бл.7, вх.А, ап.3; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 32 “Стадионска 1” 
гр. Кърджали, 

ул.”Стадионска” 1 

За 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 

собствениците могат да учредяват 
сдружение 

безсрочен 94 % 

Председател: Владимир Йорданов Йорданов, адрес: 
гр.Кърджали, ул.”Стадионска” №1, тел: 088 784 4555; 
Член: Нарин Шюкрю Мехмедали, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Стадионска” №1, тел: 089 460 3930; 
Член: Стоян Тодоров Стоев, адрес: гр.Кърджали, ул.”Стадионска” 
№1, тел: 087 837 8152; 
Член: Несрин Орхан Иса, адрес: гр.Кърджали, ул.”Стадионска” 
№1; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 33 
“Кърджали 

Възраждане 32” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.32 

За 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 
собствениците могат да учредяват 

сдружение 

безсрочен 84 % 

Председател: Венцислав Константинов Беширев, адрес: 
гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, бл.32, вх.Б, ап.31,  
тел: 088 863 1348; 
Член: Гюлджихан Мустафа Али, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.32, вх.А, ап.7, тел: 087 898 6446; 
Член: Елфиде Дуран Халил, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.32, вх.Б, ап.61, тел: 087 892 6030; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 34 “Скалата” 
гр. Кърджали, 

ж.к.”Възрожденци”, 
бл.51, вх. А и Б 

За 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 
собствениците могат да учредяват 

сдружение 

безсрочен 91.66 % 

Председател: Юмер Ариф Юмер, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.51, вх.А, ет.5, ап.14, тел: 088 877 9566; 
Член: Александър Младенов Савов, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.51, вх.А, ап.19, тел: 089 750 3012; 
Член: Милена Методиева Арабаджиева, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.51, вх.А, ап.23; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страница 10 от 25 

 

№ 

по 

ред 

Регист-

рацио-

нен 

номер 

Наименование Адрес Предмет на дейност Срок Представени 

идеални 

части в % от 

етажната 

собственост 

Членове на управителния съвет 

(имена, адрес, електронна поща) 

Начин 

на 

представителство 

 

35 35 
“кв.”Възрожденци” 

бл.49” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.49, вх. А и Б 

За 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 

собствениците могат да учредяват 
сдружение 

безсрочен 70 % 

Председател: Бекир Ергюн Сюлейман, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.49, вх.Б, тел: 087 823 9839; 
Член: Андрей Андреев Хаджиев, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.49, вх.Б, ап.26, тел: 089 864 2371; 
Член: Щерю Точков Ванчев, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.49, вх.А, ет.7, ап.19; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 36 “Възрожденци-53” 
гр. Кърджали, 

ул.”Баба Тонка” 

За 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 

собствениците могат да учредяват 
сдружение 

безсрочен 93.998 % 

Председател: Елеонора Вълкова Краева, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.53, ап.44, тел: 088 991 9596, 
e-mail: EliKraeva@gmail.com;  
Член: Антония Стойчева, адрес: гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, 
бл.53, тел: 088 843 8470; 
Член: Атанаска Станкова, адрес: гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, 
бл.53,, тел: 088 531 3291; 
Член: Мирослав Терзиев, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.53; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 37 “Бл.36” 
гр. Кърджали, 

кв.”Възрожденци”, 
бл.36, вх.А,Б,В,Г и Д 

За 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 

собствениците могат да учредяват 
сдружение 

безсрочен 83 % 

Председател: Петя Василева Желева, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.36, ап.69, тел: 089 572 6241; 
Член: Митко Младенов, адрес: гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, 
бл.36, вх.Д, ап.49, тел: 088 554 6051; 
Член: Маргарита Димитрова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.36, вх.Д, тел: 087 849 8880; 
Член: Красимир Добрев, адрес: гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, 
бл.36, вх.Б, ап.35; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 38 “Възрожденци 45” 
гр. Кърджали, 

ж.к.”Възрожденци”, 
бл.45, вх.А,Б,В,Г и Д 

За 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 

собствениците могат да учредяват 
сдружение 

безсрочен 80 % 

Председател: Георги Илиев Христов, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.45, ап.52, тел: 088 687 2390; 
Член: Димитър Краев Димитров, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”възрожденци”, бл.45, ап.53, тел: 0361/26598; 
Член: Гюлфинар Мурад Бекир, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.45, ап.31, тел: 087 838 9956; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:EliKraeva@gmail.com
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39 39 
“Блок 6 — 

Възрожденци” 

гр. Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, 

бл.6, вх. А 

За 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 

собствениците могат да учредяват 
сдружение 

безсрочен 83.41 % 

Председател: Ахмед Сабри Халил, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.6, ап.40, тел: 088 403 6903; 
Член:Метин Юсеин Мустафа, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.6, ет.1, ап.5, тел: 088 888 0037; 
Член: Росен Евгениев Пашов, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.6, ет.6, ап.29; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 40 40 
“гр. Кърджали, 

ж.к.”Възрожденци”, 
бл.39,” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 
бл.39, вх.А, Б, В, Г, Д 

Усвояване на средства от фондовете на 

ЕС и/или от държавния или общинския 

бюджет, безвъзмездна помощ и 

субсидии с цел ремонт и обновяване на 

сгради в режим на етажна собственост 

безсрочен 76.69 % 

Председател: Весела Петрова Стоянова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.39, вх.В, ап.34, тел: 088 829 6908, 
e-mail: v.esella@abv.bg; 
Член: Ваня Димитрова Смилянова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.39, вх.В, ап.27, тел: 088 474 1040; 
Член: Личо Вълков Личев, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.39, вх.Г, ап.48, тел: 0361/22580; 

Управителен съвет 

 

41 41 
“Блок 5, 

кв.”Възрожденци”, 
гр.Кърджали” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.5, вх.А 

За 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 

собствениците могат да учредяват 
сдружение 

безсрочен 98.75 % 

Председател: Иван Любомиров Кафадаров, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.5, ап.11, тел: 088 283 2399, e-mail: 
kafadarovi@abv.bg; 
Член: Здравко Димитров Кандов, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.5, ап.52, тел: 089 790 4201; 
Член: Фахрадин Саид Али, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.5, ап.9, тел: 089 763 1730; 

Управителен съвет 

 

42 42 
“кв. 

“Възрожденци”, 
бл.9” 

гр. Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, 

бл.9 

За 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 

собствениците могат да учредяват 
сдружение 

безсрочен 69 % 

Председател: Фотю Станчев Костов, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.9, ап.47, тел: 088 461 5439;  
Член: Лидия Асенова Узунова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.9, ап.50, тел: 088 501 9311;  
Член: Юксел Халибрям Мурад, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.9, ап.46, тел: 089 684 9420; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:v.esella@abv.bg
mailto:kafadarovi@abv.bg
mailto:kafadarovi@abv.bg
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43 43 “Надежда” 
гр. Кърджали, 

ж.к.”Възрожденци”, 
бл.12 

За 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 

собствениците могат да учредяват 
сдружение 

безсрочен 90 % 

Председател: Христо Николов Янев, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.12, вх.Б, ап.33, тел: 0361/81368; 
Член: Гинка Иванова Митрева, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.12, вх.А, ап.21; 
Член: Николай С. Димитров, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.12, вх.Б, ап.28; 
Член: Николай Г.Арабаджийски, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.12, вх.В, ап.51; 
Член: Себахтин Кадиров, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.12, вх.Г, ап.68; 

Управителен съвет 

 

44 44 
“Сдружение на 

собствениците блок 
98 Кърджали” 

гр. Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, 

бл.98 

За 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 

собствениците могат да учредяват 
сдружение 

безсрочен 70 % 

Председател: Бинка Владимирова Кокалова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.98, вх.Б, ап.31; 
Член: Шенол Адем Сали, с адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.98; 
Член: Сали Мюмюн Бекир, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.98; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 45 
“гр. Кърджали, 

кв.”Възрожденци”, 
бл.№8, вх.А” 

гр. Кърджали, 
кв.”Възрожднеци”, 

бл.8, вх.А 

За 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 

собствениците могат да учредяват 
сдружение 

безсрочен 94.13 % 

Председател: Емил Кирилов Митов, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.8, вх.А, ет.6, тел: 089 665 1945; 
Член: Тодор Любенов Карев, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.8, вх.А, ет.7; 
Член: Вейсел Вели Салок, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.8, вх.А, ет.6; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 46 

“Град Кърджали, 
бул.”Беломорски” 

75, входове А, Б, В и 
Г” 

гр. Кърджали, 
бул.”Беломорски” 

№75 

За 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 
собствениците могат да учредяват 

сдружение 

безсрочен 70.217 % 

Председател: Вергюл Емин Исмаил, адрес: гр.Кърджали, 
бул.”Беломорски” №75, вх.Б, ап.36, тел: 088 649 7928, 
e-mail: verjo24@abv.bg;  
Член: Даниела Борисова Чакърова, адрес: гр.Кърджали, 
бул.”Беломорски” №75, вх.Б, ап.19, тел: 087 895 4390; 
Член: Димитър Савов Савов, адрес: гр.Кърджали, 
бул.”Беломорски” №75, вх.Б, ап.34, тел: 087 818 2946, 
e-mail: artproekti@abv.bg; 

Управителен съвет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:verjo24@abv.bg
mailto:artproekti@abv.bg
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47 47 

“Сдружение на 
собствениците - 

гр.Кърджали, кв.31, 
бул.”България” №1, 

блок 2” 

гр. Кърджали, 
бул.”България” №1, 

бл.2, вх. А, Б, В 

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 

безсрочен 94.033 % 

Председател: Мария Димитрова Попчева, адрес: гр.Кърджали, 
бул.”България”, бл.2, вх.В, ап.47, тел: 088 880 7772; 
Член: Найден Деянов Романски, адрес: гр.Кърджали, 
бул.”България”, бл.2, вх.Б, ап.28; 
Член: Владимир Атанасов Караджов, адрес: гр.Кърджали, 
бул.”България”, бл.2, вх.А, ап.8, тел: 098 837 3957; 
Член: Мариана Симеонова, адрес: гр.Кърджали, бул.”България”, 
бл.2 вх.А, ап.6; 
Член: Делчо Ванчев Точев, адрес: гр.Кърджали, бул.”България”, 
бл.2, вх.В, ап.44; 

Управителен съвет 

 

 

Регистър на сдруженията на собствениците на територията на община Кърджали от 2022г. 

№ 
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на 
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48 
СС-2022-48/ 
14.03.2023г. 

“гр. Кърджали, 
ул.Стадионска 6, 

бл.9” 

гр. Кърджали, 
ул.Стадионска №6, 

бл.9 

Управление на етажната собственост, 
Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, финансова помощ 

по ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.023 
ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО 

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА 
ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Камелия Ставрева Чолакова, адрес: 
гр.Кърджали, ул.Стадионска 6, бл.9, вх.А, ет.6, ап.16, тел: 
089 260 2696; 
e-mail: kamelia_cholakova@yahoo.com; 
Член: Камелия Ставрева Чолакова, адрес: гр.Кърджали, 
ул.Стадионска 6, бл.9, вх.А, ет.6, ап.16, тел: 089 260 2696; 
Член: Здравка Йончева Тончева, адрес: гр.Кърджали, 
ул.Стадионска 6, бл.9, вх.Б, ет.1, ап.18, тел: 088 947 4686; 
Член: Димитър Колев Павлов, адрес: гр.Кърджали, 
ул.Стадионска 6, бл.9, вх.А, ет.3, ап.7, тел: 088 777 4787; 

Управителен 
съвет(управител) 

 

49 
СС-2022-49/ 
18.11.2022г. 

“гр. Кърджали, 
жк.”Възрожденци”, 

бл.40” 

гр. Кърджали, 
жк.„Възрожденци”, 

бл.40 

Управление на етажната собственост, 
Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 95.6 % 

Председател: Вили Стоянова Бонина, адрес: гр.Кърджали, 
жк.”Възрожденци”, бл.40, вх.Д, ет.5, ап.68, тел: 088 927 8415; 
Член: Георги Колев Алексиев, адрес: гр.Кърджали, 
жк.”Възрожденци”, бл.40, вх.А, ет.1, ап.2, тел: 087 872 8086; 
Член: Даниела Георгиева Иванова, адрес: гр.Кърджали, 
жк.”Възрожденци”, бл.40, вх.Б, ет.4, ап.27, тел: 087 826 2930; 
Член: Тодор Ангелов Кунцев, адрес: гр.Кърджали, 
жк.”Възрожденци”, бл.40, вх.В, ет.3, ап.38, тел: 087 742 9966; 
Член: Шенол Мюмюн Ферад, адрес: гр.Кърджали, 
жк.”Възрожденци”, бл.40, вх.Г, ет.3, ап.48, тел: 088 801 0269; 

Управителен 
съвет(управител) 
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50 
СС-2022-50/ 
30.01.2023г. 

“Сдружение на 
собствениците – 
блок Оборище, 

ул.“Булаир” №7, 
гр.Кърджали” 

гр. Кърджали, 
ул.“Булаир” №7, 

бл.“Оборище” 

Управление на етажната собственост, 
Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 100 % 

Председател: Радка Димитрова Ташева, адрес: гр.Кърджали, 
ул.“Булаир” №7, бл. Оборище, ап.55, тел: 089 698 1052; 
Член: Айдън Али Ибрям, адрес: гр.Кърджали, ул.“Булаир” 
№7, бл. Оборище, ап.22, тел: 088 782 4215; 
Член: Златко Здравков Белев, адрес: гр.Кърджали, 
ул.“Булаир” №7, бл. Оборище, ап.9, тел: 088 932 9525; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 
СС-2022-51/ 
28.11.2022г. 

“ВЪЗРОЖДЕНЦИ 44” 
гр. Кърджали, 

ж.к.“Възрожденци”, 
бл.44 

Управление на етажната собственост, 
Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 100 % 

Председател: Шенай Юсеинова Бекир, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.“Възрожденци”, бл.№44, ап.5, тел. 087 903 2542, 
e-mail: sidkj@abv.bg; 
Член: Милен Илиев Йоргов, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.“Възрожденци”, бл.№44, вх.А ап.6, тел: 087 837 6671; 
Член: Сирма Тодорова Евтимова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.“Възрожденци”, бл.№44, ап.4, тел: 089 791 9303; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 
СС-2022-52/ 
02.12.2022г. 

“РОСИЦА 3” 
КЪРДЖАЛИ” 

гр. Кърджали, ул. 
“Росица” №3, бл.3 

Управление на етажната собственост, 
Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 100 % 

Председател: Милен Петков Милушев, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Росица” №3, ет.1, ап.2, тел: 088 854 7922; 
Член: Йълмаз Хасанов Салиев, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Росица” №3, ет.2, ап.7, тел: 088 589 5869; 
Член: Нели Веселинова Илиева, адрес: гр.Кърджали, 
ул.”Росица” №3, ет.1, ап.4, тел: 088 611 1508; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 
СС-2022-53/ 
08.12.2022г. 

“Блок 56” 
гр. Кърджали, 

ж.к.”Възрожденци”, 
бл.56 

Управление на етажната собственост, 
Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 100 % 

Председател: Валентин Иванов Иванов, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.56, вх.Б,  ап.40, тел: 087 740 4155; 
Член: Юлиян Сашов Хаджиев, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.56, вх.Б,  ап.24, тел: 089 642 5231; 
Член: Светла Росенова Иванова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.56, вх.Б,  ап.26, тел: 088 920 3787; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 
СС-2022-54/ 
06.04.2023г. 

“гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.4” 

гр. Кърджали, 
ж.к.“Възрожденци”, 

бл.4 

Усвояване на средства от фондовете на ЕС 
и/или от държавния или общински 

бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии с 
цел ремонт и обновяване на сгради в 

режим на етажна собственост, 
кандидатстване за безвъзмездна 

финансова помощ и участие в ПРОЦЕДУРА 
BGRRP-4.023-ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО 

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ 
СГРАДЕН ФОНД- ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Бойко Цветков Бенеков, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.4, вх.Б, ет.6, ап.54, тел: 088 890 4334; 
Член: Любен Асенов Каменов, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.4, вх.А, ет.7, ап.29, тел: 087 768 0588 
Член: Атанаска Стефанова Николова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, бл.4, вх.В, тел: 088 630 6331 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sidkj@abv.bg
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55 
СС-2022-55/ 
16.12.2022г. 

“АЛЕН МАК 4” 
гр. Кърджали, 

ул.“Ален мак” №4 

Управление на етажната собственост, 
Усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 100 % 

Председател: Славка Янкова Шампанова-Николова, адрес: 
гр.Кърджали, кв.Веселчане, ул.“Ален мак” №4, вх.А, ет.2, 
тел: 088 824 2054, e-mail: slavka.shampanova@mail.bg; 
Член: Баки Шюкри Муса, адрес: гр.Кърджали, кв.Веселчане, 
ул.“Ален мак” №4, вх.А, ет.3, тел: 087 734 0863; 
Член: Ангел Иванов Ангелов, адрес: гр.Кърджали, 
кв.Веселчане, ул.“Ален мак” №4, вх.Б, ет.3, тел: 087 703 4627; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 

56 
СС-2022-40/ 
21.12.2022г. 

“гр. Кърджали, 
жк.Възрожденци, 

бл.39” 

гр. Кърджали, 
жк.“Възрожденци”, 

бл.39 

Усвояване на средства от фондовете 
на ЕС и/или от държавния или 

общински бюджет, безвъзмездна 
помощ и субсидии с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост, кандидатстване 
за безвъзмездна финансова помощ и 
участие в ПРОЦЕДУРА BGRRP-4.023-

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО 
ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА 

ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД- ЕТАП I 

безсрочен 98.53 % 

Председател: адрес: Весела Петрова Стоянова, гр.Кърджали, 
жк.Възрожденци, бл.39, вх.В, ет.5, ап.34, тел: 087 896 2520; 
Член: Георги Николов Маджаров, адрес: гр.Кърджали, 
жк.Възрожденци, бл.39, вх.Д, ет.1, ап.54; 
Член: Петя Тошева Лилянова, адрес: гр.Кърджали, 
жк.Възрожденци, бл.39, вх.Г, ет.3, ап.44; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 СС-2022-38 “Възрожденци 45” 

гр. Кърджали, 
жк.“Възрожденци”, 
бл.45, вх.А, Б, В, Г и 

Д 

Усвояване на средства от фондовете 
на ЕС и/или от държавния или 

общински бюджет, безвъзмездна 
помощ и субсидии с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост, кандидатстване 
за безвъзмездна финансова помощ и 
участие в ПРОЦЕДУРА BGRRP-4.023-

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО 
ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА 

ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД- ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Георги Илиев Христов, адрес: гр.Кърджали, 
жк.Възрожденци, бл.45, ап.52, тел: 088 687 2390; 
Член: Джанан Джелил Якуб, адрес: гр.Кърджали, 
жк.Възрожденци, бл.45, вх.А, ап.16; 
Член: Гюлфинар Мурад Бекир, адрес: гр.Кърджали, 
жк.Възрожденци, бл.45, ап.31; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 СС-2022-11 “Стадионска 4” 
гр. Кърджали, 

ул.“Стадионска” 
№4, бл.8 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост и участие в 
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-ПОДКРЕПА 

ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ 

СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 97.936 % 

Председател: Пейчо Ангелов Пашов, адрес: гр.Кърджали, 
ул.“Стадионска” №4, бл.8; 
Член: Иван Колев Иванов, адрес: гр.Кърджали, 
ул.“Стадионска” №4, бл.8; 
Член: Иванка Георгиева Кадиева, адрес: гр.Кърджали, 
ул.“Стадионска” №4, бл.8; 
Член: Стефан Кузманов, адрес: гр.Кърджали, 
ул.“Стадионска” №4, бл.8; 

Управителен 
съвет(управител) 
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59 
СС-2022-56/ 
16.12.2022г. 

“Тодор Каблешков 
15” 

гр. Кърджали, 
ул.“Тодор 

Каблешков” №15, 
вх.А 

Управление на етажната собственост 
и/или ползване на собствени средства 
с цел ремонт и обновяване на сгради 

в режим на етажна собственост 

безсрочен 75 % 

Председател: Месут Мехмед Ибрям, адрес: гр.Кърджали, 
ул.“Тодор Каблешков” №15, вх.А, ет.6, ап.17, тел: 087 700 
3380, e-mail: smad_eood@abv.bg; 
Член: Али Мехмед Бекир, адрес: гр.Кърджали, ул.“Тодор 
Каблешков” №15, вх.А, ет.5, ап.16, тел: 088 974 3609; 
Член: Айлин Юсеин Кюллю - Шабан, адрес: гр.Кърджали, 
ул.“Тодор Каблешков” №15, вх.А, ет.3, ап.8, тел: 088 887 
6063, 
e-mail: ailin_kullu@abv.bg; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
СС-2023-12/ 
05.01.2023г. 

“Блок 29-29” 
гр. Кърджали, 

жк.”Възрожденци”, 
бл.29 

Усвояване на средства от фондовете 
на ЕС и/или от държавния или 

общински бюджет, безвъзмездна 
помощ и субсидии с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост, кандидатстване 
за безвъзмездна финансова помощ и 
участие в ПРОЦЕДУРА BGRRP-4.023-

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО 
ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА 

ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД- ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Милка Георгиева Райкаджиева, адрес: 
гр.Кърджали, ж.к.Възрожденци, бл.29, вх.Г, ет.5, ап.4, 
тел: 087 609 5002; 
Член: Татяна Михайловна Тодорова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.29, вх.Б, ет.1, ап.18, тел: 087 879 2727; 
Член: Стефка Манолова Пурнарова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.29, вх.В, ет.3, ап.36, тел: 088 643 0651; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 
4/ 

27.03.2023г. 

“гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл-28-АБВ” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци” 

бл.28, вх. А, Б и В 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 
етажната собственост и участие в 

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-ПОДКРЕПА 
ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 

ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ 
СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Недялка Иванова Бозаджиева, адрес: 
гр.Кърджали, ж.к.Възрожденци бл.28, вх.Б, ет.1, ап.16, 
тел: 087 985 2077, e-mail: neli_hat@abv.bg; 
Член: Павел Димитров Димов, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци” бл.№28, вх.А, ет.1, ап.3, тел: 088 533 
6638; 
Член: Недим Шуаиб Салим, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци” бл.№28, вх.В, ет.3, ап.37, тел: 088 560 
9581; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 
СС-2023-58/ 
09.01.2023г. 

“гр. Кърджали, общ. 
Кърджали, 

ул.Крайбрежна №4, 
вх.А, Балатон 2” 

гр. Кърджали, 
ул.Крайбрежна №4, 

вх.А 

Управление на етажната собственост 
и/или ползване на собствени средства 
с цел ремонт и обновяване на сгради 

в режим на етажна собственост и 
участие в ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО 
ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА 

ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 97.95 % 

Председател: Стефан Николов Чилингиров, адрес: 
гр.Кърджали, ул. Крайбрежна №4, вх.А, ет.5, ап.28; 
Член: Недялка Димова Димова, адрес: гр.Кърджали, 
ул.Крайбрежна №4, вх.А, ет.5, ап.26/27; 
Член: Ангелина Стоянова Попова, адрес: гр.Кърджали, 
ул.Крайбрежна №4, вх.А, ет.2, ап.11; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:smad_eood@abv.bg
mailto:ailin_kullu@abv.bg
mailto:neli_hat@abv.bg
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63 
СС-2023-59/ 
09.01.2023г. 

“Веселчане-2 1” 
гр. Кърджали, кв. 

Веселчане-2 1 

Управление на етажната собственост 
и/или ползване на собствени средства 
с цел ремонт и обновяване на сгради 

в режим на етажна собственост и 
участие в ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО 
ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА 

ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Николина Стоянова Иванова, адрес: 
гр.Кърджали, кв.Веселчане-2 1, вх.В, ап.25, тел: 089 919 9620; 
Член: Маргарита Георгиева Янева, адрес: гр.Кърджали, 
кв.Веселчане-2 1, вх.А, ап.6, тел: 089 473 2650; 
Член: Яна Димитрова Вутова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.Веселчане-2 1, вх.А, ап.6, тел: 087 715 2555; 
Член: Фахри Кямил Шукри, адрес: гр.Кърджали, 
кв.Веселчане-2 1, вх.В, ап.11, тел: 088 700 9084; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
СС-2023-60/ 
19.04.2023г. 

“гр. Кърджали, 
ж.к.Възрожденци- 

БЛОК 42“ 

гр. Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, 

бл.42 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост и участие в 
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-ПОДКРЕПА 

ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ 

СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Рамадан Сейфитин Махмуд, адрес: 
гр.Кърджали, ж.к.Възрожденци, бл.42, вх.В, ап.36, тел: 
087 636 2665; 
Член: Надка Ангелова Манолова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.42, вх.Б, ап.18, тел: 088 992 0276; 
Член: Анита Славчева Коруйкова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.42, вх.Б, ап.19, тел: 089 344 1703; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 
СС-2023-61/ 
30.01.2023г. 

“гр. Кърджали-
бул.Беломорски 46 

А“ 

гр. Кърджали, 
бул.Беломорски 

№46 А, бл. Простор 
1 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост и участие в 
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-ПОДКРЕПА 

ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ 

СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 97.369 % 

Председател: Харалампи Тодоров Димов, адрес: гр. 
Кърджали, бул.Беломорски №46 А, бл. Простор 1, ет.4, ап.10, 
тел: 088 570 2644; 
Член: Маринчо Гочев Трендафилов, адрес: гр. Кърджали, 
бул.Беломорски №46 А, бл. Простор 1, ет.9, ап.27, 
тел: 088 605 2278; 
Член: Нерман Февзи Халил, адрес: гр. Кърджали, 
бул.Беломорски №46 А, бл. Простор 1, ет.5, ап.13, 088 502 
5547, e-mail: Nerman_@live.com; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 
СС-2023-62/ 
06.02.2023г. 

“град Кърджали 
кв.Гледка, ул.Тина 

Киркова №18“ 

гр. Кърджали 
кв.Гледка, ул. Тина 

Киркова №18 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 100 % 

Председател: Христина Ангелова Петрова, адрес: 
гр.Кърджали, кв.Гледка, ул.Тина Киркова №18, вх.Б, ет.2, 
ап2, тел: 0889801953; 
Член: Ирина Николова Чанкова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.Гледка, ул.Тина Киркова №18, вх.А, ет.3, ап.3, тел: 088 731 
9916; 
Член: Христо Делчев Чобанов, адрес: гр.Кърджали, 
кв.Гледка, ул.Тина Киркова №18, вх.А, ет.2, ап.2; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Nerman_@live.com
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67 
СС-2023-63/ 
06.02.2023г. 

“гр. Кърджали, 
ул.“Мара 

Михайлова“ №15, 
бл.Мир“ 

гр. Кърджали, 
ул.“Мара 

Михайлова“ №15, 
бл.Мир 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост и кандидатстване 
по ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-
ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО 

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА 
ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Мехмед Азис Моллахасан, адрес: гр. 
Кърджали, ул.Мара Михайлова №15, бл.Мир, вх.А, ет.4, ап.8, 
тел: 0887739281; 
Член: Павел Стефанов Кисимов, адрес: : гр. Кърджали, 
ул.Мара Михайлова №15, бл.Мир, вх.Б, ет.4, ап.16; 
Член: Петър Иванов Балтов, адрес: : гр. Кърджали, ул.Мара 
Михайлова №15, бл.Мир, вх.А, ап.5; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 
СС-2023-64/ 
16.02.2023г. 

“Бл. Чучулига 3, 
гр.Кърджали“ 

гр. Кърджали, 
ж.к.Студен 
кладенец, 

ул.“Капитан Петко 
Войвода“ №2, 
бл.Чучулига 3 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 67.34 % 

Председател: Наталия Ангелова Семерджиева, адрес: 
гр.Кърджали, ул.“Кап. Петко Войвода“ №2, бл.Чучулига 3, 
вх.А, ет.5, ап.13, тел: 088 876 8737; 
Член: Пейо Красимиров Петев, адрес: гр.Кърджали, ул.“Кап. 
Петко Войвода“ №2, бл.Чучулига 3, тел: 087 797 9597; 
Член: Делчо Маринов Николов, адрес: гр.Кърджали, ул.“Кап. 
Петко Войвода“ №2, бл.Чучулига 3, тел: 088 695 6784; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 
СС-2023-65/ 
16.02.2023г. 

“град Кърджали – 
кв.Веселчане-2 блок 

3А“ 

гр. Кърджали, 
ж.к.Веселчане-2, 

бл.3А 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 100 % 

Председател: Марияна Ясенова Боянова, адрес: 
гр.Кърджали, ж.к. Веселчани-2 бл.3А, вх.Г, ет.2, ап.70, тел: 
088 462 9155, 
e-mail: mariana1301@abv.bg; 
Член: Елена Димитрова Димитрова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Веселчани-2 бл.3А, вх.В, ет.8, ап.64, тел: 088 723 4425,  
e-mail: elena_dd55@abv.bg; 
Член: Гергана Недялкова Дялкова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Веселчани-2 бл.№3А, вх.В, ет.4, ап.52, тел: 0878 575 821; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
СС-2023-66/ 
16.02.2023г. 

“гр. Кърджали, 
ж.к.“Възрожденци“, 

бл.25“ 

гр. Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, 

бл.25 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост и кандидатстване 
по ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-
ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО 

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА 
ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Валентин Валериев Чолаков, адрес: 
гр.Кърджали, ж.к.Възрожденци, бл.25, вх.Г, ет.2, ап.45, тел: 
087 912 7702; 
Член: Нели Манолова Попова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.25, вх.Б, ет.6, ап.24, тел: 088 868 7226; 
Член: Фикрие Байрям Реджеб, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.25, вх.В, ет.2, ап.27, тел: 088 977 0881; 
Член: Адриан Григоров Янев, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.25, вх.А, ет.3, ап.6, тел: 088 461 2990; 
Член: Николинка Георгиева Стамова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.25, вх.Д, ет.3, ап.68, тел: 088 793 6365; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:e-mail:%20mariana1301@abv.bg;
mailto:elena_dd55@abv.bg
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71 СС-2023-69 
“Град Кърджали, 
бул.България 37“ 

гр. Кърджали, 
бул.България 37, 
бл.51, вх. А и Б 

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО 
ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА 

ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I, С 
ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА 

МЕХАНИЗМА ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ И 
УСТОЙЧИВОСТ 

безсрочен 100 % 

Председател: Айлин Мурад Асенова, адрес: гр. Кърджали, 
бул.България 37, бл.51, вх.Б, ет.6, ап.17, тел: 087 703 2580, e-
mail: e-mail: aylinrera@gmail.com;  
Член: Нарин Хюсню Халил, адрес: гр. Кърджали, 
бул.България 37, бл.51, вх.Б, ет.1, ап.2, тел: 087 666 1603, e-
mail: e-mail: n.halil@gmail.com;  
Член: Невин Мустафа Камбер, адрес: гр. Кърджали, 
бул.България 37, бл.51, вх.Б, ет.6, ап.18, тел: 088 566 8783, e-
mail: e-mail: kamber.nevin@yahoo.com;  

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 
СС-2023-72/ 
08.03.2023г. 

“гр. Кърджали, 
ж.к.“Възрожденци“, 

бл.13“ 

гр. Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, 

бл.13 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост и кандидатстване 
по процедура ПОДКРЕПА ЗА 

УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ 

СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Аптула Хълми Аптула, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.13, вх.Г, ет.4, ап.7, тел: 087 622 0254; 
Член: Живко Емилов Бойчев, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.13, вх.А, ет.3, ап.8, тел: 088 742 8251; 
Член: Кирчо Асенов Ангелов, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.13, вх.А, ет.5, ап.15, тел: 088 921 5278; 
Член: Борис Минчев Ангелов, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.13, вх.Б, ет.6, ап.26, тел: 088 750 2411; 
Член: Веселин Стайков Стайков, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.13, вх.Б, ет.6, ап.27, тел: 088 974 3660; 

Управителен 
съвет(управител) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 
СС-2023-73/ 
08.03.2023г. 

“гр. Кърджали, 
булевард Тракия 
№23, блок Нов 

живот“ 

гр. Кърджали, 
бул.“Тракия“ №23 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 83.916 % 

Председател: Кирил Славов Малчев, адрес: гр.Кърджали, 
бул.Тракия №23, вх.В, ет.2, ап.19, тел: 087 636 4214; 
Член: Станимир Цветанов Добруджалиев, адрес: 
гр.Кърджали,  бул.Тракия №23,  вх.Г,  ет.3,  ап.27, тел: 
088 856 9011; 
Член: Петя Димитрова Янева, адрес: гр.Кърджали, 
бул.Тракия №23, вх.Д, ет.1, ап.34, тел: 089 847 2117; 

Управителен 
съвет(управител) 

 

74 СС-2023-75 
“гр. Кърджали Ален 

Мак №6“ 
гр. Кърджали, 

ул.“Ален Мак“ №6 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост и кандидатстване 
по процедура ПОДКРЕПА ЗА 

УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ 

СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Николина Николаева Маркова, адрес: 
гр.Кърджали, ул.“Ален Мак“ №6, тел: 088 735 4645; 
Контрольор: Петя Пламенова Кутелова, адрес: гр.Кърджали, 
ул.“Ален Мак“ №6, тел: 088 487 6924 

Управител  

mailto:aylinrera@gmail.com
mailto:n.halil@gmail.com
mailto:kamber.nevin@yahoo.com
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75 
СС-2023-76/ 
17.03.2023г. 

“гр. Кърджали, 
ж.к.“Възрожденци“, 

бл.16“ 

гр. Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, 

бл.16 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост и кандидатстване 
по процедура ПОДКРЕПА ЗА 

УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ 

СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Венета Цветанова Сурова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.16, вх.А, ет.1, ап.7, тел: 088 770 1321, e-
mail: veni_7575@abv.bg; 
Член: Валентина Веселинова Петкова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.16; 
Член: Бейрул Муса Салибрям, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.16, вх.А, ет.10, ап.69; 

Управителен 
съвет(управител) 

 

76 
СС-2023-79/ 
15.03.2023г. 

“гр. Кърджали, 
Балатон 3, 

Крайбрежна” 

гр. Кърджали, 
ул.Крайбрежна №8, 

бл.Балатон №3 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост 

безсрочен 100 % 

Председател: Халибрям Халибрям Ибрям, адрес: 
гр.Кърджали, ул. Крайбрежна №8, вх.А, ап.70 тел: 
0886743206; 
Член: Ферди Реджеб Сали, адрес: гр.Кърджали, 
ул.Крайбрежна №8, вх.А, ап.72, тел: 088 674 3206; 
Член: Стоян Павлинов Алексиев, адрес: гр.Кърджали, 
ул.Крайбрежна №8, вх.А, ап.66, тел: 088 357 0705; 

Управителен 
съвет(управител) 

 

77 
СС-79-2023/ 
17.03.2023г. 

“гр. Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, 

бл.10“ 

гр. Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, 
бл.10, вх. А, Б, В ,Г 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост и участие в 
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-ПОДКРЕПА 

ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ 

СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 95.983 % 

Председател: Виолета Колева Кючукова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.10, вх.Б, ет.7, ап.28, тел: 088 683 3053; 
Член: Мария Димитрова Стоева, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.10, тел: 089 563 6383; 
Член: Емилия Наскова Джанева, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.10, вх.Б, ет.4, ап.16, тел: 088 212 2113; 

Управителен 
съвет(управител) 

 

78 
СС-80-2023/ 
17.03.2023г. 

“гр. Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, 

бл.37“ 

гр. Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, 

бл.37 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост и участие в 
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-ПОДКРЕПА 

ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ 

СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 99.43 % 

Председател: Надя Борисова Бодурова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.37, вх.Г, ет.1, ап.61, тел: 088 702 4514; 
Член: Катя Николова Петкова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.37, вх.А, ет.3, ап.9, тел: 088 908 4912 
Член: Мария Матеева Никова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.37, вх.Б, ет.7, ап.34, тел: 088 523 4380 
Член: Николина Илиева Георгиева, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.37, вх.В, ет.6, ап.51, тел: 088 491 4232 
Член: Дорета Георгиева Стоянова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.37, вх.Г, ет.8, ап.75, тел: 088 857 9340 
Член: Аднан Али Осман, адрес: гр.Кърджали, ж.к.Възрожденци, 
бл.37, вх.Д, ет.1, ап., тел: 088 742 3311 
Член: Бейхан Неджат Хасан, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.37, вх.Ж, ет.3, ап.133, тел: 087 835 4749 

Управителен 
съвет(управител) 

 

mailto:veni_7575@abv.bg
mailto:veni_7575@abv.bg
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79 
СС-81-2023/ 
17.03.2023г. 

“гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, 

бл.47” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.47, вх. А, В и Г 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост и участие в 
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-ПОДКРЕПА 

ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ 

СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Еминали Тасим Салиф, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.47, вх.В, ап.52, тел: 089 512 6247; 
Член: Сезгин Фахри Исмаил, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.47, вх.Г, ап.74, тел: 087 826 2198; 
Член: Гергана Енчева Христова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.47, вх.А, ап.16, тел: 087 833 7119; 
 

Управителен 
съвет(управител) 

 

80 
СС-2023-88/ 
24.03.2023г. 

“Отец Паисий 17, 
вх.А,Б,В,Г,Д,Е“ 

гр. Кърджали, 
ул.“Отец Паисий“ 

№17, бх.Б 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост и кандидатстване 
по национална програма за монтаж 

на техническо съоръжение за достъп 
до жилищната среда на лицата с 

увреждания 

безсрочен 83.557 % 
Председател: Величко Тодоров Краев, адрес: гр.Кърджали, 
ул.“Отец Паисий“ №17, вх.Б, ет.2, ап.22, тел: 088 731 4480 

Управител  

81 
СС-2023-89/ 
27.03.2023г. 

“гр. Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, 

бл.21“ 

гр. Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, 

бл.21 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете на 
ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет, безвъзмездна помощ и 
субсидии и/или ползване на собствени 
средства с цел ремонт и обновяване на 

сгради в режим на етажна собственост и 
участие в ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН 

ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Станка Димитрова Вълова, адрес: 
гр.Кърджали, ж.к.Възрожденци, бл.21, вх.А, ет.5, ап.15, тел: 
089 570 6462; 
Член: Недка Ленкова Дженева, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.21, вх.Б; 
Член: Лидия Стефанова Хаджиева, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.21, вх.В, ет.6, ап.67; 
Член: Златка Делчева Янева, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.21, вх.Г, ет.6, ап.90; 
Член: Мария Костова Балабанова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.21, вх.Д, ет.2, ап.102; 

Управителен 
съвет(управител) 

 

82 
СС-2023-90/ 
27.03.2023г. 

“гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, 

бл.98” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 
бл.98, вх. А, Б, В и Г 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете на 
ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет, безвъзмездна помощ и 
субсидии и/или ползване на собствени 
средства с цел ремонт и обновяване на 

сгради в режим на етажна собственост и 
участие в ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН 

ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Шенол Адем Сали, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.98, вх.Г, ет.4, ап.64, тел: 088 402 8157; 
Член: Александър Емилов Хаджиев, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.98, вх.А, ет.4, ап.11, тел: 089 530 1938; 
Член: Семиха Аптулазис Дурмушали, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.98, вх.В, ет.1, ап.34; 
 

Управителен 
съвет(управител) 
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83 
СС-2023-93/ 
27.03.2023г. 

“гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, 

бл.54” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.54 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете на 
ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет, безвъзмездна помощ и 
субсидии и/или ползване на собствени 
средства с цел ремонт и обновяване на 

сгради в режим на етажна собственост и 
участие в ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН 

ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 98.953 % 

Председател: Мария Ангелова Велкова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.54, вх.Г, ет.5, ап.69, тел: 088 580 6152; 
Член: Мая Йорданова Иванова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.54, вх.Д, ет.1, ап.78, тел: 088 713 2200; 
Член: Ралица Алексиева Хаджиева, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.54, вх.Е, ет.1, ап.97, тел: 089 889 5329; 
Член: Вера Янкова Анадолиева, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.54, вх.Г, ет.2, ап.59, тел: 088 947 2270; 
Член: Айсер Ердинч Емурла, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.54, вх.А, ет.4, ап.10, тел: 088 786 8251; 

Управителен 
съвет(управител) 

 

84 
СС-2023-95/ 
30.03.2023г. 

“Надежда 134 
гр.Кърджали, 

ж.к.Възрожденци, 
бл.55” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.55 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете на 
ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет, безвъзмездна помощ и 
субсидии и/или ползване на собствени 
средства с цел ремонт и обновяване на 

сгради в режим на етажна собственост и 
участие в ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН 

ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 97.881 % 

Председател: Павлина Иванова Пантелеева, адрес: 
гр.Кърджали, ж.к.Възрожденци, бл.55, вх.Г, ет.9, ап.91, тел: 
087 877 6798; 
Член: Северин Емилов Дерменджиев, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.55, вх.В, ет.2, ап.47, тел: 088 887 8793; 
Член: Ралица Бойкова Баткаджова-Ахмед, адрес: 
гр.Кърджали, ж.к.Възрожденци, бл.55, вх.В, ет.4, ап.54, тел: 
089 756 2116; 
 

Управителен 
съвет(управител) 

 

85 
СС-2023-96/ 
30.03.2023г. 

“гр. Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, 

бл.22” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.22 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете на 
ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет, безвъзмездна помощ и 
субсидии и/или ползване на собствени 
средства с цел ремонт и обновяване на 

сгради в режим на етажна собственост и 
участие в ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН 

ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 98.800 % 

Председател: Гюнер Шукри Мюмюн, адрес: с.Млечино, 
общ.Ардино, ул.Първа 109, тел: 088 654 5477; 
Член: Ангел Делчев Ташев, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.22, вх.Б, ет.5, ап.36, тел: 087 711 0931; 
Член: Евелин Валентинов Ангелов, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.22, вх.Д, ет.7, ап.113, тел: 088 511 2629; 
Член: Юмер Себахтин Юмер, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.22, вх.Г, ет.6, ап.88, тел: 089 885 3257; 
Член: Севдалин Радков Давитков, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.22, вх.В, ет.3, ап.57, тел: 088 754 2981; 
Член: Александра Росенова Касабова, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.22, вх.А, ет.3, ап.7, тел: 089 360 1722; 
Член: Стоян Георгиев Кирев, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.22, вх.Е, ет.6, ап.129, тел: 088 990 3626; 

Управителен 
съвет(управител) 

 

86 
СС-2023-97/ 
30.03.2023г. 

“гр.Кърджали, 
ул.Крайбрежна 

№12” 

гр. Кърджали, 
ул.“Крайбрежна“ 

№12 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете на 
ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет, безвъзмездна помощ и 
субсидии и/или ползване на собствени 
средства с цел ремонт и обновяване на 

сгради в режим на етажна собственост и 
участие в ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН 

ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 96 % 

Председател: Нихат Юсеин Мюмюн, адрес: гр.Кърджали, 
ул.Крайбрежна №12, вх.А, ет.9, ап.49, тел: 088 245 4288; 
Член: Севтин Нури Осман, адрес: гр.Кърджали, 
ул.Крайбрежна №12, вх.А, ет.7, ап.39, тел: 089 886 8743; 
Член: Ралица Бойкова Баткаджова-Ахмед, адрес: 
гр.Кърджали, ул.Крайбрежна №12, вх.А, ет.9, ап.49, тел: 088 
245 4288; 
 

Управителен 
съвет(управител) 
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87 
СС-2023-98/ 
31.03.2023г. 

“гр.Кърджали, 
ж.к.Веселчане-2, 

бл.1В” 

гр. Кърджали, 
ж.к.“Веселчане-2“, 

бл.1В 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост и участие в 
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-ПОДКРЕПА 

ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ 

СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 
Председател: Нихат Юсеин Мюмюн, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Веселчане-2, бл.1В, вх.А, ет.7, ап.14, тел: 089 476 5801; 
 

Управител  

88 
СС-2023-99/ 
06.04.2023г. 

“гр.Кърджали, 
ул.“Плиска“ №1, 

бл.Явор” 

гр. Кърджали, 
ул.“Плиска“ №1 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост и участие в 
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-ПОДКРЕПА 

ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ 

СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Виктор Динев Атанасов, адрес: гр.Кърджали, 
ул.Плиска №1, бл.Явор, вх.В, ет.3, ап.26, тел: 088 890 8077; 
Член: Радка Георгиева Попгеоргиева, адрес: гр.Кърджали, 
ул.Плиска №1, бл.Явор, вх.А, ет.2, ап.3, тел: 088 799 2151; 
Член: Живко Георгиев Мавродиев, адрес: гр.Кърджали, 
ул.Плиска №1, бл.Явор, вх.Б, ет.3, ап.15, тел: 088 939 6914; 
 

Управителен 
съвет(управител) 

 

89 
СС-2023-

100/ 
06.04.2023г. 

“ул.Средец №15, 
гр.Кърджали” 

гр. Кърджали, 
ул.Средец №15, 

бл.2 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете на 
ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет, безвъзмездна помощ и 
субсидии и/или ползване на собствени 
средства с цел ремонт и обновяване на 

сгради в режим на етажна собственост и 
участие в ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН 

ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 96 % 

Председател: Бисер Здравков Милев, адрес: гр.Кърджали, 
ул.Средец №15, бл.2, вх.Г, ет.6, ап.56, тел: 089 463 4301; 
Член: Илхан Шабан Изет, адрес: гр.Кърджали, ул.Средец 
№15, бл.2, тел: 089 830 9584; 
Член: Невин Иляз Садък, адрес: гр.Кърджали, ул.Средец 
№15, бл.2, вх.В, ет.6, ап.55, тел: 088 608 1477; 
 

Управителен 
съвет(управител) 

 

90 
СС-2023-

105/ 
19.04.2023г. 

“гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, 

бл.57” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.57, вх.Д, ет.3 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете на 
ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет, безвъзмездна помощ и 
субсидии и/или ползване на собствени 
средства с цел ремонт и обновяване на 

сгради в режим на етажна собственост и 
участие в ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН 

ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Нуршен Реджеб Шефкет, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.57, вх.Д, ет.3, ап.99, тел: 088 479 1461; 
Член: Веселина Любенова Сакалиева, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.57, вх.Г, ет.2, ап.71; 
Член: Ракиб Юсеин Хасан, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.57, вх.В, ет.7, ап.64; 
 

Управителен 
съвет(управител) 
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91 
СС-2023-

111/ 
19.04.2023г. 

“ВЪЗРОЖДЕНЦИ, 
БЛОК 20” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.20, вх.А,Б,В и Г 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете на 
ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет, безвъзмездна помощ и 
субсидии и/или ползване на собствени 
средства с цел ремонт и обновяване на 

сгради в режим на етажна собственост и 
участие в ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН 

ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 99 % 

Председател: Хашим Юсеинов Арифов, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.20, вх.Г, ет.2, ап.75, тел: 087 837 5354; 
Член: Сийка Тодорова Георгиева, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.20, вх.В, ет.3, ап.53, тел: 089 863 5637; 
Член: Янко Николов Мандаджиев, адрес: гр.Кърджали, 
ж.к.Възрожденци, бл.20, вх.В, ет.6, ап.62, тел: 088 852 4758; 
 

Управителен 
съвет(управител) 

 

92 
СС-2023-35/ 
19.04.2023г. 

“кв.”Възрожденци” 
бл.49” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.49, вх. А и Б 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете 

на ЕС и/или от държавния или 
общински бюджет, безвъзмездна 

помощ и субсидии и/или ползване на 
собствени средства с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост и участие в 
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-ПОДКРЕПА 

ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ 

СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Бекир Ергюн Сюлейман, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.49, вх.Б, ет.4, ап.36, тел: 087 823 9839; 
Член: Щерю Точков Ванчев, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.49, вх.А, ет.7, ап.19, тел: 089 864 2371; 
Член: Елена Вълчева Хаджиева, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.49, вх.Б, ет.1, ап.26, тел: 089 685 2499; 

Управителен 
съвет(управител) 

 

93 
34/ 

24.02.2023г. 

“гр. Кърджали, 
кв.Възрожденци, 

бл.51” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.51, вх. А и Б 

Усвояване на средства от фондовете 
на ЕС и/или от държавния или 

общински бюджет, безвъзмездна 
помощ и субсидии с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост, кандидатстване 
за безвъзмездна финансова помощ и 

участие в ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-
ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО 

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА 
ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Юмер Ариф Юмер, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.51, вх.А, ет.5, ап.14, тел: 088 877 9566; 
Член: Милена Методиева Арабаджиева, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.51, вх.А, ет.8, ап.23, тел: 089 470 2196; 
Член: Десислава Асенова Миткова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.51, вх.А, ет.6, ап.18; 

Управителен 
съвет(управител) 

 

94 
53/ 

17.03.2023 

“гр. Кърджали, 
кв.Възрожденци, 

бл.61” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.61, вх.А,Б,Г,Д,Е 

Усвояване на средства от фондовете 
на ЕС и/или от държавния или 

общински бюджет, безвъзмездна 
помощ и субсидии с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост, кандидатстване 
за безвъзмездна финансова помощ и 

участие в ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-
ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО 

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА 
ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Валентина Тодорова Грудева, адрес: 
гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, бл.61, вх.Б, ет.8, ап.40, тел: 
089 862 3653; 
Член: Мехмед Юсуф Али, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.61, вх.Г, ет.7, ап.83; 
Член: Алпер Рафетов Кешев, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.61, вх.Е, ет.6, ап.116, тел: 087 782 8960; 
Член: Стоян Маринов Петров, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.61, вх.Д, тел: 088 684 3188; 
Член: Асен Росенов Коларов, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.61, вх.А, тел: 088 764 0257; 

Управителен 
съвет(управител) 
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95 
54/ 

19.04.2023г. 

“гр. Кърджали, 
ж.к.“Възрожденци“, 

бл.46” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.46 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете на 
ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет, безвъзмездна помощ и 
субсидии с цел ремонт и обновяване на 
сгради в режим на етажна собственост, 

кандидатстване за безвъзмездна 
финансова помощ и участие в 

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-ПОДКРЕПА ЗА 
УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ 
НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Есад Ферад Салим, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.46, вх.Д, ет.6, ап.90, тел: 088 888 4512; 
Член: Ерджан Селятин Лятиф, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.46, вх.А, ет.3, ап.9, тел: 088 946 6505; 
Член: Найден Живков Павлов, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.46, вх.Б, ет.6, ап.36, тел: 088 748 3866; 
Член: Йълдъз Фахри Дурмуш, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.46, вх.В, ет.1, ап.41, тел: 088 602 7951; 
Член: Росанка Тодорова Петрова, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.46, вх.Г, ет.6, ап.71, тел: 088 910 5361; 

Управителен 
съвет(управител) 

 

96 
57/ 

21.03.2023г. 

“гр. Кърджали, 
кв.Възрожденци, 

бл.50” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.50, вх. А и Б 

Управление на етажната собственост, 
усвояване на средства от фондовете на 
ЕС и/или от държавния или общински 

бюджет, безвъзмездна помощ и 
субсидии с цел ремонт и обновяване на 
сгради в режим на етажна собственост, 

кандидатстване за безвъзмездна 
финансова помощ и участие в 

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-ПОДКРЕПА ЗА 
УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ 
НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Шукри Мустафа Ахмед, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.50, вх.А, ет.2, ап.6, тел: 088 877 9566; 
Контрольор: Антония Величкова Стойчева, адрес: 
гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, бл.50, вх.В, ет.5, ап.8; 

Управител  

97 
69/ 

30.03.2023г. 

“гр. Кърджали, 
ул.Пети Септември 

№3“ 

гр. Кърджали, 
ул.“Пети 

Септември“ №3, 
вх.А и Б 

Усвояване на средства от фондовете 
на ЕС и/или от държавния или 

общински бюджет, безвъзмездна 
помощ и субсидии с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост, кандидатстване 
за безвъзмездна финансова помощ и 

участие в ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-
ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО 

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА 
ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 100 % 

Председател: Исмаил Фахри Къръш, адрес: гр.Кърджали, 
ул.Пети Септември №3, вх.А, ап.13; 
Контрольор: Величко Ангелов Стойчев, адрес: гр.Кърджали, 
ул.Пети Септември №3, вх.Б, ап.7; 

Управител  

98 
74/ 

06.04.2023 

“гр. Кърджали, 
кв.Възрожденци, 

бл.7, вх.А” 

гр. Кърджали, 
ж.к.”Възрожденци”, 

бл.7, вх.А” 

Усвояване на средства от фондовете 
на ЕС и/или от държавния или 

общински бюджет, безвъзмездна 
помощ и субсидии с цел ремонт и 
обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост, кандидатстване 
за безвъзмездна финансова помощ и 

участие в ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.23-
ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО 

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА 
ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП I 

безсрочен 93.182 % 

Председател: Маргарита Янкова Башлиева-Панова, адрес: 
гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, бл.7, вх.А, ет.2, ап.7; 
Член: Красимир Иванов Василев, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.7, вх.А, ет.2, ап.10; 
Член: Ружди Ахмедов Ахмедов, адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци”, бл.7, вх.А, ет.5, ап.22; 

Управителен 
съвет(управител) 

 

 


