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№ 

по 

ред 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН 

         НОМЕР 

НАЙМЕНОВАНИЕ 

               

АДРЕС ПРЕДМЕТ НА  

  ДЕЙНОСТ 

         

 

СРОК 

   

Представен и 

идеални части в 

% от етажната 

собственост 

ЧЛЕНОВЕ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: 

ИМЕ , АДРЕС И ЕЛ. ПОЩА 

НАЧИН НА 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1/ 04.03.2015 г. 

 

СС 

„Възраждане“ 2 

гр.Лъки, община Лъки, 

област Пловдив 

 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Възраждане“№2  

вход А, Б, В, Г 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

  

74,55% 
 

Управител: 

Димитър Здравков Арнаудов 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№2  

вх.Б, ет.6, ап.16 

   

Контрольор: 

Митко Асенов Асенов 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№2  

вх.Г, ет.4, ап.11 

 

 

Управител  

и  

контрольор 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2/ 04.03.2015 г. 

 

СС 

„Възраждане“ 4 

гр.Лъки, община Лъки, 

област Пловдив 

 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Възраждане“№4  

вход А, Б, В, Г 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

  

78,98% 
 

Управител: 

Славка Иванова Стратева 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№4 

вх.Г, ет.1, ап.45 

   

Контрольор: 

Славка Анастасова Неделчева 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№4  

вх.В, ет 4, ап37 

 

 

Управител  

и  

контрольор 



 

2 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3/ 04.03.2015 г. 

 

СС 

„Хайдушки поляни  4“ 

гр.Лъки, община Лъки, 

област Пловдив 

 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Хайдушки 

поляни“№4  

вход А, Б 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

  

95,16% 
 

Управител: 

Димитър Станков Курджиев 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Хайдушки поляни “№4 

бл. Д-1, вх.Б, ет.6, ап.23 

   

Контрольор: 

Мария Траянис Кутинчева 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Хайдушки поляни“№4  

бл.Д-1, вх.Б, ет.4, ап.13 

 

 

Управител  

и  

контрольор 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4/ 04.03.2015 г. 

 

СС 

„Хайдушки поляни  6“ 

гр.Лъки, община Лъки, 

област Пловдив 

 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Хайдушки 

поляни“№6 

вход А, Б 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

 

 93,64% 
 

Управител: 

Софка  Димитрова Янкова 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Хайдушки поляни “№6 

бл. Д-2, вх.Б, ет.4, ап.13 

   

Контрольор: 

Милан Стефанов Пейчев 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Хайдушки поляни“№6  

бл.Д-2, вх.А, ет.2, ап.6 

 

 

Управител 

и  

контрольор 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№5/ 28.09.2016 г. 

 

СС 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 

12, 

блок ДГС 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Възраждане“№12 

блок ДГС  

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

  

79,96% 
 

Управител: 

Сузана Димитрова Славчева                   

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№12 

 ет.5, ап.15 

   

Контрольор: 

Михаил Ангелов Бедров 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№12 

 ет.4, ап.10 

 

 

Управител 

 и  

контрольор 



 

3 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№6/ 28.09.2016 г. 

 

СС 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул.“РЕЧНА“№ 7, 

блок 17,  вх.А и вх.Б 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Речна“№7  

вход А, Б 

 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

  

87,96 % 
 

Управител: 

Пламен Асенов Георгиев 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Речна“№7 

бл.17, вх.Б, ет.1, ап.17 

   

Контрольор: 

Елисавета Каменова Кирилова 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Речна“№7 

бл.17, вх А, ет.4, ап.11 

 

 

Управител  

и  

контрольор 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№7/ 28.09.2016 г. 

 

СС 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул.“РЕЧНА“№ 5, 

блок 16, вх.А и вх.Б 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Речна“№5 

блок 16, вход А, Б 

 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

  

94,458% 
 

Управител: 

Дафина Алиева Сиракова 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Речна“№5 

бл.16, вх.А, ет.2, ап.3 

   

Контрольор: 

Илия Христов Йорданов 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Речна“№5 

бл.16, вх.А, ет.3, ап.5 

 

 

Управител  

и  

контрольор 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№8/ 29.09.2016 г. 

 

СС 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул.“ДИЧО ПЕТРОВ“ 

№ ,3 

блок 1,вх.А и вх.Б 

 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Дичо Петров“№3  

блок 1,вход А, Б 

 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

  

100 % 
 

Управител: 

Марияна Йорданова Радкова 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Дичо Петров“№3 

бл.1, вх.А, ет.4, ап.8 

   

Контрольор: 

Любомир Иванов Спасов 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Дичо Петров“№3 

бл.1, вх.Б, ет.4, ап.15 

 

 

Управител 

 и  

контрольор 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9/ 29.09.2016 г. 

 

СС 

Блок №3,ГОРУБСО 

гр. Лъки,община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

№ 28, 

 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Възраждане“№28 

блок 3, Горубсо 

 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

  

100 % 
 

Управител: 

Емил Боянов Адамов 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№28 

бл.3 - Горубсо, ет.5, ап.13 

   

Контрольор: 

Димитър Борисов Ангелов 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№28 

бл.3 - Горубсо, ет.7, ап.19 

 

 

Управител  

и  

контрольор 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№10/ 29.09.2016 г. 

 

СС 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

№ 23, 

блок 43,вх.А и вх.Б  

 

 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Възраждане“№23 

блок 43, вход А, Б 

 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

  

100 % 
 

Управител: 

Севдалина Емилова Назърова 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№23 

бл.43, вх. А, ет.3, ап.7 

   

Контрольор: 

Стефан Чавдаров Симеонов 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№28 

бл.43, вх.А, ет.2, ап.4 

 

 

Управител 

 и  

контрольор 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№11/ 04.10.2016 г. 

 

СС 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул.„ОСВОБОЖДЕНИЕ“ 

№1, 

блок 34,вх.А и вх.Б 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Освобождение“№1 

блок 34, вход А, Б 

 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

  

91,621% 
 

Управител: 

Теодора Георгиева Атанасова 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Освобождение“№1 

бл.34, вх.Б, ет.4, ап.10 

   

Контрольор: 

Иванка Гошева Янкова 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Освобождение“№1 

бл.4, вх.А, ет.3, ап.20 

 

 

Управител  

и 

контрольор 



 

5 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№12/ 04.10.2016 г. 

 

СС 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул.“РЕЧНА“№9, 

блок 18, вх.А и вх.Б 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Речна“№9 

блок 18, вход А, Б 

 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

 

 100% 
 

Управител: 

Фани Емилова Чимбова 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Речна“№9 

бл.18, вх.А, ет.1, ап.1 

   

Контрольор: 

Стефка Петрова Николова 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Речна“№9 

бл.18, вх.А, ет.2, ап.4 

 

 

Управител 

и  

контрольор 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№13/ 04.10.2016 г. 

 

СС 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул.“РЕЧНА“№ 13, 

блок 20, вх.А и вх.Б 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Речна“№13 

блок 20, вход А, Б 

 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

  

95,0546% 
 

Управител: 

Лидия Руменова Иванова 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Речна“№13 

бл.20, вх.Б, ет.3, ап.13 

   

Контрольор: 

Илко Костадинов Станчев 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Речна“№13 

бл.20, вх.А, ет.2, ап.12 

 

 

Управител  

и  

контрольор 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№14/ 05.10.2016 г. 

 

СС 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул.“РЕЧНА“№ 11, 

блок 19, вх.А и вх.Б 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Речна“№11 

блок 19, вход А, Б 

 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

  

100% 
 

Управител: 

Емил Насков Желев 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Речна“№11 

бл.19, вх.Б, ет.2, ап.12 

   

Контрольор: 

Пенко Василев Калчев 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Речна“№11 

бл.19, вх.А, ет.4, ап.8 

 

 

Управител 

 и  

контрольор 
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15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№15/ 05.10.2016 г. 

 

СС 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

№ 21, 

блок 42,вх.А и вх.Б  

 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Възраждане“№21 

блок 42, вход А, Б 

 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

  

93,723 % 
 

Управител: 

Захари Миланов Александров 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№21 

бл.42, вх.А, ет.3, ап.6 

   

Контрольор: 

Мария Иванова Терзиева 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№21 

бл.42, вх.А, ет.3, ап.7 

 

 

Управител 

 и  

контрольор 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№16/ 11.10.2016 г. 

 

СС 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул.“КОЛЬО 

ШИШМАНОВ“№ 29, 

блок Рила  

 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Кольо 

Шишманов“№29 

блок Рила 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

 

 100 % 
 

Управител: 

Емил Иванов Ушев                                  

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Кольо Шишманов“№29 

 бл.Рила, ет.1, ап.1 

   

Контрольор: 

Стойчо Иванов Кацарски 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Кольо Шишманов“№29 

 бл.Рила, ет.3, ап.11 

 

 

Управител  

и  

контрольор 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№17/ 12.10.2016 г. 

 

СС 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

№ 19, 

блок 41,вх.А и вх.Б  

 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Възраждане“№19 

блок 41, вход А, Б 

 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

  

91,876 % 
 

Управител: 

Апостол Христов Гърмидолов 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№19 

бл.41, вх. А, ет.2, ап.5 

   

Контрольор: 

Любен Тренев Васев 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№19 

бл.41, вх.Б, ет.1, ап.16 

 

 

Управител  

и  

контрольор 
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18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№18/ 18.10.2016 г. 

 

СС 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

№ 22, 

блок ОБНС - 2  

 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Възраждане“№22 

блок ОБНС - 2 

 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

 

 99,54 % 
 

Управител: 

Асен Георгиев Александров 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№22 

бл.ОБНС - 2, ет.5, ап.16 

   

Контрольор: 

Светла Иванова Димитрова 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№22 

бл.ОБНС - 2, ет.3, ап.9 

 

 

Управител  

и  

контрольор 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№19/ 19.10.2016 г. 

 

СС 

„ПРЕСПА“ 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

№ 22, 

блок ОбС - 3 

 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Възраждане“№26 

блок ОбС - 3 

 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

  

95,29 % 
 

Управител: 

Петя Георгиева Георгиева 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№26 

бл.ОБНС - 3, ет.7, ап.19 

   

Контрольор: 

Йосиф Методиев Чукалов 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№26 

бл.ОБНС - 3, ет.2, ап.6 

 

 

Управител  

и  

контрольор 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№20/ 19.10.2016 г. 

 

 СС 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

НОВ ДОМ  

 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Възраждане“№17 

блок СМК 

 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

Безсрочен 

 

 76,98 % 
 

Управител: 

Радослав Спасова Тодорова 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№17 

блок СМК, ет.2, ап.4 

   

Контрольор: 

Юри Асенов Йорданов 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№17 

блок СМК, ет.7, ап.32 

 

 

Управител  

и  

контрольор 
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21. 

 

Удостоверение №5 

28.09.2016 г./ 

19.10.2022 г. 

За промяна в 

обстоятелствата на 

вписано сдружение 

на собствениците по 

чл.44 ал.3 от ЗУЕС – 

прием на нови 

членове   

 

 

СС 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 

12, 

блок ДГС 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Възраждане“№12 

блок ДГС  

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

 

 

 

Безсрочен 

  

100 % 
 

Управител: 

Сузана Димитрова Славчева                   

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№12 

 ет.5, ап.15 

   

Контрольор: 

Михаил Ангелов Бедров 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Възраждане“№12 

 ет.4, ап.10 

 

 

Управител 

 и  

контрольор 

 

22. 

 

Удостоверение №6 

28.09.2016 г./ 

19.10.2022 г. 

За промяна в 

обстоятелствата на 

вписано сдружение 

на собствениците по 

чл.44 ал.3 от ЗУЕС – 

прием на нови 

членове   

 

 

СС 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул.“РЕЧНА“№ 7, 

блок 17,  вх.А и вх.Б 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Речна“№7  

блок 17 

вход А, Б 

 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

 

 

 

Безсрочен 

  

97,75 % 
 

Управител: 

Пламен Асенов Георгиев 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Речна“№7 

бл.17, вх.Б, ет.1, ап.17 

   

Контрольор: 

Елисавета Каменова Кирилова 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Речна“№7 

бл.17, вх А, ет.4, ап.11 

 

 

Управител 

 и  

контрольор 

 

23. 

 

Удостоверение №7 

29.09.2016 г./ 

20.10.2022 г. 

За промяна в 

обстоятелствата на 

вписано сдружение 

на собствениците по 

чл.44 ал.3 от ЗУЕС – 

прием на нови 

членове   

 

 

СС 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул.“РЕЧНА“№ 5, 

блок 16,  вх.А и вх.Б 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Речна“№6 

блок 16 

вход А, Б 

 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

 

 

 

Безсрочен 

  

100 % 
 

Управител: 

Дафина  Алиева Сиракова 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Речна“№5 

бл.16, вх.А, ет.2, ап.3 

   

Контрольор: 

Илия Христов Йорданов 

гр. Лъки, общ. Лъки, обл. 

Пловдив 

ул.“Речна“№5 

бл.16, вх А, ет.3, ап.5 

 

 

Управител  

и  

контрольор 
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24. 

 

Удостоверение №19 

19.10.2016 г./ 

15.11.2022 г. 

За промяна в 

обстоятелствата на 

вписано сдружение 

на собствениците по 

чл.44 ал.3 от ЗУЕС - 

Смяна на управител 

и контрольор 

 

СС 

„ПРЕСПА“ 

град Лъки 4241, 

община Лъки, 

 област Пловдив, 

ул.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

№ 26, 

блок ОбС - 3 

 

 

гр. Лъки 

общ. Лъки 

обл. Пловдив 

ул.“Възраждане“№26 

блок ОбС - 3 

 

 

 

Усвояване на средства 

от фондовете на 

Европейския съюз и 

/или от държавния или 

общински бюджет, 

безвъзмездна помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени средства с 

цел ремонт и 

обновяване на сгради 

в режим на етажната 

собственост.   

 

 

 

 

Безсрочен 

 

 95,29 % 
 

Управител: 

Соня Димитрова Назърова 

гр. Асеновград, обл. Пловдив 

ул.“Пенчо Славейков“№6 

   

Контрольор: 

Таня Петрова Маринова 

гр. Асеновград, обл. Пловдив 

ул.“Александър 

Стамболийски“№29 

 ет.3, ап.7 

 

 

Управител 

 и  

контрольор 
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