
РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА 

СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СОПОТ 

 

№ 

п

о 

р

е

д 

Регистрацио

нен номер 

Наименование на 

сдружение 

Адрес Предмет на 

дейност 

Срок за 

който е 

учредено 

Представени 

идеални 

части в % от 

етажната 

собственост 

Членове на 

управителния съвет 

Начин на 

представи 

телство 

1 СС-1/ 

18.02.2015 г 

„Трапето, гр.Сопот, 
община Сопот, 
комплекс „Сарая“, 
бл.19 

гр.Сопот, 

община Сопот, 

комплекс 

„Сарая“, бл.19, 

вх.В, ет.3, ап.8 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 88.823 Председател: 

Светла Христова 

Клисарова – 

Петрова 

 

Член: 

Станка Тодорова 

Данчева 

 

Член: 

Христо Георгиев 

Христозов 

 

Член: 

Христо Николов 

Стойнов 

 

Член: 

Иван Павлов 

Андонов 

УС само 

заедно 

2 СС-2/ 

12.03.2015г. 
„ Зора,гр.Сопот, 

община Сопот, ул. 

„Трети март“ № 111 

гр. Сопот, 

община Сопот, 

ул. „Трети март” 

№111 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

безсрочно 87.268 Председател: 

Петър Александров 

Първанов 

 

Член: 

УС само 

заедно 



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 

Пламен Здравков 

Коралиев 

 

Член: 

 Пламен Петров 

Христов 

 

3 СС-3/ 

16.03.2015 г 

„Аневско кале 2015, 

село Анево, община 

Сопот, ул. „12-та”, 

бл. 

№ 2 

с. Анево, 

община Сопот, 

ул. „12-та” №2 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 89.46 Председател: 

Николай Симеонов 

Николов 

 

Член: 

Пламен Димитров 

Димитров 

 

Член: 

Антоанета 

Стефанова Шопова 

УС само 

заедно 

4 СС-4/ 

16.03.2015 г 
„Анево 2015, село 

Анево, община Сопот 

ул. „12-та”, бл. № 1” 

с. Анево, 

община Сопот, 

ул. „12-та” №1 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

безсрочно 77.099 Председател: 

Петя Стефанова 

Петрова 

 

УС само 

заедно 



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 

Член: 

Нонка Танкова 

Талева 

 

Член: 

Маргарита 

Димитрова Колева 

5 СС-5/ 

21.04.2015 г. 

„Сарая 18, град Сопот, 

община Сопот, 

комплекс „Сарая”, 

блок 18” 

гр. Сопот, 

община Сопот, 

комплекс 

„Сарая”, бл.18 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 87.557 Председател: 

Красимир 

Йорданов Спасов 

 

Член: 

Цанко Ангелов 

Нейчев 

 

Член: 

Иван Семков 

Митов 

УС само 

заедно 

6 СС-6/ 

24.04.2015 г 

„Сарая 13, град Сопот, 

община Сопот, 

комплекс „Сарая”, 

Гр. Сопот, 

община Сопот, 

комплекс 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

безсрочно 80.288 Председател: 

Константин 

Тодоров 

УС само 

заедно 



блок 13” „Сарая”, бл. 13 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 

Константинов 

 

Член: 

Петър Ганев 

Маринов 

 

Член: 

Танко Танков 

Иванов 

 

7 СС-7/ 

25.05.2015 г 
„КОПСИС, град 

Сопот, община Сопот, 

улица 

„Иван Вазов” № 4” 

Гр. Сопот, 

община Сопот, 

улица 

„Иван Вазов” № 

4” 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 81.426 Председател: 

Дойко Танов 

Грамов 

 

Член: 

Гено Апостолов 

Берберов 

 

Член: 

Николай Николов 

Бакърджиев 

 

 

 

УС само 

заедно 

8 СС-8/ 

13.07.2015 г. 

„Виктория, град 

Сопот, община Сопот, 

Гр. Сопот, 

община Сопот, 

Усвояване на 

средства от 

безсрочно 100 Председател: 

Горан Илиев 

УС само 

заедно 



ул.„Йордан Ненов”  

№2А” 

улица „Йордан 

Ненов” № 2А  

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 

Горанов 

 

Член: 

Румен Цветанов 

Чалъков 

 

Член: 
Димитър Василев 

Кутев 

 

 

9 СС-9/ 

16.03.2016 г 

Теменуга, гр.Сопот, 

общ.Сопот, ул. 

„Ген.Андреев“ № 4 

Гр.Сопот ,общ. 

Сопот,ул. Ген. 

Андреев № 4 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100 Управител: 

Красимир Кирилов 

Налбантов 

 

Управител 

1 СС- 10/ ,,Добрила, Гр.Сопот, Усвояване на безсрочно 100 Управител: Управител 



0 21.04.2016г гр.Сопот,ул.,,Иван 

Вазов‘‘, № 86 
Община 

Сопот, ул.,,Иван 

Вазов‘‘,№ 86 

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 

Лалка Христова 

Шаралиева 

 

1

1 
СС- 11/ 

19.05.2016г. 

,,Роза и Хемус‘‘ 

гр.Сопот, ул.,,Мария 

Българова‘‘ №13 ‘‘ 

Гр.Сопот, 

ул.Мария 

Българова‘‘№13 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100 Председател: 

Камен Никифоров 

Цанев 

 

Член: 

Славчо Симеонов 

Ненов 

 

Член: 

Диан Стефанов 

Генов 

 

 

УС само 

заедно 



1

2 
СС- 12/ 

12.09.2016г 

промяна 

13.02.2023 

,,Вазов,гр.Сопот, 

Община Сопот, 

ул.,,Александър 

Стамболийски ‘‘, № 

40‘‘ 

гр.Сопот, 
община Сопот, 
ул.,,Александър 
Стамболийски ‘‘ 

,№ 40‘‘ 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100 Управител: 

Цветана Лалева 

Желева 

Управител 

1

3 
СС-13/ 

28.11.2016 

,,ЖСК Младост, 
гр.Сопот,общ ина 

Сопот,обл.Пловдив,ул. 

Вельо войвода‘‘№27 

гр.Сопот,обл. 

Пловдив,ул. 

,,Вельо 

войвода‘‘ №27, 

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 

безсрочно 100 Управител: 

Атанас Стефанов 

Желев 

 

Управител 



собственост 

1

4 

СС- 14/ 

02.12.2016г. 

 промяна  

02.02.2023 

,,Зорница,гр. Сопот, 

община Сопот, 

ул.,,Трети  март‘‘,№ 

109 

гр. Сопот, 

община Сопот, 

ул.,,Трети              

март‘‘, №109 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100 Председател: 

Пламен Стоянов 

Стоянов 

 

Член: 

Сава Матеев Савов 

 

Член: 

Илиана Иванова 

Георгиева 

УС само 

заедно 

1

5 

СС- 15/ 

16.12.2016г. 

промяна 

07.02.2023 

промяна  

22.02.2023 

,,Общ.Сопот,гр. 

Сопот,ул.,,3-ти 

март‘‘№ 103 А,Б,В‘‘ 

гр.Сопот, 

община Сопот, 

ул.,,3-ти  

март‘‘№ 103 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 

прекратен

о 

97.248  УС само 

заедно 



етажна 

собственост 

1

6 

СС- 15/ 

16.12.2016г. 

промяна 

06.02.2023 

,,Металик Сопот‘‘ 

град Сопот,община 

Сопот,улица,,Ганчо 

Попниколов‘‘№ 37 

Гр.Сопот, 

община Сопот, 

ул.Ганчо 

Попниколов‘‘№

37 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100 Председател: 

Павел Атанасов 

Петров 

 

Член: 

Кунчо Илиев 

Сакутов 

 

Член: 

Димчо Атанасов 

Петров 

 

УС само 

заедно 

1

7 

СС- 17/ 

19.12.2016г. 

,,Детелина,гр.Сопот, 

община Сопот, 

ул.,,Генерал Андреев 

‘‘ ,№2‘‘ 

Гр.Сопот, 

община Сопот, 

ул.,,Генерал 

Андреев ‘‘,№2‘‘ 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

безсрочно 100 Управител: 

Христо Добрилов 

Клисаров 

 

Управител 



сгради в режим на 

етажна 

собственост 

1

8 

СС- 18/ 

19.12.2016г. 

промяна 

13.02.2023 

,,Изгрев- 2‘‘, 

гр.Сопот,община 

Сопот, ул.,,Иван 

Вазов‘‘№ 2 

гр.Сопот, 

община Сопот, 

ул.,,Иван Вазов‘‘ 

№2 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 97.324 Председател: 

Христина Станева 

Пеева 

 

Член: 

Дора Цачева 

Петкова 

Член: 

Иванка Иванова 

Пръмова 

 

УС само 

заедно 

1

9 

СС-19/ 
23.12.2016г. 
промяна 
07.03.2023 

„гр.Сопот,община 

Сопот,ЖСК 

Металхим,“ ул.Ганчо 

Попниколов“№22,вх.А 

“ 

гр.Сопот,община 

Сопот, ул.“Ганчо 

Попниколов“№2

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 

безсрочно 100 Управител: 

Павлин Димитров 

Баталов 

Управител 



обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

2

0 

СС- 20/ 

02.03.2017г. 

промяна 

22.02.2022 

„гр.Сопот,ж.к. Сарая 
6-Надежда“ 

гр.Сопот, 

Община Сопот, 

ж.к „Сарая“, бл.6, 

Вх.Б, Ет.1 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100 Управител: 

Пенко Николов 

Чомуклиев 

Управител 

2

1 

СС-21/ 
22.02.2017г. 

Роза„Гр.Сопот, 

Община  Сопот, улица 

„Иван Вазов“№84 

гр.Сопот, ул. 
“Иван Вазов“ 
№84 

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 

безсрочно 100 Управител: 

Иван Танев Петков 
Управител 



ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

2

2 

СС-22/ 

16.03.2017 

промяна 

13.03.2023 

ЧИЧОВЦИ,гр.Сопот, 

община Сопот, ул. 

„Любен Каравелов“ 

№1 

гр.Сопот, 

община Сопот, 

ул. „Любен 

Каравелов“ №1 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100 Управител: 

Цвятко Иванов 

Дойчинов  

 

Управител 

2

3 

СС-23/ 

06.04.2017 

промяна 

08.02.2023 

„Балкан, гр.Сопот, 

общ. Сопот, ул. „Иван 

Вазов“ №82 

гр.Сопот, 

община Сопот, 

ул. „Иван Вазов“ 

№82 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

безсрочно 100 Управител: 

Петя Иванова 

Иванова 

Управител 



средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

2

4 

СС-24/ 

03.05.2017 

промяна 

02.02.2023 

„Гр.Сопот, община 

Сопот, ул. „Ганчо 

Попниколов“№7,вх.Б“ 

Гр.Сопот, 

община Сопот, 

ул. „Ганчо 

Попниколов“№7

, вх.Б 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100 Управител: 

Дора Иванова 

Пеева 

Управител 

2

5 

СС- 25/ 

02.022023 

„„Сарая 1“, гр. Сопот, 

община Сопот, ж.к. 

Сарая, бл.1“ 

гр. Сопот, 

община Сопот, 

ж.к. Сарая, бл.1 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

безсрочно 97.905 Управител: 

Атанас Кръстев 

Кръстев 

Управител 



на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

2

6 

СС-26/ 

02.02.2023 

„Сарая- 17, гр. Сопот, 

община Сопот, ж.к. 

Сарая, бл.17“ 

гр. Сопот, 

община Сопот, 

ж.к. Сарая бл.17 

 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100 Председател: 

Спаска Йорданова 

Ботева 

 

Член: 

Атанаса Рангелова 

Семерджиева 

 

Член: 

Тинка Чонова 

Митева 

 

УС – 

заедно и 

поотделно 

2

7 

СС-27/ 

07.02.2023 

„Джендема, гр. Сопот, 

община Сопот, ж.к. 

„Сарая“ бл.20 вх. 

А,Б,В“ 

гр. Сопот, 

община Сопот, 

ж.к. „Сарая“ 

бл.20 вх. А,Б,В 

 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

безсрочно 100 Председател: 

Иван Борисов 

Маньов 

 

Член: 

Никола Иванов 

Генов 

 

Член: 

Мартина Спасова 

УС – 

заедно и 

поотделно 



и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

Стефанова 

 

2

8 

СС-28/ 

08.02.2023 

„Ганчо 

Попниколов“56АБ, 

град Сопот, община 

Сопот, ул. „Ганчо 

Попниколов“ №56 

гр. Сопот, 

община Сопот, 

ул. „Ганчо 

Попниколов“ 

№56 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100 Управител: 

Антонина Цочева 

Цочева 

 

Управител 

2

9 

СС- 29/ 

08.02.2023 

гр. Сопот, община 

Сопот,  ж.к. „Сарая“ 

бл.14 

гр. Сопот, 

община Сопот, 

ж.к. „Сарая“ 

бл.14 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

безсрочно 97.756 Управител: 

Ваня Тодорова 

Дунева 

Управител 



помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

3

0 

СС-30/ 

15.02.2015 

ОМЕГА, град Сопот, 

община Сопот,  ул. 

„Иван Вазов“ №66“ 

град Сопот, 

община Сопот, 

ул. „Иван Вазов“ 

№66 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100 Председател: 

Дечко Тонев 

Богданов 

 

Член: 

Боян Василев 

Манджуков 

 

Член: 

Здравко Минков 

Костадинов 

 

УС - заедно 

3

1 

СС-31/ 

15.02.2023 

„Слънце, гр.Сопот, 

общ. Сопот, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ №32“ 

 

гр.Сопот, общ. 

Сопот, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ 

№32 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безсрочно 100 Председател: 

Радка Лукова 

Лукова 

 

Член: 

Теодора Иванова 

Башлийска 

 

УС – 

заедно и 

поотделно 

 



безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

Член: 

Мария Филипова 

Кръстева 

3

2 

СС-32/ 

15.02.2023 

„Сарая 2,гр. Сопот, 

община Сопот, ж.к. 

Сарая бл.2“ 

гр.Сопот, община 

Сопот, ж.к. Сарая 

бл.2 

 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 97.36 Управител: 

Петко Кирилов 

Стойков 

Управител 

3

3 

СС-33/ 

15.02.2023 

„Успех, гр. Сопот, общ. 

Сопот, ул. „Иван 

Вазов“ 12“ 

гр. Сопот, общ. 

Сопот, ул. „Иван 

Вазов“ №12 

вх.А,Б 

 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

безсрочно 100 Управител: 

Десислава Колева 

Ковачева 

Управител 



бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

3

4 

СС- 34/ 

22.02.2023 

„Сарая 11, гр. Сопот, 

общ. Сопот, ж.к. Сарая 

бл.11“ 

гр.Сопот, общ. 

Сопот, ж.к. Сарая 

бл.11 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 96.819 Председател: 

Ивелина Петрова 

Петрова 

 

Член: 

Петко Михайлов 

Дамянов 

 

Член: 

Галя Ненкова 

Ненкова 

УС – 

заедно и 

поотделно 

 

3

5 

СС- 35/ 

04.01.2021 

промяна 

22.02.2023 

Иван Вазов 48, град 

Сопот, община Сопот, 

ул. „Иван Вазов“ №48 

град Сопот, 

община Сопот, 

ул. „Иван Вазов“ 

№48 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

безсрочно 100 Управител: 

Ангел Володиев 

Камбов 

Управител 



общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

3

6 

СС- 36/ 

23.02.2023 

Бъдеще, гр. Сопот, 

община Сопот, ул. 

„Иван Вазов“№87 

гр. Сопот, 

община Сопот, 

ул. „Иван Вазов“ 

№87 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 98.021 Председател: 

Петьо Манев 

Стоянов 

 

Член : 

Павлин Валериев 

Дилов 

Член:  

Виолета Рашева 

Краева 

 

УС – 

заедно и 

поотделно 

3

7 

СС- 37/ 

23.02.2023 

Христо Ботев, гр. 

Сопот, община Сопот, 

ул. „Христо Ботев“№28 

гр. Сопот, 

община Сопот, 

ул. „Христо 

Ботев“№28 

 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

безсрочно 100 Председател: 

Димитър Петров 

Митев  

 

Член : 

УС – 

заедно и 

поотделно 



държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

Генади Дамянов 

Моллов  

 

Член:  

Костадин Петров 

Кеков  

3

8 

СС- 38 / 

28.02.2023 

Блок 32, гр. Сопот, 

общ. Сопот,  ул. „Иван 

Вазов“ №32 

гр. Сопот, общ. 

Сопот,  ул. „Иван 

Вазов“ №32 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100 Управител: 

 

Елена Иванова 

Чомуклиева 

 

3

9 

СС- 39/ 

01.03.2023 

„Слънце“, град Сопот, 

община Сопот, ж.к. 

Сарая, бл.7 

 

град Сопот, 

община Сопот, 

ж.к. Сарая, бл.7 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

безсрочно 100 Председател: 

Катя Панова 

Енкина 

 

 



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 

Член: 

Христиана 

Димитрова 

Димитрова 

 

Член:  

Стоянка 

Костадинова 

Балева 

4

0 

СС- 40/ 

01.03.2023 

Иван Вазов 9, гр. 

Сопот, общ. Сопот, ул. 

„Йордан Ненов“ №13 

гр. Сопот, общ. 

Сопот,  ул. 

„Йордан Ненов“ 

№13 

 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 100 Председател: 

Поля Лукова 

Шаралиева  

 

Член: 

Дора Делева 

Жекова  

 

Член:  

Христо Матев 

Матев 

УС – 

заедно и 

поотделно 

4

1 

СС- 41/ 

02.03.2023 

Роза, гр. Сопот, общ. 

Сопот, ул. „Иван 

Вазов“ №30 

гр. Сопот, общ. 

Сопот,  ул. „Иван 

Вазов“ №30 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

безсрочно 95.26 Председател: 

Ненко Иванов 

Иванов  

УС – 

заедно и 

поотделно 



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 

Член: 

Иванка Атанасова 

Иванова  

 

Член:  

Биляна Димитрова 

Петрова 

4

2 

СС – 42/ 

07.03.2023 

Заедно, гр. Сопот, общ. 

Сопот, ж.к. Сарая бл.12 

гр. Сопот, общ. 

Сопот,  ж.к. 

Сарая бл.12 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 97.68 Председател: 

Ангел Ангелов 

Ангелов  

 

Член: 

Тодорка Янкова 

Хаджиева 

 

Член:  

Евгени Тодоров 

Димов 

УС – 

заедно и 

поотделно 

4

3 

СС – 43/ 

13.03.2023 

„Шипка, гр. Сопот, 

общ. Сопот, ж.к. Сарая 

гр. Сопот, общ. 

Сопот,  ж.к. 

Усвояване на 

средства от 

безсрочно 100 Председател: 

Павел Иванов 

УС – 

заедно и 



бл.8“ Сарая бл.8 фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

Каров  

 

Член: 

Янка Кирилова 

Георгиева  

 

Член:  

Недялка Иванова 

Ненова 

поотделно 

4

4 

СС- 44/ 

13.03.2023 

Център, гр. Сопот, общ. 

Сопот, ул. „Иван 

Вазов“№ 36 

гр. Сопот, общ. 

Сопот,  ул. „Иван 

Вазов“№ 36 

Усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския съюз 

и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и субсидии 

и/или използване 

на собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим на 

етажна 

собственост 

безсрочно 98.677 Управител: 

Ваня Борисова 

Бодурова 

Управител 

4 СС – 45 / Пролет, гр. Сопот, общ. гр. Сопот, общ. Усвояване на безсрочно 95.932 Управител: Управител 



5 13.03.2023 Сопот, ул. „Иван 

Вазов“№ 78 

Сопот,  ул. „Иван 

Вазов“№ 78 

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 

Георги Сталинов 

Христов 

 


