
   Приложение № 1 

към чл. 2, ал. 4 

Регистър на сдруженията 

 

№ по 

ред 

Регист-

рационен 

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. 1/12.02.2015 „Елхово 
Царибродска 2“ 

Гр.Елхово, 
ул.Царибродска 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 85.793 % Председател: 
Костадин Янков Янков 
Адрес: гр.Елхово, 
ул.“Царибродска“ 2, вх. Г, ап. 
47 
Член: 
Пламен Петров Иванов 
Адрес: гр.Елхово, 
ул.“Царибродска“ 2, вх. А, ап. 
6 
Член: 
Румен Христов Джеков 
Адрес: гр.Елхово, 
ул.“Царибродска“ 2, вх. Г, ап. 
42 
Контрольор: 
Иванка Колева Бозова 
Адрес: гр.Елхово, 
ул.“Царибродска“ 2, вх. В, ап. 
26 

Председател на 

управителен съвет 

 

2. 2/18.02.2015 “БЛОК 15-
ЕДЕЛВАЙС 
гр.Елхово, ж.к. 
„Изгрев“ бл.15“ 

Гр. Елхово, ж.к. 
„Изгрев“, бл. 15, вх. 
А,Б,В 

Усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния или 

Безсрочно 94.984% Председател: 
Стоянка Драганова 
Бургасчиева 
Адрес: гр.Елхово, ж.к. 
„Изгрев“ бл. 15, вх.Б, ет.4, 
ап.24 

Председател на 

управителен съвет 

 



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: Величка Костадинова 
Чепелева 
Адрес: гр.Елхово, ж.к. 
„Изгрев“ бл. 15, вх.А, ет.1, 
ап.2 
Член: Виолета Ангелова 
Методиева 
Адрес: гр.Елхово, ж.к. 
„Изгрев“ бл. 15, вх.Б, ет.3, 
ап.20 
Член: Иван Георгиев Георгиев 
Адрес: гр.Елхово, ж.к. 
„Изгрев“ бл. 15, вх.В, ет.1, 
ап.27 
Член: Стефан Господинов 
Пеев 
Адрес: гр.Елхово, ж.к. 
„Изгрев“ бл. 15, вх.А, ет.2, 
ап.6 
Контрольор: 
Пламен Димитров Генчев 
Адрес: гр.Елхово, ж.к. 
„Изгрев“ бл. 15, вх.В, ет.2, 
ап.29 
Член: Кръстьо Колев Манолов 
Адрес: гр.Елхово, ж.к. 
„Изгрев“ бл. 15, вх.А, ет.1, 
ап.1 
Член: Димитър Стоянов 
Димитров 
Адрес: гр.Елхово, ж.к. 
„Изгрев“ бл. 15, вх.Б, ет.2, 
ап.1 
     



3. 3/20.02.2015 „Блок Червена 
шапчица, гр. 
Елхово, община 
Елхово, ул. 
„Александър 
Стамболийски“ 
№135, бл.37“ 

гр. Елхово, ул. 
„Александър 
Стамболийски“ 
№135, бл.37, 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. 

Безсрочно 88.158% Председател: 
Стоянка Костадинова 
Караянева 

Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№135, бл.37, вх. Б, ет.4, 
ап.25 

Член: Румяна Великова 
Драндаревска 

Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№135, бл.37, вх. А, ет.4, 
ап.11 

Член: Николай Иванов 
Николов 

Адрес: : гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№135, бл.37, вх. В, ет.2, 
ап.36 
Контрольор: 
Светла Петрова Нейчева 

Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№135, бл.37, вх. Б, ет.5, 
ап.29 
Член: Маринка Михайлова 
Стоева 

Адрес:  гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№135, бл.37, вх. А, ет.3, ап.8 
Член: Елена Василева 
Георгиева 

Адрес:  гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№135, бл.37, вх. В, ет.3, 
ап.39 

Председател на 

управителен съвет 

 



4. 4/25.02.2015 „Сдружение гр. 
Елхово,  ул. „Ал. 
Стамболийски“ 

159“ 

гр. Елхово, ул. 
„Ал. 
Стамболийски“ 
№159, вх. А, Б, В и 
Г 

 

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: Жана Тодорова 
Драгоева 

Адрес:  гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№159, вх. Г, ет.2, ап.49 
Контрольор: Йордан Великов 
Колев 

Адрес:  гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№159, вх. В, ет.3, ап.37 
 
 

Управител 

5. 5/26.02.2015 „Сдружение на 
собствениците за 
кандидатстване 
за безвъзмездна 

финансова 
помощ от 

Националната 
програма за 
енергийна 

ефективност на 
многофамилните 
жилищни сгради, 

гр. Елхово, 
община Елхово, 
ул. „Александър 
Стамболийски“,  

гр. Елхово, ул. 
„Ал. 
Стамболийски“ № 
145 
 

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 

Безсрочно 80,030% Председател: 
Таня Иванова Бакърджиева 

Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№145, вх. Б, ап.36 
Член: Ангелина Георгиева 
Маринова 
Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№145, вх. А, ап.9 
Член: Иванка Димитрова 
Добринова 
Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№145, вх. В, ап.49 
Контрольор:  Митко Николов 

Председател на 
управителен 
съвет 

 



№145, вх. А, вх. Б 
и вх. В“   

на етажна 
собственост. 

Иванов 
Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№145, вх. В,  ап. 57 
Член: Янка Петрова Койчева 
Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№145, вх. А,  ап. 13 
Член: Надежда Валеряновна 
Демирева  

Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№145, вх. Б,  ап. 37 

6. 6/27.02.2015 „гр. Елхово, ул. 
„Александър 

Стамболийски“ 
114“ 

гр. Елхово, ул. 
„Ал. 
Стамболийски“ № 
114 

 

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 85,94% 
 

Председател: 

Каля Пейчева Манева 

Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№114, вх. Б 
 
Член: Пенка Димитрова 
Джигова 
Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№114, вх. A 
Член: Румяна Гинчева 
Никова 
Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№114, вх. Б 
Член: Георги Иванов Иванов 
Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№114, вх. В 
Член: Катерина Никова 

Председател на 
управителен 

съвет 



Божилова 
Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№114, вх. Г 
Контрольор:  Добринка 
Илиева Костова 
Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№114, вх. В 
Член: Катя Недялкова 
Михова 

Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№114, вх. А 
Член: Елена Иванова 
Топалова 
Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Александър Стамболийски“ 
№114, вх. Г 

7. 7/16.03.2015   „БЛОК 18, гр. 
Елхово, жк. 
„Изгрев“, бл.18“ 

 

гр. Елхово, 
жк.“Изгрев“, бл.18, 
вх.А, Б, В, Г, Д 

 

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 

Безсрочно 96,616% 
 

Председател: 
Георги Христов Назъров 

Адрес: гр. Елхово, жк. 
„Изгрев“, бл. 18, вх. Г, ет. 2, 
ап.42 
Член: Георги Димитров 
Джеков 
Адрес: гр. Елхово, жк. 
„Изгрев“, бл. 18, вх. В, ет. 4, 
ап.34 
Член: Лила Димитрова 
Димиторва 
Адрес: гр. Елхово, жк. 
„Изгрев“, бл. 18, вх. А, ет. 3, 
ап.9 
Член: Евдокия Вьлчева 

Председател на 
управителен 

съвет 



на етажна 
собственост. 

Ленчева 
Адрес: гр. Елхово, жк. 
„Изгрев“, бл. 18, вх. Б, ет. 4, 
ап.23 
Член: Иван Танев Иванов 
Адрес: гр. Елхово, жк. 
„Изгрев“, бл. 18, вх. Д, ет. 1, 
ап.50 
Контрольор: Руска 
Димитрова Георгиева 
Адрес: гр. Елхово, жк. 
„Изгрев“, бл. 18, вх. Б, ет. 4, 
ап.24 
Член: Павлин Симеонов 
Баев 
Адрес: гр. Елхово, жк. 
„Изгрев“, бл. 18, вх. В, ет. 4, 
ап.35 
Член: Галина Асенова 
Асенова 
Адрес: гр. Елхово, жк. 
„Изгрев“, бл. 18, вх. А, ет. 4, 
ап.10 

8. 8/30.03.2015 „МИРАЖ“ гр. 
Елхово, ул. 
„Александър 
Стамболийски“ № 
95 и ул. „Янчо 
Бакалов“ № 1“ 

 

гр. Елхово, ул. 
„Александър 
Стамболийски“ № 
95 и ул. „Янчо 
Бакалов“ № 1 

 

Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 

Безсрочно 95,768% 
 

Председател: 

Тончо Колев Узунов 
Адрес: гр. Елхово, ул. „Янчо 
Бакалов“ № 1, вх. Д, ап. 58 
Член: Иванка Минчева 
Стойкова 
Адрес: гр. Елхово, ул. „Янчо 
Бакалов“ № 1, вх. Е, ап. 62 
Член: Виолета Георгиева 
Трифонова 
Адрес: гр. Елхово, ул. „Ал. 

Председател на 
управителен 

съвет 



обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост. 

Стамболийски“ № 95, вх. В, 
ап. 22 
Контрольор: Радка Георгиева 
Койчева 
Адрес: гр. Елхово, ул. „Ал. 
Стамболийски“ № 95, вх. Г, 
ап. 39 

9. 9/15.06.2015   „гр. Елхово – ул. 
Ал. 
Стамболийски 
126“ 

 

гр. Елхово, ул. 
„Ал. 
Стамболийски“ № 
126 

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 93,244% 
 

Председател: 

Мария Василева Иванова 
Адрес: гр. Елхово, ул. „Ал. 
Стамболийски“ 126, вх. Б, ет. 
1, ап. 18 
Член: Величка Стоянова 
Гинчева 
Адрес: гр. Елхово, ул. „Ал. 
Стамболийски“ 126, вх. В, ет. 
1, ап. 31 
Член: Бойко Динев Боев 
Адрес: гр. Елхово, ул. „Ал. 
Стамболийски“ 126, вх. Б, ет. 
2, ап. 21 
Контрольор: Иван Андреев 
Андреев 

Адрес: гр. Елхово, ул. „Ал. 
Стамболийски“ 126, вх. А, ет. 
2, ап. 5 
Член: Маринела Гинчева 
Атанасова 

Адрес: гр. Елхово, ул. „Ал. 
Стамболийски“ 126, вх. Б, ет. 
1, ап.16 
Член: Милена Стоянова 
Славова-Вълчева 

Адрес: гр. Елхово, ул. „Ал. 
Стамболийски“ 126, вх. А, ет. 

Председател на 
управителен 

съвет 



5, ап. 13 
 
 

10. 10/13.08.2015 Блок 133, гр. 
Елхово, ул. „Ал. 
Стамболийски” 
133 

гр. Елхово, ул. 
„Ал. 
Стамболийски“ № 
133 

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 83,004% Председател: 

Веселка Петрова Томева 
Адрес: гр. Елхово, ул. „Ал. 
Стамболийски“ 133, вх. А, ет. 
3, ап. 7 
Електронна поща: 
veselkatomeva@abv.bg 
Член: Мария Стоянова 
Димитрова 
Адрес: гр. Елхово, ул. „Ал. 
Стамболийски“ 133, вх. В, ет. 
4, ап. 36 
Член: Веско Андреев 
Андреев 
Адрес: гр. Елхово, ул. „Ал. 
Стамболийски“ 133, вх. Б, ет. 
4, ап. 22 
Контрольор: Димитър Иванов 
Кирилов 

Адрес: гр. Елхово, ул. „Ал. 
Стамболийски“ 133, вх. А, ет. 
4, ап. 12 
Член: Сийка Христова Гинева 
Ставрева 

Адрес: гр. Елхово, ул. „Ал. 
Стамболийски“ 133, вх. Б, ет. 
3, ап. 19 
Член: Христо Стратиев 
Христов 

Адрес: гр. Елхово, ул. „Ал. 
Стамболийски“ 133, вх. А, 
ет.2, ап. 5 

Председател на 
управителен 

съвет 



 
 

11. 11/06.11.2015 „Янтра № 14“ 
Промяна на 

наименованието 
от 16.02.2016г. 

,,Гр.Елхово, 
ул.Янтра № 14‘‘ 

гр. Елхово, ул. 
„Янтра“ № 14, бл. 
3, 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 

 

Безсрочно 91,638% Председател: 

Ангелина Желязкова 
Желязкова 
Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Янтра“ 14, вх. А, ет. 2, ап. 5 
Контрольор:  
Диана Христова Янева 

Адрес: гр. Елхово, ул. 
„Янтра“ 14, вх. А, ет. 2, ап. 4 
 
 

Председател на 
управителен 

съвет 

12. 12/04.01.2016 ,,Сдружение на 
собствениците на 

блок Христо 
Ботев‘‘ 

Промяна на 
наименованието 
от 11.02.2016г. 
гр.Елхово, 
пл.Христо Ботев 
№11 

Гр.Елхово, пл. 
,,Христо Ботев № 
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 

Безсрочно 100% Председател: 
Георги Атанасов Ненов 

Гр.Елхово, пл. ,,Христо 
Ботев № 11, ап7 

Член: 
Георги Динков Георгиев 

Гр.Елхово, пл. ,,Христо 
Ботев № 11, ап.1 
Член:                                    

Руска Тенева Баракова 

Гр.Елхово, пл. ,,Христо 

Ботев № 11,ап.3 

Контрольор:  

Председател на 
управителен 

съвет 



обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

 

Стоян Димитров Димитров-

Гр.Елхово, пл. ,,Христо 
Ботев № 11,ап.8                   
Член:Нико Христов Попов- 
Гр.Елхово, пл. ,,Христо 
Ботев № 11,ап5                  
Член:Елена Савова Сярова- 
Гр.Елхово, пл. ,,Христо 
Ботев № 11,ап.4 

 

13. 13/04.01.2016 ,,гр.Елхово,ул. 
Александър 

Стамболийски 
№44 

,,гр.Елхово,ул. 
Александър 

Стамболийски 
№44,вх.I 

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 74.79% Председател: 
Елена Атанасова Петрова 
Гр.Елхово,ул Александър 

Стамболийски №44 ,ет.4,ап.8 
Контрольор:  
Иванка Петрова Гайдаджиева 
Гр.Елхово,ул Александър 

Стамболийски №44,ет.3,ап.6 

Председател на 
управителен 

съвет 



14. 14/06.01.2016 ,,гр.Елхово,ул.‘‘Тр
ети март‘‘№34‘‘ 

 

гр.Елхово,ул. 
‘Трети март‘‘№34 

 

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

 

Безсрочно 100% Председател: 

Младен  Колев Петков 

гр.Елхово,ул.Трети 
март‘‘№34 ,вх.Б,ап.2 
Член:Живко Георгиев 
Караколев 
гр.Елхово,ул.‘Трети 
март‘‘№34 вх.А,ап.13 
Член: 
Иван Марков Георгиев 
гр.Елхово,ул.‘Трети 
март‘‘№34,вх.А ап.12 
Контрольор: 
Станимир Димитров Дучев 

гр.Елхово,ул.‘Трети 
март‘‘№34,вх.Б,ап.4 
 
 

Председател на 
управителен 

съвет 

15. 15/11.01.2016 ,,Гр.Елхово ул. 
Трети март 8 ‘‘ 

 

гр.Елхово, ул. 
‘‘Трети март‘‘№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 

Безсрочно 100% Председател: 
Петко Стефанов Петков 

гр.Елхово,ул.‘‘Трети 
март‘‘№8,вх.Б,ап.3 
Контрольор: 
Драгия Георгиев Димитров 

гр.Елхово,ул.‘‘Трети 
март‘‘№8,вх.А,ап.1 
 

Управител 



собственост 
 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16/25.01.2016 
 

Гр.Елхово ,,ЦАР 
КАЛОЯН-4 бл. 
ПАЛМА-2 

гр.Елхово,ул. 
,,Цар Калоян‘‘№4 

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

Безсрочно 100% Председател: 
Велко Стоянов Джорев 
гр.Елхово,ул. ,,Цар 
Калоян‘‘№4 ап.3 
Контрольор: 
Кольо Люцканов Спасов 
гр. Елхово,  ул. ,,Цар 
Калоян‘‘№4 ап.1 

Управител 

17. 17/01.02.2016  Гр.Елхово ,ул. 
,,Трети март“№ 
25 

гр.Елхово,ул. 
,,Трети март‘‘№25 

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

Безсрочно 100% Председател: 
Николай Павлов Павлов 
гр.Елхово,  ул. ,,Трети 
март‘‘№25 
Член: 
Никола Илиев Илиев 
гр.Елхово,  ул. ,,Трети 
март‘‘№25 
Член: 
Атанас Георгиев Атанасов 
гр.Елхово,  ул. ,,Трети 
март‘‘№25 
Контрольор: 
Стоянка Христова 
Бакърджиева-Русоманова 
гр. Елхово,  ул. ,,Трети 
март‘‘№25 ,ап.2 

Председател на 
управителния 
съвет 



на етажна 
собственост 

Член: 
Сминка Колева Георгиева 
гр. Елхово,  ул. ,,Трети 
март‘‘№25 

18. 18/02.02.2016 ЖСК‘‘Валентина‘‘ 
гр.Елхово ул. ,, 
Ж.Петков‘‘ №5 

гр.Елхово,ул. 
‘‘Ж.Петков‘‘№5 

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

Безсрочно 87.978% Управител: 
Иван Атанасов Дялков 
гр.Елхово,ул. 
‘‘Ж.Петков‘‘№5  ет.2,ап.5 
Контрольор: 
Желязко Христов Джевлеков 
гр.Елхово,ул. ‘‘Ж.Петков‘‘№5 
ет.3, ап.7 

Управител 

19. 19/02.02.2016 гр.Елхово,ул 
.,,Велико 
Търново‘‘№12     

гр.Елхово,ул 
.,,Велико 
Търново‘‘№12  
вх.А и 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 

Безсрочно 95.17% Управител: 
Коста Иванов Бабаджанов 
гр.Елхово,ул.,,Велико 
Търново‘‘№12  , вх.А ет.2 , 
ап.4 
Контрольор: 
Кольо Христов Тодоров 
гр.Елхово,ул.,,Велико 
Търново‘‘№12 , вх.Б ет.1 , ап.9 

Управител 



обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

20. 20/05.02.2016 ,,Граничар‘‘-
гр.Елхово 

,ул.Морава №6 

Гр.Елхово,ул. 
,,Морава‘‘ №6 

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

Безсрочно 79.17% Председател: 
Ивелина Славчева Романова 
Гр.Елхово,ул. ,,Морава‘‘ №6, 
вх.А ,ет.4 ап.11 
Член: 
Румен Димов Русев 
Гр.Елхово,ул. ,,Морава‘‘ №6, 
вх.Б ,ет.3 ,ап.9 
Член: 
Александра Иванова Иванова 
Гр.Елхово,ул. ,,Морава‘‘ №6, 
вх.А,ет.3,ап.7 
Контрольор: 
Мира Георгиева Янузова 
Гр.Елхово,ул. ,,Морава‘‘ №6, 
вх.А ,ет.2,ап.4 
Член: 
Руска Апостолова Гиргинова 
Гр.Елхово,ул. ,,Морава‘‘ №6, 
вх.Б,ет.2,ап.4 
Член: 
Христо Кирилов Чавдаров 
Гр.Елхово,ул. ,,Морава‘‘ №6, 
вх.Б,ет.1,ап.2 
 

Председател на 
управителния 

съвет 

21. 21/05.02.2016 ,,Елхово  ,   Ал. 
Стамболийски 
№67 , бл.‘‘Палма 
1 ‘‘,, 

гр.Елхово 

,ул.,,Ал. 

Стамболийски‘‘ 

№67 , бл.Палма 1 

 

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

Безсрочно 100% Управител: 

Георги Димитров Даков 

гр.Елхово,ул.,,Ал.Стамболийс

ки‘‘ №67,ет.3,ап.8 

Контрольор: 

Управител 



помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

Виолета Георгиева 

Димитрова 

гр.Елхово,ул.,,Ал.Стамболийс

ки‘‘ №67,ет.1,ап.1 

Член: 

Любомир Иванов Дуков 

гр.Елхово,ул.,,Ал. 

Стамболийски‘‘ №67 ,ет.2,ап.4 

22. 22/19.02.2016 ,,Гр.Елхово, 
община Елхово, 
ул.‘‘13-ти март’’, 
№ 11, вх. А ,  Б и 
В’’ 

гр.Елхово, ул.‘‘13-
ти март’’ , № 11, 
вх. ,,А‘‘ , ,, Б‘‘ и ,,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 

Безсрочно 82,17% Председател: 
Иван Христов Христов 
гр.Елхово, ул.‘‘13-ти март’’ ,  
№ 11,вх. ‘‘А‘‘ , ет.1,ап.1 
Член: 
Димитрина Тодорова 
Димитрова 
гр.Елхово, ул.‘‘13-ти март’’ , № 
11,вх. ‘‘Б‘‘ , ет.3,ап.7 
Член: 
Тодор Пенев Господинов 
гр.Елхово, ул.‘‘13-ти март’’ , № 
11,вх. ‘‘В‘‘ , ет.3,ап.7 
 
Председател на контролния 
съвет: 
Галина Атанасова 
Господинова 
гр.Елхово, ул. ,,13-ти март‘‘ № 
11,вх. .‘‘В‘‘ , ет.3,ап.7 
Член: 
Христина Горанова Тинтонова 
гр.Елхово, ул. ,,13-ти март‘‘ № 
11,вх. .‘‘А‘‘ , ет.2,ап.6 

Председател на 
управителния 

съвет 



Член: 
Филип Андонов Филипов 
гр.Елхово, ул. ,,13-ти март‘‘ № 
11,вх. .‘‘Б‘‘ , ет.2 ,ап.5 

 

23. 23/22.02.2016 ГР.ЕЛХОВО 
,,ЖЕЛЯЗКО 
ПЕТКОВ’’ № 1   

гр.Елхово,ул. 
,,Желязко Петков’’ 
№ 1  ,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 

Безсрочно 100% Председател на 
управителния съвет: 
Станка Михайлова 
Александрова 
Гр.Елхово,ул. ,,Желязко 
Петков’’ № 1  ,вх.А,ет.3,ап.11 
Член: 
Пламен Димитров Божилов 
Гр.Елхово,ул. ,,Желязко 
Петков’’ № 1  ,вх.А,ет.1,ап.2 
Член: 
Никола Атанасов Пейчев 
Гр.Елхово,ул. ,,Желязко 
Петков’’ № 1  ,вх.А,ет.1,ап.1 
Контрольор: 
Кольо Люцканов Спасов 
Гр.Елхово,ул. ,,Желязко 
Петков’’ № 1  ,вх.А,ет.3,ап.12 
 

Председател на 
управителния 
съвет 



24. 24/26.02.2016г. гр.Елхово,община 
Елхово, 
ул.’’Александър 
Стамболийски’’ 
№54   

гр.Елхово,ул. 
,,Александър 
Стамболийски’’ 
№54   

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

Безсрочно 95.07% Управител:  
Стойчо Борисов Иванов     

гр.Елхово, ул.’’Александър 

Стамболийски’’ 

№54,ет.5,ап.15                   

Председател на контролния 

съвет:                         

Николинка Славова 

Атанасова                      

гр.Елхово, ул.’’Александър 

Стамболийски’’ 

№54,ет.5,ап.14                  

Член:                               

Ташина Добрева Стоянова   

гр.Елхово, ул.’’Александър 

Стамболийски’’ №54,ет.5,ап.1 

Член:                            

Димитринка Христова 

Иванова                      

гр.Елхово, ул.’’Александър 

Стамболийски’’ №54,ет.5,ап.1 

Управител 



25. 25/11.03.2016г. ’’гр.Елхово , ул. 
Търговска 4 ,вх.А 
,Б , В‘‘ 

гр.Елхово,ул. 
,,Търговска’’ №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: 
Христо Демирев Христов 
гр.Елхово,ул. ,,Вардар’’ №110 
Контрольор: 
Пенка Стоянова Тончева 
гр.Елхово,ул. ,,Търговска’’№4 
,вх.Б,ет.2,ап.2 
 

 
 

Управител 



26. 26/25.04.2016г. 
Ново 
удостоверение 
от 18.01.2023 г. 

,,Елпром-1‘‘ 
гр.Елхово , ул. ,,3 
март‘‘ 52 

гр.Елхово,ул. ,,3 
март’’ №52 

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 88.15% 
Промяна на 

представените 
идеални части 

от етажната 
собственост от 
18.01.2023г. на 

97,85 % 

Управител: 
Цеца Вълчева Георгиева 
гр.Елхово,ул.,,3 
март’’№52,вх.Б ,ап.11 
Членове на управителния 
съвет/промяна от 18.01.2023 
г./: 
1.Койчо Георгиев Атанасов 
гр.Елхово,община Елхово, ул. 
„3 март“52, вх.А, ап.9 
2.Славка Неделчева 
Андонова 
гр.Елхово,община Елхово, ул. 
„3 март“52, вх.Б, ап.12 
3.Георги Василев Терзиев 
гр.Елхово,община Елхово, ул. 
„3 март“52, вх.В, ап.1 
4.Станка Тончева Владева 
гр.Елхово,община Елхово, ул. 
„3 март“52, вх.Г, ап.5 
Контрольор: 
Кица Панайотова Георгиева 
гр.Елхово,ул.,,3 март’’ №52 
вх.В ,ап.3 

Управител 



27. 27/23.06.2016г.  
Ново 
удостоверение  
27/ 11.01.2023г. 

Търговска 3-
гр.Елхово  ул. 
,,Търговска‘‘ № 3 

гр.Елхово,ул. 
,,Търговска’’ № 3 

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

Безсрочно 80.17% 
Промяна на 

представените 
идеални части 

от етажната 
собственост от 
11.01.2023г. на 

100 % 

Управител: 
Мария Михова Стоянова 
гр.Елхово, 
ул. ,,Търговска’’ № 3 
Контрольор: 
Илия Георгиев Илиев 
гр.Елхово, „Търговска “ № 3 

Управител 



28. 28/31.08.2016г. ,,Гр.Елхово ул. 
Ал.Стамболийски 
59‘‘ 

гр.Елхово,ул. 
,,Александър 
Стамболийски’’ № 
59 

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 72.18% 
 

Управител: 
Мирослав Христов Славов 
гр.Елхово,ул. ,,Александър 
Стамболийски’’59, 
вх.Б,ет.1,ап.24 
Контрольор: 
Косьо Динев Косев 
гр.Елхово,ул. ,,Александър 
Стамболийски’’59,вх.А,ет.3,ап.
11 

Управител 



29. 29/01.09.2016г. ,,Блок Стефан 
Караджа‘‘, 
гр.Елхово, ул. 
,,Търговска‘‘ №42 

гр.Елхово,ул. 
,,Търговска‘‘ №42 

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: 
Димитър Стоянов Атанасов 
гр.Елхово,ул. ,,Търговска‘‘ 
№42,ет.2,ап.2 
Контрольор: 
Петранка Димитрова Добрева 
гр.Елхово,ул. ,,Търговска‘‘ 
№42,ет.3,ап.4 

Управител 



30. 30/15.09.2016г. ,,Блок Витоша 
№20-ЕПЖБ 1’’., 
гр.Елхово 
,ул.’’Витоша’’№20 

гр.Елхово,ул. 
,,Витоша’’№20 

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

Безсрочно 98.17% Управител: 
Николинка Георгиева Грозева 
гр.Елхово,ул. ,,Витоша’’№20 
,вх.’’А’’.ет.3,ап.9 
Контрольор: 
Мария Василева Какърова 
гр.Елхово,ул. ,,Витоша’’№20 
,вх.’’Б’’.ет.1,ап.13 

Управител 



31. 31/28.09.2016г. 
Промяна: 
31/26.01.2023 г. 

,,гр.Елхово, ж.к. 
,,Изгрев’’ ,бл.17’’ 

гр.Елхово , ж.к. 
,,Изгрев’’, 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 84.67% 
Промяна, 
съгласно 

протокол на СС 
от 

12.01.2023 г. 
100% 

Председател: 
Илия Георгиев Тодоров 
гр.Елхово,ж.к. ,,Изгрев’’,бл.17 
,вх.‘‘А‘‘,ет.3,ап.8 
Член:                             
Иван Тодоров Добрев 
гр.Елхово,ж.к. ,,Изгрев’’,бл.17 
,вх.‘‘В‘‘,ет.3,ап.30 
Член:                             
Тодор Димитров Ангелов 
гр.Елхово,ж.к. ,,Изгрев’’,бл.17 
,вх.‘‘В‘‘,ет.3,ап.31 
Контрольор: 
Иван Събев Иванов 
гр.Елхово,ж.к. ,,Изгрев’’,бл.17 
,вх.‘‘Б‘‘,ет.1,ап.13 
Член:                             
Павли Георгиев Карапавлов 
гр.Елхово,ж.к. ,,Изгрев’’,бл.17 
,вх.‘‘А‘‘,ет.4,ап.12 
Член:                             
Юлия Данчева Петрова 
гр.Елхово,ж.к. ,,Изгрев’’,бл.17 
,вх.‘‘А‘‘,ет.1,ап.1 
Промяна съгласно протокол 
от 12.01.2023 
г.Управител:Станка 
Атанасова Георгиева 
гр.Елхово,община Елхово, 
ж.к. „Изгрев”,бл.17, ет.4, 
ап.24,вх.Б 
Контрольор: Гергана 
Костадинова Тодорова 
гр.Елхово,община Елхово, 
ж.к. „Изгрев”,бл.17, ет.3, ап.8, 
вх.А 
Член на контролния съвет: 
Минко Митков Митков 

Председател на 
управителния 
съвет 



гр.Елхово,община Елхово, 
ж.к. „Изгрев”,бл.17, ет.2 ап.18 



32. 32/29.09.2016г. ,,ЕПЖБ-кв.47, 
гр.Елхово,ул. 
,,Търговска’’№ 
101’’ 

гр.Елхово,ул. 
,,Търговска’’№ 101 

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 Георгиев  Иванов 
гр.Елхово,ул. ,,Търговска’’№ 
101,вх.Б,ет.2,ап.15 
Контрольор: 
Тодор Кръстев Великов 
гр.Елхово,ул. ,,Търговска’’№ 
101,вх.А,ет.1,ап.2 

Управител 



33. 33/03.10.2016г ,,гр.Елхово, 
ж.к.Изгрев,бл.16’’ 

гр.Елхово,ж.к. 
,,Изгрев’’бл.16 

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

Безсрочно 96.24% Управител: 
Димитър Стоянов Топалов 
гр.Елхово,ж.к ,,Изгрев’’бл.16 
,вх.’’А’’,ет.1,ап.1 
Контрольор: 
Милена Димова Кафеджиева 
гр.Елхово,ж.к 
,,Изгрев’’бл.16,вх.’’В’’,ет.2,ап.2
2 

Управител 



34. 34/10.10.2016г. ,,гр.Елхово, 
ул.’’Трети 
март’’№104’’ 

гр.Елхово, 
ул.,,Трети март’’ 
№104 

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 97.14% Управител: 
Димитрина Колева Колева 
гр.Елхово,ул.,,Трети 
март’’№104,вх.’’Б’’,ет.4,ап.23 
Контрольор: 
Мария Георгиева Иванова 
гр.Елхово,пл.’’ Христо 
Ботев’’№10,вх.’’Б’’,ет.3,ап.5 

Управител 



35. 35/14.10.2016г. ,,гр.Елхово,ул. 
,,Търговска’’№99’’ 

гр.Елхово,ул.,, 
Търговска’’ №99 

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

Безсрочно 94.35% Управител: 
Велика Господинова 
Чобанова 
гр.Елхово,ул.,, Търговска’’ 
№99,вх.‘‘А‘‘,ет.2,ап.4 
Член:                                
Любомир Димитров Зафиров 
гр.Елхово,ул.,, Търговска’’ 
№99,вх.‘‘Б‘‘,ет.4,ап.27 
Член:                                
Георги Димитров Франсъзов 
гр.Елхово,ул.,, Търговска’’ 
№99,вх.‘‘А‘‘,ет.3,ап.9 
Контрольор: 
Марияна Желязкова Колева 
гр.Елхово,ул.,, Търговска’’ 
№99,вх.‘‘А‘‘,ет.1,ап.2 
 
 

Председател на 
управителния 
съвет 



36. 36/14.10.2016г. ,,ПАЛМА-
3,гр.Елхово,ул.,,А
л.Стамболийски‘‘ 
№46’’ 

гр.Елхово, ул.,,Ал. 
Стамболийски‘‘ 
№46 

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

Безсрочно 76.43% Управител: 
Румяна Станкова Ралева 
гр.Елхово, 
ул.,,Ал.Стамболийски‘‘ 
№46,ет.3,ап.9 
Контрольор: 
Красимир Валентинов Тонев 
гр.Елхово, 
ул.,,Ал.Стамболийски‘‘ 
№46,ет.2,ап.4 

Управител 



37. 37/19.10.2016г. ,,гр.Елхово,ул. 
’’Сан Стефано’’ 
№2’’ 

гр.Елхово,  
ул.,,Сан 
Стефано’’№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 95.42% Управител: 
Ничо Димитров Ничев 
гр.Елхово, ул.,, Сан 
Стефано’’№2,вх.’’В’’, 
ет.2,ап.34 
Контрольор: 
Катя Кръстева Мусева 
гр.Елхово, ул.,, Сан 
Стефано’’№2,вх.’’Г’’, 
ет.5,ап.9 

 

 

Управител 



38. 38/19.10.2016г. ,,гр.Елхово, 
ул.’’Рила’’ №31’’ 

гр.Елхово,  
ул.,, Рила’’№31 

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

Безсрочно 94.253% Управител: 
Желязко Георгиев Атанасов 
гр.Елхово,ул.,,Рила’’ 
№31,вх.’’А’’,ет.2,ап.5 
Член: 
Елена Василева Желева 
гр.Елхово,ул.,,Рила’’ 
№31,вх.’’Б’’,ет.2,ап.17 
Член: 
Диян Иванов Лазаров 
гр.Елхово,ул.,,Рила’’ 
№31,вх.’’Б’’,ет.1,ап.15 
Контрольор: 
Събка Георгиева Христова 
гр.Елхово,ул.,,Рила’’ 
№31,вх.’’А’’,ет.2,ап.4 
Член: 
Васил Димитров Христов 
гр.Елхово,ул.,,Рила’’ 
№31,вх.’’Б’’,ет.3,ап.19 
Член: 
Георги Маринов Илчев 
гр.Елхово,ул.,,Рила’’ 
№31,вх.’’А’’,ет.3,ап.9 

Председател на 
управителния 
съвет 



39. 39/20.10.2016г. ,,гр.Елхово, 
ул.’’Александър 
Стамболийски’’ 
№92’’ 

гр.Елхово,  
ул.,, Александър 
Стамболийски’ 
№92 

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 97.96% Управител: 
Димитър Лазаров Стоянов 
гр.Елхово, 
ул.,,Александър 
Стамболийски’№92,вх.’’Б’’,ет.
1,ап.17 
Контрольор: 
Катя Николова Мартинова 
гр.Елхово, 
ул.,,Александър 
Стамболийски’№92,вх.’’А’’,ет.
2,ап.4 

Управител 



40. 40/26.10.2016г. ,,гр.Елхово,ж.к. 
,,Изгрев’’,бл.14’’ 

гр.Елхово, ж.к. ,, 
Изгрев’’ бл.14 

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

Безсрочно 86.548% Управител: 
Роса Георгиева Караджова 
гр.Елхово,ж.к. 
,,Изгрев’’бл.14 
,вх.’’А’’,ет.4,ап.10 
Контрольор: 
Стойка Вичева Иванова 
гр.Елхово,ж.к. ,,Изгрев’’бл.14 
вх.’’Б’’ ,ет.2,ап.16 

Управител 



41. 41/27.10.2016г. ,,гр.Елхово, 
ул.Калоян №11’’   

гр.Елхово, ул. 
 ,, Калоян’’ №11 

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

Безсрочно 100% Управител: 
Станка Георгиева Стойкова 
гр.Елхово,ул.,,Калоян’’ 
№11,ет.3,ап.11 
Контрольор: 
Мария Стоянова Петрова-
Минчева 
гр.Елхово,ул.,,Калоян’’ 
№11,ет.1,ап.2 

Управител 



42. 42/08.11.2016г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Габрака’’,  
гр.Елхово, ул. ,, 
Ал.Стамболийски’
’161 

гр.Елхово,ул.  
,,Ал. 
Стамболийски’’, 
бл.161, 
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 

Безсрочно 99.936% Управител: 
Жана Вълева Юзбашиева 

гр.Елхово,ул. 

,,Ал.Стамболийски’’,бл.161, 

вх.А ап.8                

Контрольор:                      

Жана Костадинова Христова 

гр.Елхово, 

ул.,,Ал.Стамболийски’’,бл.161,

вх.Б,ап.13 

 

Управител 



43. 43/08.11.2016г. ,,Джеймс’’ 
гр.Елхово , 
ул. ,,Ал. 
Стамболийски‘‘ 
бл.151 

гр.Елхово,ул. ,,Ал. 
Стамболийски‘‘ 
бл.151 

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 85.983% Управител: 
Димчо Николов Мавродиев 
гр.Елхово,ул.  
,,Ал.Стамболийски‘‘ 
бл.151,вх.А,ап.2 
Член:  
Мария Георгиева Тонева 
гр.Елхово,ул. 
,,Ал.Стамболийски‘‘ 
бл.151,вх.В,ап.51 
Член:  
Димитринка Петрова Кирова 
гр.Елхово,ул. 
,,Ал.Стамболийски‘‘ 
бл.151,вх.Б,ап.26 
Контрольор:       
Ангелина  
Кирилова Чернилова         
 гр.Елхово,ул. 
,,Ал.Стамболийски‘‘ 
бл.151,вх.Б,ап.24    
Член:  
Иванка  Желязкова Янчева 
гр.Елхово,ул. 
,,Ал.Стамболийски‘‘ 
бл.151,вх.А,ап.13 
Член:  
Румяна Павлова Янчева 
гр.Елхово,ул. 
,,Ал.Стамболийски‘‘ 
бл.151,вх.В,ап.47 

Председател на 
управителния 
съвет 



44. 44/05.12.2016г. ,,Калоян’’-
гр.Елхово,ул.Цар 
Калоян №10    

гр.Елхово,ул.Цар 
Калоян №10    

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

Безсрочно 79.033% Управител: 
Николай Петров Стоянов 
Контрольор:       
Дияна Колева Радева 

Управител 



45. 45/22.12.2016г. гр.Елхово ул. 
,,Сан Стефано‘‘ 4 
бл.3 вх.Д вх.Е    

гр.Елхово  
ул.,,Сан Стефано‘‘ 
4 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 

Безсрочно 100% Управител: 
Таня Вълчева Петрова 
гр.Елхово ул. ,,Сан 
Стефано‘‘4 бл.3, 
вх.Е,ет.1,ап.76 
Контрольор: 
Калинка Георгиева Лазарова 
гр.Елхово ул. ,,Сан 
Стефано‘‘4 бл.3, 
вх.Д,ет.5,ап.75 

Управител 



46. 46/22.12.2016г. ,,гр.Елхово ул. ,, 
Търговска‘‘ №81 
вх.А,Б и В‘‘ 

,,гр.Елхово ,ул. ,, 
Търговска‘‘№81 

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: 
Мончо Димов Монев 
,,гр.Елхово, 
ул.,, Търговска‘‘№81, вх.А 
ет.4,ап.11 
Контрольор: 
Йовка Желязкова Николова-
Райчева 
,,гр.Елхово, 
ул.,, Търговска‘‘№81, вх.Б 
ет.2,ап.6 

Управител 



47. 47/28.12.2016г. гр.Елхово;ул. 3-ти 
март 106 

гр.Елхово,ул.3-ти 
март №106 

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

Безсрочно 91,461 % Управител: 
Гергана Димова Йовчева 
гр.Елхово,ул.3-ти март №106 
,ет.8,ап.22 
Контрольор: 
Сийка Ангелова Янева 
гр.Елхово,ул.3-ти март №106 
,ет.7,ап.19 

Управител 



48. 48/30.01.2017г. ,,Сдружение 
гр.Елхово , 
ул.Славянска‘‘№5 

гр.Елхово, 
ул.,,Славянска‘‘№
5 

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

Безсрочно 93,06% Управител: 
Иван Николов Ганев 
гр.Елхово, 
ул.,,Славянска‘‘№5, 
вх.А,ет.2,ап.4 
Контрольор: 
Стоянка Тодорова Тренева 
гр.Елхово, 
ул.,,Славянска‘‘№5, 
вх.В,ет.1,ап.12 

Управител 



49. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49/01.02.2017г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,ГРАНИТ 
гр.Елхово 
ул.Търговска  №46 
‘‘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.Елхово 
ул.Търговска  №46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвояване на 
средства от 

фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 

държавния или 
общинския 

бюджет, 
безвъзмездна 

помощ и 
субсидии и/или 
използване на 

собствени 
средства с цел 

ремонт и 
обновяване на 
сгради в режим 

на етажна 
собственост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безсрочно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,95 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управител:  
Ивета Панайотова Николова   
гр.Елхово, 
ул.Ал.Стамболийски95 
вх.А,ет.4,ап.10           
Контрольор:                 
Костадин Георгиев 
Костадинов                
гр.Елхово ул.Търговска  №46 
вх.Б,ет.2,ап.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управител 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 /14.05. 2019 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ЯНЧО БАКАЛОВ 

4, гр.ЕЛХОВО, 

община ЕЛХОВО, 

област ЯМБОЛ, 

ул.“ЯНЧО 

БАКАЛОВ “ №4“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.ЕЛХОВО, 

община ЕЛХОВО, 

област ЯМБОЛ, 

ул.“ЯНЧО 

БАКАЛОВ “ №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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79,875 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Управител: 

Минка Ангелова Шигулова, 

гр.Елхово , ул. „Янчо 

Бакалов”№4, ет.4, ап.16, тел.: 

0884438184, 

mshigulova@gmail.com 

2. Kонтрольор: 

Избран на         03.05.2019 г.      

за срок : безсрочно. 

Тоня Стоянова Върбанова, 

гр.Елхово , ул. „Янчо 

Бакалов”№4, ет.5, ап.17, тел.: 

0877090776  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51/08.01.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.Елхово 

ул.Търговска  №46 ‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.Елхово 

ул.Търговска  №46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския 

съюз и/или от 

държавния или 

общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и 

субсидии и/или 

използване на 

собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в режим 

на етажна 

собственост 

 

 

 

 

 

 

 

 

безсрочен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,05 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управител: Мария 

Цветанова Петрова 

гр.Елхово,ул. Търговска 70, 

вх. А, ап.9 

mariypetrova7799@gmail.cm 

Контрольор: Тонка Кирова 

Ташева 

гр.Елхово, ул. Търговска 70, 

вх. А, ап.4 

tonkatasheva@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariypetrova7799@gmail.cm
mailto:tonkatasheva@gmail.com


52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52/23.01.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ТЕХНОКРАТИ“ 
гр. Елхово, 
община Елхово, 
ул. „Търговска“ 
бл. № 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Елхово, 

община Елхово, 

ул. „Търговска“ 

бл.74, 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 

 

 

 

 

 

 

 

безсрочен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,83 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управител: Ганчо 

Тодоров Димов 

гр.Елхово,общ.Елхвово ул. 

Търговска 74, вх. А, ап.12 

Контрольор: Гинка 

МарчеваПаскова 

гр.Елхово,общ.Елхово ул. 

Победа №6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53/28.01.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.Елхово, 

община Елхово 

,ул.,,Търговска’’№ 

31, вх.А,Б и В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.Елхово, 

ул.,,Търговска’’№ 

31, вх.А, ет.2, ап.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския 

съюз и/или от 

държавния 

или общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и 

субсидии 

и/или 

използване на 

собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в 

режим на 

етажна 

собственост 

 

 

 

 

безсрочен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.03 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управител:  

Ивелина Добрева Великова 

гр.Елхово,ул.,,Търговска’’№31

, вх.А, ет.2, ап.3  

Контрольор:  

Деян Димитров Денчев 

гр.Елхово,ул.,,Търговска’’№31

, вх.Б, ет.3, ап.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54/29.01.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.Елхово, 

община Елхово, 

ул.,,Александър 

Стамболийски’’№ 

66, вх.А и Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.Елхово, 

ул,,Александър 

Стамболийски’’№ 

66, вх. Б, ет.1, 

ап.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския 

съюз и/или от 

държавния 

или общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и 

субсидии 

и/или 

използване на 

собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в 

режим на 

етажна 

собственост 

 

 

 

 

 

безсрочен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79,67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управител:  

Златка Тодорова Ангелова 

гр.Елхово,  ул,,Александър 

Стамболийски’’№ 66, вх. Б, 

ет.1, ап.15 

angelova.zlatka@abv.bg 

Контрольор:  

Марина Иванова Динкова  

гр.Елхово,ул,,Александър 

Стамболийски’’№ 66, вх. А, 

ет.1, ап.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55. 

 

55/25.02.2020г

. 

 

 

гр.Елхово, 

община Елхово, 

ул.,,Александър 

Стамболийски’’

№ 142, бл.27 

 

гр.Елхово, 

община Елхово, 

ул.,,Александър 

Стамболийски’’

№ 142, бл.27 

 

усвояване на 

средства от 

фондовете на 

Европейския 

съюз и/или от 

държавния 

или общинския 

бюджет, 

безвъзмездна 

помощ и 

субсидии 

и/или 

използване на 

собствени 

средства с цел 

ремонт и 

обновяване на 

сгради в 

режим на 

етажна 

собственост 

 

безсрочен 

 

 

 

 

 

 

90.36 % 

 

Председател на управленския 

съвет Живка Георгиева 

Караиванова  

гр.Елхово,  ул,,Александър 

Стамболийски’’№ 142, бл.27, 

ап.9  

Членове на управителния 

съвет са: 

1.Христо Божков Вълчанов 

гр.Елхово,  ул,,Александър 

Стамболийски’’№ 142, бл.27, 

ап.10 

2. Емилиян Митев Павлов 

гр.Елхово,  ул,,Александър 

Стамболийски’’№ 142, бл.27, 

ап.12 

Контрольор:  Любомир 

Димитров Хаджиев 

гр.Елхово,ул,,Александър 

Стамболийски’’№ 142, бл.27, 

ап.1  

 

Председател на 

управленския 

съвет 



56 56/10.01.2023 г. Гр. Елхово 
ул.“Яница“, бл.1 

Гр.Елхово 
ул.“Яница“, бл.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 

безсрочен 

 

100 % Председател на 
управителния съвет:Николай 
Иванов Илиев  
гр.Елхово,   
ул. “Яница’’бл.1,вх.В, ап.6 
Членове на управителния 
съвет:Елена Димитрова 
Милева гр.Елхово,  
ул.”Яница|” бл.1 вх.Б, ап.8 
Георги Димитров Георгиев 
гр.Сливен, ул.”Дружба” №36 
Контрольор: Апостол Иванов 
Иванов гр.Елхово, ул,,Тунджa” 
№ 18 
Членове на контролния съвет: 
Ралица Димова Танева 
с.Воден, ул.”НикоПехливанов” 
Светла Георгиева Йорданова 
гр.Елхово, ул.”Цар Иван 
Шишман” № 39 

 Управител 



57 57 от 12.01. 
2023 г. 

„гр.Елхово,  
ул.,,Витоша“№22“ 

гр.Елхово, община 
Елхово, ул 
“Витоша’’ №22 

усвояване на 
средства от 
фондовете на 
Европейския 
съюз и/или от 
държавния 
или общинския 
бюджет, 
безвъзмездна 
помощ и 
субсидии 
и/или 
използване на 
собствени 
средства с цел 
ремонт и 
обновяване на 
сгради в 
режим на 
етажна 
собственост 

безсрочен  100% Управител: 
Олга Анатолевна Станчева 
гр.Елхово,  
ул.“Витоша’’№22,вх.В,ет.3,ап.
31 
Контрольор: 
Калинка Господинова 
Димитрова   
гр.Елхово,  ул. 
“Витоша’’№22,вх.А, ет.3,ап.8 

Управител 



58 58 от 
24.01.2023 г. 

МОРАВА, 
гр.Елхово,  
ул.Морава №10, вх. 
А, Б и В 

гр.Елхово,  
ул.Морава №10, вх. 
А, Б и 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 100% Управител: 
Иван Кръстев Иванов  
гр.Елхово,  ул. 
“Морава’’№10,вх.А, ет.1,ап.5 
Членове на управителния 
съвет: 
Мильо Димитров Милев 
гр.Елхово,  ул. 
“Морава’’№10,вх.Б, ет.3,ап.9 
Здравко Илиев Бунев 
гр.Елхово,  ул. 
“Морава’’№10,вх.Б, ет.3,ап.9 
Контрольор: 
Наско Георгиев Георгиев 
гр.Елхово,  ул. 
“Морава’’№10,вх.А, ет.3,ап.7 

Управител 



 

59 59 от 
24.01.2023 г. 

гр.Елхово, община 
Елхово,  
ул.“Тринадесети 
март“ бл.11А, 
вх.А,Б,ВиГ 

гр.Елхово, община 
Елхово,  
ул.“Тринадесети 
март“ бл.11А, 
вх.А,Б,ВиГ  

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% Управител: 
Стоян Атанасов Ташев  
гр.Елхово, ул.“Тринадесети 
март“бл.11А,вх.Г,ет.4,ап.10 
Контрольор: 
Павлин Иванов Иванов 
гр.Елхово, ул.“Тринадесети 
март“бл.11А,вх.В,ет.4,ап.11 

Управител 



60 60 от 
26.01.2023 г. 

гр.Елхово, 

ул.Яница №2, 

вх.А и вх.Б  

гр.Елхово,община 
Елхово, 
ул.Яница№2,бл.2, 
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 

безсрочен 100% Управител: 
Тодорка Колева Танчева: 
гр.Елхово, ул.Яница 2,вх. 
Б,ет.2,ап.5 
Контрольор: 
Пенка Тонева Михова 
гр.Елхово, ул.Яница 2,вх. 
Б,ет.2,ап.4 

Управител 



 

61 61 от 
27.01.2023 г. 

Жилищен блок 

„Индже“ гр. 

Елхово, 

общ.Елхово, 

обл.Ямбол,ул.“

Търговска“ 

№76 

гр.Елхово, 
ул.“Търговска“ №76 

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 на 
управителния съвет 
/управител/: 
Елена Стоева Раванова   
Адрес: гр. Елхово, 
ул.Търговска №76, ап.1  
  Членове на управителния 
съвет:  
Мара Динева Стоянова  
Адрес: гр. Елхово, 
ул.Търговска №76, ап.5   
Светла Великова Марчева  
Адрес:  гр. Елхово, 
ул.Търговска №76 
Председател на контролния 
съвет (контрольор): 
Георги Иванов Георгиев: гр. 
Елхово, ул.Търговска №76, 
ап.10 
Членове на контролния съвет: 
Никола Монев Монев: гр. 
Елхово, ул.Търговска №76, 
ап.17   
Иван Димитров Бойчев:  гр. 
Елхово, ул.Търговска №76, 
ап.18   

Управител 


