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ИНФОРМАЦИЯ  

по ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 към чл. 33, ал. 1, т.3, чл. 33а1, т.3 и чл. 41а, ал1, т.4 и 6 
от НАРЕДБА № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на 

информация  
 

към 30.06.2021 г. 
 

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 
 

Към 30.06.2021 г. няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.  
 

 2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно 
дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. 
 

  Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството. 
 

 3. Сключване или изпълнение на съществени сделки 
 
Подписани са следните съществени договори за строителство: 

- Обединение „SC HIDRO SALT-B-92 SRL-TRACE GROUP HOLD PLC“ подписа договор за 
изпълнение на обект: „Строителни работи в рамките на Проект за подобряване на мобилността в 
община Констанца, между жп гара и курорт „Мамая“. Възложител е Община Констанца Румъния. 
Стойността на договора е  62 400 067,07 румънски леи. Срокът за изпълнение е 18 месеца. Проектът 
включва пътни работи, вкл. маркировка, ландшафтна архитектура и озеленяване, монтиране на 
улични пейки и осветление.Участници в обединението са SC HIDRO SALT-B-92 SRL, Румъния и 
„Трейс Груп холд“ АД. 
- Договори за изпълнение на две обособени позиции от обект: „Ремонт на улици и пътища, 
община Ловеч“ - Обособена позиция 1: „Извършване на строителство, основен ремонт, 
реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения  и елементи на 
техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“ и Обособена позиция 2: „Извършване 
на текущ ремонт на пътна и улична мрежа за нуждите на Община Ловеч“. Стойността на договорите 
е съответно 10 млн. лева и 4 млн. лева.Срокът за изпълнение и на двете позиции е до 31.12.2024 г. 
Възложител е Община Ловеч. 
- Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ново строителство, основен 
ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, 
републиканските пътища, текущ ремонт и ново строителство на тротоарни настилки и други 
съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора“. Стойността на договорените 
дейности е 20 833 333 лева без ДДС. Срокът на договора е четири години, считано от 27.05.2021 г. 
или до изчерпване на неговата стойност. Възложител е Община Стара Загора. 
 

 4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. 
 

Не е взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 
предприятие. 

  
 5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. 

 
С решение на Общото събрание на дружеството, проведено на 30.06.2021 г., по предложение 

на Одитния комитет за проверка на индивидуалния и консолидирания финансов отчет на 

дружеството за 2021 г. е избран Калин Апостолов, д.е.с., регистриран одитор, вписан с диплома 

№0657в Института на дипломираните експерт счетоводители. 

 
6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до 
дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения 
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капитал на дружеството. 
 

За отчетния период не са налице дела, отговарящи на посочените изисквания. 
 

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от 
емитента или негово дъщерно дружество. 
 

Неприложимо. 
 
 

       Изп. директор: инж. Боян Делчев  


