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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

от ГА Л И Н А  С Т О Я Н О В А  - Кмет на Община Казанта*
Д О К Л А Д

КАЗАНЛЪК
№ л с .

по чл.93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Казанлък

1. В  полза на енергийното предприятие „БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО“ ЕООД, ЕИК 
201466946 възмездно да се учреди сервитут върху следните три поземлени имота по 
КВС на землище с.Черганово, община Казанлък: поземлен имот № 000030 - полски път, 
публична общинска собственост с дължина 7,65м. и площ на сервитута от 15кв.м.; 
поземлен имот № 000032 -  полски път публична общинска собственост е дължина от 
10,08м. и площ на сервитута от 20кв.м. и поземлен имот № 000047- полски път, 
публична общинска собственост е дължина от 523 ,80м. и площ на сервитута ЮбОкв.м., 
който сервитут е за прокарване на линеен енергиен обект, представляващ кабелно трасе 
за пренос на електрическа енергия - подземна кабелна линия 20kV, която да 
осъществява връзка от Стълб № 67 на ВЛ  „Мъглиж“ до Стълб № 65Л на ВЛ  20kV 
„Черганово“ в землището на село Черганово, ЕКАТТЕ: 80532, община Казанлък.

2. Определяне на пазарна цена на учредения по т.1 сервитут е площ от 1095 кв.м. в размер 
на 1095лв. от които 15лв. за ПИ № 000030, 20лв. за ПИ № 000032 и 1060лв. за ПИ № 
000047, като това представлява освободена доставка по см. на чл.45, ал.1 от ЗДДС.

3. Упълномощаване на кмета на Община Казанлък да сключи договор за безсрочно, 
възмездно учредяване на сервитут в описаните в т.1 поземлени имоти и да организира 
вписването му по съответните партиди, в актовете за общинска собственост и в 
публичния регистър на Община Казанлък за разпоредителни сделки е имоти-общинска 
собственост.

4. Всички административни разходи и такси по настоящото производство, в т.ч. и за 
вписването на договора в А В са за сметка на дружеството-заявител.

У В А Ж А Е М И  ГО С П О Д И Н  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л ,
Моля, по внесен от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото си

заседание.

В общинска администрация е постъпило заявление вх.№ 168-3595-2 от 21.09.2017г. от 
„БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО“ ЕООД представлявано от управителя Реймънд Пол Уилсън, 
чрез пълномощника Апостол Николаев Лолов с искане за учредяване на сервитутно право 
на прокарване на електропровод през имоти публична общинска собственост в 
землището на с.Черганово.

Общински съвет Казанлък с Решение № 346 от 29.12.2016 е разрешил възлагане 
изработката на Подробен устройствен план -  Парцеларен план за подземна кабелна линия 
20 kV, която да осъществява връзка от Стълб № 67 на ВЛ „Мъглиж“ до Стълб № 65.1 на 
ВЛ 20kV „Черганово“ в землището на село Черганово, ЕКАТТЕ: 80532, община Казанлък.

О Т Н О С Н О :

М О Т И В И :



С Решение № 456 от 27.04.2017г. Общински съвет Казанлък е одобрил Подробен 
устройствен план -  Парцеларен план за подземна кабелна линия 20kV във връзка със 
задължения на „БИ СИ АЙ Черганово“ ЕООД по договор за изместване на енергиен обект. 
Одобреното трасе на електропровода преминава през следните Поземлени имоти в 
землището на с.Черганово, ЕКАТТЕ: 80532, „полски пътища“ -  публична общинска 
собственост - № 000030, № 000032 и № 000047; „напоителен канал“ -  държавна частна 
собственост -№ 000066; „Нива“ -  частна собственост - № 016022 и „Ов.градина“ -  частна 
собственост - № 026100. Общата дължина на трасето е 594,80м„ а общия сервитут 1188 
кв.м.

Целта на възложителя е да изгради енергиен обект подземен електропровод на 
законово основание, т.е. да се сдобие с разрешение за строеж съгласно разпоредбите на 
ЗУТ. Съгласно чл.182, ал.2 от този норм.акт „ С т роеж  в чуж д поземлен имот и ст роеж  
под повърхността на земята в чуж д поземлен имот имат право да  извършват и лицата, 
в полза на които е издадена заповед по чл. 193, ал. 3 и 4 или е учреден сервитут по чл. 
64 и § 26 от преходните и заключителните разпоредби  на Закона за  енергетиката . На 
същите се издава разреш ение за ст роеж  по чл. 148'".

По отношение възмездността на ограниченото вещно право следва да се съобрази 
следното: Съгласно разпоредбата на чл.64, ал.6, предл.2-ро от ЗЕ (Доп. - ДВ, бр. 74 от 
2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Определянето на разм ера на обезщетенията по тази 
глава се извършва по р е д а  на чл. 210 и 211 от Закона за устройство на територията или 
по взаимно съгласие на страните с оценка от лицензиран оценител. Възложителя е 
представил пазарна оценка от лицензиран оценител за сервитутно право възлизаща на 
1095лв. същата има характер на предложение за възмезднмо учредяване на сервитутно 
право по смисъла на чл.64, ал.6, предл.2-ро от ЗЕ.

Съгласно одобрения ПУП-ПП трасето преминава през следните поземлени имоти -  
публична общинска собственост: № 000030- вид територия:селско стопанство, начин на 
трайно ползване: полски път, с дължина на трасето 7,65м. и сервитут 15кв.м.; № 000032 - 
вид територия:селско стопанство, начин на трайно ползване: полски път, с дължина на 
трасето 10,08м. и сервитут 20кв.м.; № 000047 - вид територия:селско стопанство, начин на 
трайно ползване: полски път, с дължина на трасето 523,8м. и сервитут ЮбОкв.м. Общата 
дължина на гореописаното трасе е 541,53м., а общия сервитут 1095кв.м.

П Р О Е К Т  ЗА Р Е Ш Е Н И Е :
Общ ински съвет К азанлък, на основание чл.21, ал .1, т .8  ЗМ С М А , чл.29, ал.З 

3 0 3 3 ,  хип.З-та, вр. с чл.7, ал .2, чл .34, ал .6 и 7 и чл .41, ал.2 ЗО С , чл .64, ал .1, ал .2, т .2  и 
ал .4, ал .6 от З Е , чл.5, ал.1 ЗУ Т, чл .182, ал.2 ЗУ Т чл.12, ал.1 ЗУ Т , §1, т .23  и т .24  от Д Р  
на З Е , чл.2, ал .2, т .2  ЗКИ Р и чл .45, ал.1 ЗДДС

Р Е Ш И :
1. В  полза на енергийното предприятие „БИ СИ АЙ ЧЕРЕАНОВО“ЕООД, ЕИК 201466946 

възмездно учредява сервитут върху следните три поземлени имота по КВС на землище 
с.Черганово, община Казанлък: поземлен имот № 000030 - полски път, публична 
общинска собственост с дължина 7,65м. и площ на сервитута от 15кв.м.; поземлен имот 
№ 000032 -  полски път публична общинска собственост с дължина от 10,08м. и площ 
на сервитута от 20кв.м. и поземлен имот № 000047- полски път, публична общинска 
собственост с дължина от 523,80м. и площ на сервитута ЮбОкв.м., който сервитут е за 
прокарване на линеен енергиен обект, представляващ кабелно трасе за пренос на 
електрическа енергия - подземна кабелна линия 20kV, която да осъществява връзка от 
Стълб № 67 на ВЛ  „Мъглиж“ до Стълб № 65.1 на ВЛ  20kV „Черганово“ в землището на 
село Черганово, ЕКАТТЕ: 80532, община Казанлък.

2. Определя пазарна цена на учредения по т.1 сервитут с площ от 1095 кв.м. в размер на 
1095лв. от които 15лв. за ПИ № 000030, 20лв за ПИ № 000032 и 1060лв. за ПИ № 
000047, като това представлява освободена доставка по см. на чл.45, ал.1 от ЗДДС.



3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за безсрочно, възмездно 
учредяване на сервитут в описаните в т. 1 поземлени имоти и да организира вписването 
му по съответните партиди, в актовете за общинска собственост и в публичния 
регистър на Община Казанлък за разпоредителни сделки с имоти-общинска 
собственост.

4. Всички административни разходи и такси по настоящото производство, в т.ч. и за 
вписването на договора в А В са за сметка на дружеството-заявител.

А Д Р Е С А Т И  Н А  А К ТА :
ГА Л И Н А  С Т О Я Н О В А  - Кмет на Община Казанлък
„Б И  С И  А Й  Ч Е Р Г А Н О В О “ Е О О Д  - в качеството си на възложител

Д О К Л А Д Ч И К  П РИ  Р А З ГЛ Е Ж Д А Н Е  Н А  ЗА С ЕД А Н И Я  Н А  К О М И С И И : 
арх. Г Е О Р Г И  С Т О Е В  -  главен архи тект на Общ ина К азанлък

Д О К Л А Д Ч И К  П РИ  Р А З ГЛ Е Ж Д А Н Е  Н А  З А С Е Д А Н И Е  Н А  О Б Щ И Н С К И Я  С Ъ В Е Т : 
ГА Л И Н А  С Т О Я Н О В А  - Кмет на Община Казанлък
Предоставям Ви всички материали в електронен вид.

Настоящият акт д а  се изпрати на Кмет а на Община К азанлък и област ния управител 
на област  Ст ара Загора в седем  дневен срок от  приеманет о м у .
П репис от  реш ениет о д а  се изпрати в рай онна прокурат ура К азанлък за  преглед по р ед а  
на общия надзор  и законност .
Настоящият акт м ож е да се обж алва в 14 дневен срок пред Административен съд Стара Загора 

В 7 дневен срок от приемане на Реш ениет о същ от о д а  се изпрати за  обявяване в
ДВ.

Приложен ия:
1. Копие от заявления вх.№ 168-3595-2 от 21.09.2017г..;
2. Копие от Лиценз № Л-402-01/03.12.2012г.;
3. Копие от пълномощно;
4. Копие от Подробен устройствен план -  Парцеларен план;
5. Копие от списък на засегнатите имоти;
6. Копие от Решение № 346/29.12.2016г.;
7. Копие от Решение № 456/27.04.2017г.;
8. Копие от пазарна оценка;
9. Справка за актуално състояние на „БИ СИ АЙ ЧЕРГ АНОВО“ ЕООД;

С уважение,

ГА Л И Н А  С Т О  
Кмет на Общ

Съгласували:

инж.Даниела Коева, Зам.Кмет

арх.Георги Стоев, гл.архитект 
инж.Живка Узунчева, н-к отде.
Кольо Байков, ст.юрисконсу.

Изготвилгарх.Анета Георгиева, мл.експе]



ДО:  i  ; , u cj  й -
КМЕТА НА ОБЩ ИНА КАЗАНЛЪК

З А Я В Л Е Н И Е

От „БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО" Е О О Д  ЕИК
201466946, със седалище и адрес на управление: 
гр. Казанлък 6100, ул. „Стара планина" №11, вх. 
В, ет.4, ап.23 („Дружеството") и адрес за
кореспонденция гр. София 1000, ул. „Аксаков" 
11 А, ет. 5, представлявано от управителя 
РЕЙМ ЪНД ПОЛ УИЛСЪН, чрез пълномощника 
АПОСТОЛ НИКОЛАЕВ ЛОЛОВ, ЕГН: 
- , лична карта № , издадена па

г. от МВР -  Стара Загора, упълномощен 
съгласно пълномощно с нотариална заверка на 
подписа per. № 02539/18.02.2016 г., и заверка на 
съдържание per. № 02540/18.02.2016 г., том 1Б, No 
140, заверено ог Валентина Благоева, нотариус с 
район на действие СРС, вписан под per. No 302 в 
Нотар и а л па та ка ма р а,

за стартиране на процедура по учредяване на 
право на строеж, респективно сервитутно 
право за прокарване и преминаване

Със заявление с вх. N«168-3595-1/18.08.2016г. от „БИ СИ АИ ЧЕРГАНОВО" ЕООД, дружество с 
издаден от Държавна комисия за енергийно и водно регулиране /ДЕКВР/ валиден Лиценз No Л-402- 
01 /03.12.2012г. за производство на енергия, е поискано издаване на разрешение за изработване на 
проект за Подробен Устройствен План - Парцеларен План на подземна кабелна линия 20kV, 
попадаща в територията на землище с. Черганово, община Казанлък. Трасето на кабелната линия 
започва от съществуващ Стълб N«67 на ВЛ „Мъглиж", находящ се в ПИ N«016022, по полски пътшца 
с N«000032 и N«000030, продължаващ па юг до ПИ N«000066 -  напои велен канал и по полски път 
N«000047 достигащ до стълб N«65.1 на ВД 20kV „Черганово" ситуиран в ПИ 026100. Въз основа на 
Решение N«346 от 29.12.2016г. Общински съвет на гр. Казанлък разрешава на дружеството възлагане 
па изработване на Парцеларен план, такъв е бил изработен и внесен при спазване на законовите 
срокове и изисквания за одобрение му.

С Решение №456 от 27.04.2017г. на Общинския съвет па гр. Казанлък /влязло в законна сила на 
■ 23.05.2017г./ е одобрил ПУГ1- парцеларен план на под'земна кабелна линия 20kV, съгласно който 

одобреното трасе на електропровода преминава от Стълб №67 на ВЛ „Мъглиж", находящ се в ПИ 
N«016022, по полски пътища с №000032 и №000030, продължаващ на юг до ПИ №000066 -  
напоителен канал и по полски път №000047 достигащ до стълб №65.1 на В/1 20kV „Черганово" в ПИ 
026100. При пресичането на напоителен канал М-1 ляв на „Напоителни системи" ЕАД, кабелната >
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линия ше се изтегли през хоризонтален сондаж на минимум 0,6м под бетоновата облицовка на 
канала. .

По смисъла на чл. 67, ал, 7 oi Закон за енергетиката „БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО" ЕООД, 
дружеството, което ще изгради трасето, има качеството на Възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 
от ЗУТ и на заинтересовано лице по смисъла на чл. 124, ал. 3 от ЗУТ.

В тази връзка с настоящото заявление на основание чл. 62, ал. 5 от Закона за енергетиката, 
отправяме предложение в полза на дружеството да бъде учредено право на строеж за изграждането 
на кабелното трасе, така както е предвидено съгласно одобрения и влязъл в сила Парцеларен план -  
ПУП, неразделна част от настоящото заявление, върху следните имоти, които са собственост на 
Община Казанлък:

- 000030 -  вид територия: селско стопанство, начин на трайно ползване: полски път, 
публична общинска собственост, с дължина па кабелното трасето преминаващо през този имот от 
7.65м. и площ на сервитута от 15кв.м., за учредяването на правото на строеж за изграждане па 
кабелното трасе;

- 000032 - вид територия: селско стопанство, начин на трайно ползване: полски път, 
публична общинска собственост, с дължина на кабелното трасето преминаващо през този имот от 
!0,08м. и площ на сервитута от 20кв.м., за учредяването на правото на строеж за изграждане на 
кабелното трасе;

- 000047 - вид територия: селско стопанство, начин на трайно ползване: полски път, 
публична общинска собственост, с дължина на кабелното трасето преминаващо през този имот от 
523,80м. и площ на сервитута 1 ОбОкв.м., за учредяването на правото на строеж за изграждане на 
кабелното трасе.

На следващо място, последващата експлоатация на кабелното трасе предполага в полза на 
дружеството да възникнат и предвидените в чл. 64, ал. 2, т.1 и т.2 от Закон за енергетиката сервитутп, 
изразяващи се в право на преминаване и право на прокарване, при спазване па предвиденото трасе 
на сервитута съгласно одобрения и влязъл в сила парцеларен план -  ПУП, както следва:

- площ на сервитута определен за имот 000030 -  15 кв. м.
- площ на сервитута определен за имот 000032 -  20 кв. м.
- площ на сервитута определен за имот 000047 - 1 060 кв. м.

С оглед иа законовото изискване за възникването на сервитутите е необходимо да има а) има 
влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението на съответните 
имоти и б) титулярят на сервитута да е изплатил еднократно обезщетение на собственика на имота, 
върху който е възникнал сервитутът.

Тъй като Дружеството има качеството на енергийно предприятие по смисъла на параграф 1, 
г. 24 от Преходните разпоредби на Закон за енергетиката и фактът, че имотите, през които е 
предвидено преминаването иа трасето, са публична общинска собственост бихме искали да се 
възползваме от възможността, предоставяна от чл. 67, ал. 2 от Закон за енергетиката и безвъзмездно 
да използваме съответните сервитутии площи от гореописаните имоти. В случай, че бъде 
преценено, че не са налице съответните предпоставки за безвъзмездно ползване, бихме искали да 
инициираме предприемането на процедура при спазване иа изискването на чл. 210 и чл. 211 от ЗУТ 
за определяне на размер на обезщетението, което дружеството следва да заплати за всеки един от 
гореописаните имотивъв връзка с възникването на сервитутите. •

В случай, че бъде преценено, че не можем да се възползване от възможността, която 
предоставя чл. 67, ал. 2 от Закон за енергетиката, моля да бъде стартирана-процедура за определяне 
иа размера на обезщетението, което дружеството ще следва да заплати във връзка с възникването на 
сервитутите за право иа преминаване и право па прокарваме през имотите общинска собственост.

ПРИЛОЖ ЕНИЯ:
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Приложение към
Решение Ш1-402/03 12.2012 г.
на ДККВР

РЕП УБЛИ КА  БЪЛГА РИ Я

ДЪРЖ АВН А К О М И С И Я  ЗА Е Н Е Р ГИ Й Н О  И  В О Д Н О  РЕГУЛИ РА Н Е

Л И Ц Е Н З И Я
за п р о и з в о д с т в о  на е л е к т р и ч е с к а  е н е р г и я  

№Л-402-01/03.12.2012 г.

Издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
на основание чл. 39, ал. 1, т. I, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката 
(обн. ДВ. бр.107/2003 I и з м .  ДВ. бр. 18/2004 г., изм. ДВ. бр.18 и 95/2005 г., изм. ДВ. 
бр.30, 65 и 74/2006 г., изм. ДВ. бр.49, 55 и 59/2007 г., изм. ДВ бр.36, 43 и 98/2008 г., 

изм. ДВ бр.35, 41 ,42 , 82 и 103/2009 г„ изм. ДВ. бр. 54,97/2010 г„ изм. ДВ. бр. 
35,47/2011 г., изм. ДВ. бр. 38,54,82 /2012 г.) и със свое решение №71-402

от 03.12.2012 г.
на

Еднолично дружество с ограничена отговорност

,БИ СИ АИ ЧЕРГАНОВО’

със седалище и адрес на управление: 
Република България, гр. Казанлък, 

област „Стара Загора”, община Казанлък, 
ул. „Стара планина” № 11, вх. В, ет.4, ап 

ПИК 201466946

за срок от 25 (двадесет и пет) години, която да бъ̂ д. 
осъществявана съгласно условията, посочени ' 
в разпоредителната част на тази лицензия и 
приложенията към нея.

Председател на Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране:

(Ангел Семерджиев)

1



пълномощно POWER OF ATTORNEY

Долуподписаният, РЕИМЪНД ПОЛ
УМЛСЪН, австралийски гражданин, роден 
на г., притежаващ паспорт №

издаден на , от
Паспортните служби на Австралия, валиден 
до 1 г., в качеството си на управител
на „БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО" ЕООД, ЕИК 
201466946, със седалище и адрес на 
управление: гр. Казанлък 6100, ул. „Стара 
планина" №11, вх. В, ет.4, ап.23
(„Дружеството"), с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

СТЕФАН МАРКОВ ГУГУШЕВ, адвокат, 
личен № 1000022825, ЕГН , лична
карта № , издадена на г.

от МВР -  София 
и/или

ПЕТКО ХРИСТОВ АНГЕЛОВ, адвокат, 
личен № 1300441410, ЕГН лична
карта № издадена на

от МВР -  София 
и/или

ДИМИТРИНКА СТИЛИЯНОВА 
МЕТОДИЕВА, адвокат, личен № 1600025510, 

ЕГН ! , лична карта №
издадена на г. от МВР -  София

и/или
ДАФИНКА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА,

адвокат, личен № 1100303610, ЕГН

и

ЕЛ
№ 1700426110, ЕГН , лична

карта № издадена на г. от
МВР -  София 

и/или
МАЯ ВЛАДИМИРОВА МИРЧЕВА,

адвокат, личен № 1700493910, ЕГН 
, лична карта №

издадена на . от МВР -  София
___________  и/или

The undersigned, RAYMOND PAUL WILSON, 
Australian citizen, born on , holding
passport № issued on by
Passport Service of Australia, valid till 

. in the capacity of manager of BC1 
CHERGANOVO EOOD, UIC 201466946, with 
corporate seat and address of management at: 
Kazanlak 6100,11 Stara Planina Str., entrance B, 
floor 4, ap.23 (the 'Company'), do hereby

AUTHORIZE

STEFAN MARKOV GUGUSHEV, attorney at 
law, personal № 1000022825, PIN 
ID card № i . issued on by

MLA-Sofia 
and/or

PETKO HRISTOV ANGELOV, attorney at 
law, personal № 1300441410, PIN 
ID card № 1 , issued on by

M IA-Sofia 
and/or

DIMITRINKA STILIYANOVA 
METODIEVA, attorney at law, personal № 

1600025510, PIN ID card №
issued on by MLA -  Sofia;

and/or
DAFINKA IVANOVA STOYCHEVA, 

attorney at law, personal № 1100303610, PIN 
8001203455, ID card № 640656192, issued on 

23,08.2010 by MIA- Sofia; 
and/or

ELENA NENOVA NENOVA, attorney at law, 
personal № 1700426110, PIN , ID

card № , issued on by MIA
-Sofia; 
and/or

MAYA VLADIMIROVA MIRCHEVA, 
attorney at law, personal № 1700493910, 

personal № 1700493910, PIN ID
card № issued on by MIA

-  Sofia
and/or ___________

1
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КОСГАДИНКА ЙОРДАНОВА ДЕЛЕВА, 
адвокат, личен № 1500027744, ЕГН

лична карта i, издадена
на \ от МВР -  София

и/или
ДОБРИНА ЖЕЛЕВА ПАВЛОВА, адвокат,

личен № 1700077580, ЕГН , лична
карта № , издадена на

от МВР -  Бургас 
и/или

ЛИЛЯНА СПИРИЕВА ЦОНЕВА, ЕГН 
лична карта Ns

издадена на . от МВР -  София
и/или

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ, ЕГН: 
лична карта №

издадена на 25.01.2012г. от МВР -  София 
и/или

АПОСТОЛ НИКОЛАЕВ ЛОЛОВ, ЕГН: 
лична карта Ns

издадена на . от МВР -  Стара
Загора

Всички заедно с адрес: гр. София 1000, 
ул. „Аксаков" №11а, ет. 5, офис 3,

Тел. 02/815-75-10

Всеки от тях поотделно със следните 
права: 1

1. Да представляват Дружеството пред 
всички държавни, общински и други органи, 
организации и институции и техните 
подразделения, банки, нотариуси, 
юридически и физически лица в страната и в 
чужбина, включително но не само община 
Казанлък, област Стара Загора, Национална 
агенция Пътна Инфраструктура, 
Министерство на земеделието и храните, 
Агенция по горите Република България, 
Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство, Дирекция Национален 
Строителен Контрол, Министерство на 
вътрешните работи, Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на 
населението", Областно управление 
„Пожарна безопасност и защита на 
населението", Районна служба „Пожарна 
безопасност и защита н населението" -

KOSTADINKAIORDANOVA DELEVA,' 
attorney at law, personal № 1500027744, PIN' 

ID card Ns issued on
by MIA -  Sofia; 

and/or
DOBRINA ZHELEVA PAVLOVA, attorney- 

at-law, personal № 1700077580, PIN
, ID card Ns issued on

by M IA- Burgas 
and/or

LILYANA SPIRIEVA TSONEVA, PIN
i, ID card Ns issued on

by MIA-Sofia 
and/or

DIMITAR IVANOV IVANOV. PIN:
i, ID Card No. issued on

25.01.2012 by MIA -  Sofia 
and/or

APOSTOL NIKOLAEV LOLOV, PIN:
, ID card Ns issued on

by MIA -  Stara Zagora

All together with address: Sofia 1000,11a 
Aksakov Str., floor 5, office 3,

Tel. 02/815-75-10,

Together and separately with the following 
rights:

1. To represent the Company before all state, 
municipal and other authorities, organizations 
and institutions and their departments, banks, 
notaries, legal entities and natural persons, in 
the country including but not limited to 
Kazanlak Municipality, Stara Zagora region. 
National Agency Road Infrastructure, Ministry 
of Agricultural and Foods, the forestry Agency 
Republic of Bulgaria, Ministry of the Regional 
development and public utilities Directorate of 
national Construction Supervision Ministry of 
Internal Affairs, Major Directory 'Fire safety and 
defence of citizens'. District Governance 'Fire 
safety and defence of citizens', Regional Service 
'Fire safety and defence of citizens' -  Kazanlak, 
Land office -  Kazanlak Municipality, Municipal 
department Agriculture - Kazanlak 
Municipality with the right to execute, sign and 
present any documents, applications, claims, 
etc., to present and receive information, to

I



Поземлена служба -  община 
{щфпк, Общинска служба Земеделие -  

на Казанлък с правото да съставят, 
писват и представят всякакви документи, 

Заявления, молби и др., да предоставят и да 
получават информация, да получават 
всякакви документи, включително но не само 
удостоверения, решения и административни 
актове, да сключват всякакви договори при 
условия, каквито намерят за добре, да 
заплащат необходимите такси.

2. Да представляват Дружеството пред 
„Национална Електрическа Компания" ЕАД  
(НЕК ЕАД), „Енерго -  Про Мрежи" АД, 
„Енерго -  Про Продажби" А Д  „ЕВН 
България Електроразпределение" А Д  „ЕВН 
България Електроснабдяване" А Д  «ЧЕЗ 
България» ЕА Д  Електроенергиен Системен 
Оператор ЕАД (ECO ЕАД) и навсякъде, 
fc-адето е необходимо, с правото от името и за

ка на Дружеството да предприемат 
и необходими правни и фактически 
вия, да водят преговори за сключване и 
исване на всякакви договори при 

овия, каквито намерят за добре, 
включително с правото да подпишат 
всякакви приложения и приемо- 
предавателнн протоколи към горните 
договори и други документи, каквито е 
необходимо, както и с правото да получат 
оригинални екземпляри от горните 
документи, както и всякакви други 
документи, да подават и получават всякаква 
информация от името на Дружеството.

3. Да представляват Дружеството пред 
всички държавни, общински н други органи, 
организации и институции, включително, но 
не само Държавна комисия по енергийно и 
водно регулиране. Агенцията за Устойчиво 
Енергийно Развитие, по всякакви въпроси,

! свързани с Дружеството, с правото да 
! извършват всички необходими юридически 

и фактически действия и сделки от името и за 
; сметка на Дружеството при условил, каквито 
[ намерят за добре, включително но не само да 
| подписват и представят документи и 

информация, да >■ пражняват и защитават

receive any documentation including but not 
only certificates, resolutions and administrative 
acts, to conclude any contract on conditions 
which deems appropriate, to pay the required 
fees.

2. To represent the Company before "National 
Electricity Company" EAD (NEK EAD), "Energo 
- Pro Grids” AD, "Energo - Pro Салес” AD, "EVN 
Elektrorazpredelenie Bulgaria" JSC, "EVN 
Elektrosnabdqvane Bulgaria" JSC, "CEZ 
Bulgaria” EAD, Electricity System Operator 
EAD (ESO EAD) and wherever necessary, with 
the right on behalf of the Company to take all 
necessary legal and other actions, to negotiate 
and signing any contracts under conditions 
which they find appropriate, including with die 
right to sign all applications and acceptance- 
upon- delivery protocob to the above contracts 
and other documents as necessary, and with the 
right to obtain original copies of the above 
documents and any other documents, to submit 
and receive any information on behalf of the 
Company.

3. To represent the Company before all state, 
municipal and other authorities, organizations 
and institutions, including but not limited to the 
State Energy and Water Regulatory 
Commission, the Agency for Sustainable Energy 
Development on any matter relating to the 
Company with the right to perform all necessary 
legal and actual activities and transactions on 
behalf of the Company under conditions which 
they find appropriate, including but not limited 
to sign and submit documents and information 
to pursue and protect the rights and the interests 
of the Company and to ensure fulfilment of its 
obligations._________ ___________________________
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правата и законните интереси на 
Дружеството и да гарантират изпълнението 
на задълженията му.

4. Да представляват Дружеството пред 
Министерство на енергетиката и Фонд 
„Сигурност на електроенергийната система" 
във връзка с подаване, включително по 
електронен вил на справки за приходите от 
продажба по регулирани или свободно 
договорени цени на произведена от 
Дружеството електрическа енергия, както и 
подаване на всякаква друга информация, 
изискуема по закон, свързана с дейността на 
Дружеството, с правото да подписват 
всякакви документи, включително по 
електронен път, да получават и подават 
всякаква информация и документи, да 
заплащат такси.

5. Да представляват Дружеството пред 
Държавна агенция „Национална сигурност" 
(„ДАНС") във връзка с дейността на 
Дружеството, с правото да дават и подписват 
обяснения от името и за сметка на 
Дружеството, да представят и подават 
всякакви документи и информация, да 
подписват и получават всякаква информация 
и документи.

6. Да представляват Дружеството пред 
всички държавни и общински органи, 
физически и юридически лица като водят, от 
името и за сметка на Дружеството, всякакви 
преговори, сключват всякакви сделки при 
условия каквито намерят за добре и да 
подписват всички документи, свързани с тях; 
да сключват от името и за сметка на 
Дружеството гаранционни и кредитни 
Сделки без ограничение при условия каквито 
намерят за добре и да подписват всички 
необходими документи във връзка с тях; да 
поемат менителнични задължения (да 
подписват менителници и записи на 
заповед) от името на Дружеството при 
условия каквито намерят за добре.

7. Да представляват Дружеството пред 
държавни, общински, данъчни и

4. To represent the Company before 
Ministry of energy and the Safety in the Energy 
System Fund with regard to submission, j'„ *
including via electronic manner, of reference 
sheets for the incomes of the Company from sale 
of produced electricity at regulated or freely 
negotiated prices, as well as submission of any 
kind of information related to the activity of the 
Company with the right to sign any documents, 
including via electronic manner, to receive and 
submit any information and documents, to pay 
taxes.

5. To represent the Company before State 
Agency 'National Security' ('SANS') with regard 
to the activity of the Company with the right to 
give and sign explanations on behalf and for t; 
account of the Company, to present and sub 
any documents and information, to sign 
receive any information and documents.

6. To represent the Company before all state 
and municipal authorities, individuals and legal 
entities by conducting on behalf and at the 
expense of the Company any negotiations, 
conclude deals upon conditions which the proxy 
finds appropriate and sign any documents, 
related to them; to conclude on behalf and at the 
expense of the Company guarantee and credit 
deals without limitations upon conditions which 
the proxy finds appropriate and sign all the 
necessary documents in relation to them; to 
undertake obligations under bills of exchange 
and promissory notes on behalf of the Company 
upon conditions which the proxy finds 
appropriate.

7. To represent the Company before state, 
municipal, tax and administrative authorities, 
notary publics, physical persons and legal 
entities, unregistered partnerships as signing on 
behalf and at the expense of the Company any 
deals related to acquisition and alienation of

4



нистратнвни органи, нотариуси, 
ческн и юридически лица, 

Персонифицирани дружества, като 
почват от името и за сметка на 

Дружеството всякакви сделки, свързани с 
придобиване и отчуждаване на леки 
автомобили и моторни превозни средства, 
движими и недвижими вещи и 
обременяването на такива вещи с вещни и 
облигационни тежести (ипотеки, залози иI

; др.), като подписват всички документи, 
свързани с тях при условия какви то намерят 
за добре.

8. Да представляват Дружеството пред 
всички застрахователни дружества и органи, 
включително пред ЗАД „АлианцБългария" с 
правото До1 представят, подписват и 
получават всякакви документи, договори, 
декларации, справки, протоколи, молби, и

необходими, включително но не само във 
азка с настъпили застрахователни събития, 

ijfc? у. извършват всякакви действия по 
рахователните договори, да предоставят 

4?толучават всякаква информация в тази 
зка.

9. Да сключват, изпълняват, изменят и 
прекратяват от името и за сметка на 
Дружеството прн условия каквито намерят за 
добре всякакви договори, включително но не 
само граждански договори, договори за

| услуги, договори за доставка, договори за 
! залог, договори за лизинг, договори за наем,
: търговски договори, трудови договори,
; договори за ипотека, договори за залог и др.

I 10. Да представляват Дружеството пред 
дружествата, предоставящи комунално- 
битови услуги (ток, телефон, парно, вода и 
др.) по всякакви въпроси, включително, но не 
само във връзка с откриване, закриване и 
прехвърляне на партиди, както и да 
подписват, подават и получават всички * 
необходими документи в тази връзка.

vehicles, movable and immovable properties 
and the encumbrance of such properties with 
real or obligation charges (mortgages, pledges, 
etc.), by signing all the documents, related to 
them upon conditions which the proxy finds j 
appropriate.

< 11. 4 a  
всички

представляват Дружеството пред 1 
регистрирани доставчици на I

удостовернтелни услуги на територията нз̂

8. To represent tire Company before all 
insurance companies and authorities, including 
before "Allianz Bulgaria" with die right to 
submit, receive and sign any documents, 
contracts, declarations, reports, protocols, 
applications, and other necessary documents, 
including but not limited to the occurrence of 
insured events, to carry out any actions under 
signed insurance contracts, to provide and to 
obtain any information in this regard.

9. To conclude, execute, modify and terminate 
on behalf of the Company under conditions they 
find appropriate any contracts, including but not 
limited to civil contracts, service contracts, 
supply contracts, pledge agreements, lease 
agreements, commercial contracts, employment 
contracts, mortgage, etc.

10. To represent the Company before 
companies, providing communal services 
(electricity, telephone, steam heating, water and 
others) regarding all issues, including, but not 
limited to, related to opening, closing and 
transfer of batches, as well as to sign, file and 
receive all necessary documents in relation to 
this.

11. To represent the Company before all 
registered suppliers of certifying services on the 
territory of Republic of Bulgaria, including but 
not only "Information services", "Infonotary", 
"Bankservice", as well as before all commercial 
banks in relation to providing of certifying /  
regis tration services and to perform all



Република България, включително но не 
само „Информационно обслужване" А Д  
"Инфонотари" ЕА Д  „Банксервиз" А Д  както 
и пред всички търговски банки във връзка с 
предоставяните от тях удостоверителни/ 
регистрационни услуги като извършат 
всички необходими действия за издаване на 
удостоверение за универсален електронен 
подпис, да подпишат искането за издаване на 
удостоверение за електронен подпис, в т.ч. 
договора за предоставяне на 
удостоверителни услуги, протокола за 
приемане на удостоверението за универсален 
електронен подпис, да получат смарт карта 
със записаното върху нея удостоверение за 
универсален електронен подпис и 
генерирани двойка криптографски ключове. 
Да представляват Дружеството като подават, 
подписват и получават всички необходими 
документи, молби, декларации, заявления, 
жалби и др. във връзка с издаването и 
управлението на удостоверението за 
електронен подпис.

12. Да представляват Дружеството пред
органите на Националната агенция по 
приходите («НАП») във връзка с изискуемите 
съгласно българското законодателство 
данъчни регистрации, промени в тях, 
заявяване и регистриране на промени в 
обстоятелства; да подават данъчни 
декларации, справки, отчети и други 
необходими документи и информация до 
органите на НАП, включително, без 
ограничение за целите на ДДС; да получават 
всякаква информация и документи, 
включително но не само актове за 
установяване на административни
нарушения и наказателни постановления и 
удостоверения, издавани от органите на 
НАП; да участват във всякакви процедури, 
включително, но не само данъчни инспекции 
и одити.

13. Да представляват Дружеството пред
органите по задължително и доброволно 
обществено и здравно оопуряване (НАП, 
НОИ, регионални и местни органи на 
общественото осигуряване, здравно-

[ necessary action for issuing of digital signatory 
j certificate on my behalf, to sign the applicairi 
j with request for issuing of digital signaturl 

certificate, including the contract for providing 
of certifying services, the acceptance upon 
delivery protocol for receiving of digital 
signature certificate, to receive smart card 
containing die digital signature certificate and a 
pair of cryptographically keys included. To 
represent me as submitting, signing and 
receiving all necessary documents, applications, 
declarations, claims and others in relation to 
issuance of digital signature certificate.

>uH£

12. To represent the company before the. 
National Receivable Agency (NRA) in relati 
with the mandatory, according to the Buiga 
legislation, tax registrations, their amend m 
stating and registering of changes in 
circumstances; to file tax declaralio 
verifications, reports and others necessary^  
documents and information to the authorities of 
NRA, including for the purposes of VAT with no 
limitations; to receive any information and 
documents, including but not limited to acts for 
establishment of administrative offences and 
penal decrees and certificates issued by the 
authorities of NRA; to participate in all 
procedures, including but not limited to tax 
inspections and audits.

13. To represent the Company before the 
authorities mandatory and voluntary public and 
health security (NRA, National Social-Security 
Institute (NSI), regional and local authorities of 
social security, health-security fund and its local 
divisions, and others) regarding the mandatory, 
as per the Bulgarian legislation, documents for 
the needs of social and health security, 
amendments in them, stating and registering

s



рителната каса и нейните местни 
ления и друга) във връзка с изискуемите 

ас но българското законодателство 
кументи за нуждите на общественото и 

здравното осшуряване, промени в тях, 
заявяване и регистриране на промени в 
обстоятелства; да подават декларации, 
справки и други необходими документи и 
информация до органите на общественото и 
здравното осигуряване; да получават 
всякаква информация и документи, 
включително но не само актове и 
удостоверения, издавани от органите на 
общественото осшуряване; да участват във 
всякакви процедури, включително, но не 
само проверки от страна на органите на 
общественото осигуряване.

14. Да представляват Дружеството пред 
органите на Националния статистически

ргитут и Агенцията по вписванията, 
говскн регистър във връзка с регистрации 

з.ф ждтл? на статистиката {включително да 
ва годишна информация, отчети и 

анси на Дружеството), промени в тях, 
-»)^8аявяване и регистриране на промени в 

обстоятелства, подаване на декларации, 
справки и други необходими документи до 
органите на Националния статистически 
институт и Агенцията по вписванията, 
получаване на всякакви актове и 
удостоверения, издавани от тях; да подписва, 
подава и получава заявления, декларации и 
всякакви други документи пред органите на 
Т ьрговския регистър към Агенцията по 
вписванията и да получава всякакви 
удостоверения във връзка с регистрацията на 
Дружеството и промени в нея, да обжалва 
пред съда актовете на длъжностните лица, да 
подписва, подава и получава всякакви 
документи, да заплащат съответните такси

15. Да представляват Дружеството пред 
всички държавни и административни 
органи, включително но не само Агенцията 
по вписванията и Централния регистър на 
особените залози при Министерство на 
правосъдието, нотариуси, физически и 
юридически липа на територията на

changes in circumstances; to file declarations, 
verifications and others necessary documents 
and information to the social and health security 
authorities; to receive any kind of information 
and documents, including but not limited to acts 
and certificates, issued by the social security 
authorities; to participate in any procedures, 
including but not limited to check-ups by the 
social security authorities.

14. To represent the Company before the 
National Statistic Institute and Registry Agency, 
Commercial Register regarding registrations for 
the need of statistics (including to file annual 
information, reports and balances of the 
Company), amendments in them, stating and 
registration of changes in circumstances, filing 
of declarations, verifications and other necessary 
documents to the National Statistic Institute and 
the Registry Agency, receiving any acts or 
certificates, issued by them; to sign, file and 
receive statements, declarations and any other 
documents before the Trade Register with the 
Registry Agency and to receive any certificates 
regarding the registration of the Company and 
changes in it, to appeal to the court any of the 
documents issued by the trade register, to 
submit and receive any documents, to pay die 
relevant fees.

15. To represent the Company before all state 
and administrative bodies, including but not 
limited to the Registry Agency and the Central 
Pledges Register at the Ministry of Justice, 
notaries, persons and entities on the Republic of 
Bulgaria in connection with the registration of 
any pledge (of shares, dividends receivable, 
commercial enterprise, etc.), with the right to 
sign and submit all required by law application 
for registration of contracts for pledge, and to 
enter any future amendments to the established

/ /



Република България във връзка с вписването 
на всякакви договори за залог {на дялове, 
дивиденти, вземания, търговско

, предприятие, др.) с правото да подписва и 
| подава всички изискуеми по закон заявления 

за вписване на договорите за залог, както и за 
вписване на всякакви бъдещи изменения и 
допълнения на залога, във всички изискуеми 
по закон регистри, като в тази връзка има 
право да дават съгласие пред нотариус и 
компетентните лица от ЦРОЗ за учредяване 
и вписване на горепосочените договори за 
залог и евентуални изменения и допълнения 
в тях; да подписват, попълват, подават, 
потвърждават и получават от името и за 
сметка на Дружеството, всякакви изискуеми в 
тази връзка документи, включително но не 
само заявления, потвърждения, молби, 
декларации, и изобщо да извършват 
всякакви необходими pi изискуеми действия.

16. Да представляват Дружеството пред 
всички и всякакви лица, организации и 
учреждения, пред органи на съдебната власт, 
включително но не само всички pi всякакви 
държавни и арбитражни съдил p i ща на 
територията на Република България, 
административни органи, министерства, 
агенции и комисии на територията на 
Република България, като извършват 
всякакви процесуални действия пред 
компетентните органи p i съдилища, 
включително, но не само изготвяне, 
подписване, подаване и получаване на 
необходимите документи, предоставят 
правна помощ и процесуално 
представителство, като имат право да правят 
всякакви волеизявления, съставят, подписват, 
подават и получават всякакви искове, молби 
за обезпечение, молби, писмени отговори, 
писмени бележки, жалби, възражения, 
становища, искания за отмяна на влезлр1 в 
сриа съдебни решения, да избират местна 
подсъдност в съответствие с българското 
законодателство p i  всякакви други 
процесуални действия във връзка със защита 
интересите на Дружеството по всякакви 
съдебни спорове пред всички съдебни 
инстакщш до оког [ателното им

___________________________________ _ _ а
pledge, in all records required by law, as 
regard is entitled to give consent before a n0i 
and competent persons from the Central Pled 
Register for die establishment and registratic 
the aforemendoned pledge agreements and г 
amendments thereto; to sign, complete, subc 
confirm and receive on behalf of the Comj 
any documents in this regard, including but not 
limited to applications, confirm a dor^j11 
declarations, and in generally to perform anjr I  
necessary and required actions.

niacr

16. To represent the Company before all and | 
any persons, organizations and institutions, ] 
before the judicial authorities, including but noj 
only before all and any state and arbitratic 
court institutions on the territory of Republics 
Bulgaria, administrative authorities, minis trie 
agencies and commissions on the territory 
Republic of Bulgaria as in this relation to take i 
the procedural actions before the competent 
authorities and courts, including but not limited 
to drafting, signing, submitting and receiving of 
the necessary documents, providing legal 
assistance and court representation, as they are 
authorized to make any statements, drafting, 
signing, submitting and receiving all kinds of 
claims, applications for collateral measures, 
requests, statements, applications, written 
answers, court claims responses, written notes, 
appeals, opinions, objections, requests for 
disaformation of entered into force court 
decisions, to choose local jurisdiction in 
accordance to the Bulgarian legislation and all 
other procedural actions in relation with defense 
interests of the Company on any court disputes 
before all the court until their final termination 
before all court instances. To perform any legal 
and factual acts under art. 34 from the civil 
procedural code for exercising the rights given 
on the grounds of this power of attorney.

8



ислючване пред всички съдебни 
аниип. Да извършват всякакви правни и 

тнчески действия по чл. 34 от ГПК за 
пълненме на правата, предоставени с 

настоя щето пълномощно.

17. Да представляват Дружеството пред 
всички и всякакви държавни и частни 
съдебни изпълнители по всички 
изпълнителни дела, инициирани от или 
срещу Дружеството включително пред 
Изпълнителна служба при Софийски 
Районен Съд, като извършват всякакви 
справки и действия по изпълнението, 
включително, но не само да подписват, 
подават, предават и получават всякакви 
документи, молби, искания, възражения, 
отговори, жалби, становище, удостоверения

число и такива, от които е видно дали 
Дружеството има образувани 

|сфнителни дела), декларации, подават 
и заявления, заплащат такси и 

кви други действия за защита 
ересите на Дружеството в хода на 

всякакви изпълнителни производства.

18. Да представляват Дружеството пред 
митническите органи на Република България 
във връзка с дейността на Дружеството, 
включително митническа регистрация, 
промени в нея; да подават митнически 
документи (декларации, манифести, молби и 
други), както и да представят, подписват и 
получават от органите на митническата 
администрация всякакви документи във 
връзка с дейността на Дружеството; да 
действат като пряк представител по смисъла 
на Правилника за прилагане на Закона за 
митниците, с общи права за 
представителство в рамките на Закона за 
митниците и актовете за прилагането му, 
пред всички митнически власти на 
територията на Република България, за 
изпълнение на действия и процедури по 
митническо освобождаване на стоки, да 
изготвят, подписват, подават и получават 
всякакви необходими документи и 
информация, да правят възражения и 
обжалват административни актове, както и

17. To represent the Company before all and 
any to public and private enforcement agents 
and bailiffs on any ant all kinds of enforcement j 
procedures, initiated from or against the 
Company, including before die Executive Office 
to the Sofia Regional Court, as in that respect to 
receive any information and perform any 
enforcement actions, including butnot limited to 
sign, submit, present and receive any 
documents, requests, claims, objections, 
answers, appeals, statements, certificates 
(includinj those that show whether against die 
Company has been initiated enforcement cases), 
declarations, applications and submit 
applications, pay fees and all other actions for 
defence interests of the Company in any and all 
kinds of enforcement procedure.

18. To represent the Company before customs 
authorities of the Republic of Bulgaria in relation 
to the activity of the Company, including 
customs registration, amendments in it; to file 
customs documents (declarations, requests and 
others), as well as to present, sign and receive 
from the authorities of die customs 
administration any documents regarding die 
activity of the Company; to act as a direct 
representative as per the Regulations for 
implementing die Customs Law with general 
representative rights according to the Customs 
Law and the acts regarding its implementation, 
before all customs authorities on the territory of 
Republic of Bulgaria, for performing of actions 
and procedures for customs relieving of stocks, 
to prepare, sign, file and receive any necessary 
documents and information, to make objections 
and appeal administrative acts, as «veil as any 
actions of the customs administration before 
higher instances or before the court according to 
Bulgarian legislation.



всички действия на митническата 19. To represent the Company befori 
администрация пред по-горни инстанции ( authorities of National Police, MIA, Road j

division, and National Automobile Inspe 
relation to acquisition, management, 
submitting for inspection of automobil fana

I V
или пред съда в съответствие с българското 
законодателство.

19. Да представляват Дружеството пред 
органите на Националната полиция, МВР, 
Пътна полиция и ДАИ във връзка с 
придобиване, отчуждаване, регистриране, 
пре-регистриране, управление, ползване и 
представяне за проверка на леки автомобили 
и моторни превозни средства на 
Дружеството.

20. Да представляват Дружеството пред 
държавни, общински, данъчни и

motor transport vehicles of the Company.

20. To represent die Company to staid  
municipal, tax and administrative bodies and аШ 
their regional offices and departmeri 
including to draft, sign and submit аЛ 
documents, applications, petitions, etc., to f 
provide and receive information and to receive 
any documents, including but not limited to 

административни органи и всички техни certificates, decisions and other administrative 
регионални служби и отдели, включително acts, 
да съставят, подписват и представят всякакви 
документи, заявления, молби и др., да 
предоставят и да получават информация, да 
получават всякакви документи, включително 
но не само удостоверения, решения и други 
административни актове.

21. Да представляват Дружеството пред 
всички физически и юридически лица, 
съдебни, държавни и местни органи и 
институции в Република България по 
отношение на придобиването и 
разпореждането с недвижими имоти, 
включително, но не само подписването на 
предварителни договори за покупко- 
продажба и нотариални актове при условия 
каквито намерят да добре, както и всякакви 
изискуеми по закон документи; да 
представляват Дружеството във всякакви 
процедури за придобиване и разпореждане с 
недвижими имоти, включително но не само 
търгове, публична продан и др.; да подписват 
всякакви необходими документи във връзка с 
учредяване на сервитутни права от 
Дружеството в полза на трети лица или от 
трети лица в полза на Дружеството.

22. Да представляват Дружеството пред 
всички съдебни инстанции на територията на 
Република България; да съставят, подписват 
и подават до тях всякакви искове,

21. To represent the Company before all natural, 
and legal persons, judicial, state and 1 
authorities and institutions in Bulgaria on 
acquisition and disposition of real est. 
including but not limited to the signin 
preliminary agreements for purchase-sale a 
notary deeds upon conditions they 
appropriate, and any documents required by 
law, to represent the Company in any 
proceedings for the acquisition and disposition 
of real properties, including but not limited to 
auctions, public auction and others, to sign any 
necessary documents relating to the 
establishment of easements by the Company in 
favour of third persons or from third parties to 
the Company.

22. To represent the Company before all court 
instances on the territory of the Republic of 
Bulgaria; to prepare, sign and file any claims 
including but not limited to claims for 
termination and/or dissolution of agreements, 
for monetary and other receivables, for the 
principles as well as for the interest over them 
and for all expenses and with this regard to 
execute all necessary procedural acts including
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штелно. но не само искове за 
атяване или разваляне на договори, за 

:чни суми или други вземания, както за 
винцпте, така и за лихвите върху тях и за 

ички разноски като в тази връзка 
извършват всички необходими
сьдопроизводствени действия, включително 
получаване на депозирани разноски и 
преупълномощаване; да подписват и подават 
до компетентния съд всякакви други 
документи: молби, включително за отмяна на 
влезли в сила съдебни решения, жалби, 
писмени бележки; да избират местна 
подсъдност в съответствие с българското 
законодателство; да водят заведени срещу 
Дружеството дела; да обжалват всички актове 
на съдебните органи пред всички инстанции 
в съответствие с българското 
за конодателство.

тази цел всеки от Пълномощниците има 
ата по чл.34, ал.З от П Ж , включително да 

ва спогодби, да увеличава и намалява 
ера на иска, да оттегля или да се отказва 
иска, да признава исканията на 

Срещната страна, да получава пари и други 
ценности и въобще да се разпорежда с 
предмета на иска с оглед интересите на 
Дружеството.

Във врьзка правата си по настоящото 
пълномощно да получава изпълнителни 
листове и да предприемат необходимите 
действия за привеждането им в изпълнение.

23. Дружеството дава изричното си съгласие 
и упълномощава всеки от пълномощниците 
да договаря сам със себе си и с трети лица, 
които също представлява съгласно член 38 от 
Закона за задълженията и договорите.

24. Да извършват всички други правни и 
фактически действия, доколкото е i 
необходимо за изпълнение на правата по 
горните точки и изобщо за защита правата и 
интересите на Дружеството на територията 
на Република България. Да извършват 
всички действия и да реализират всички 
права, предоставени с настоящото

I receipt of deposited expenses and authorizing 
1 third parties; to sign and submit to the 

competent court any other documents: requests, 
including requests for abolishment of entered 
into force court decisions, appeals, written 
pleadings; to choose local jurisdiction in 
compliance with the Bulgarian legislation; to 
conduct all court proceedings initiated against 
me; to appeal all acts of the court authorities 
before all instances in compliance with the 
Bulgarian legislation.

For that purpose each of the proxy shall have the 
rights under art.34, para.3 of the Civil Procedure 
Code including to conclude agreements, to 
increase and decrease the amount of the claim, 
to withdraw or waive the claim, to acknowledge 
the claims of the other party, to receive money 
and other valuables and in general to dispose 
with the subject of the claim in view of the 
interests of the Grantor

In relation to die above in the name and on 
behalf of the Company to receive writs of 
execution and to undertake the necessary steps 
for their execution.

23. The Company gives its explicit permission 
and authorizes each one of the proxies to 
negotiate with himself and with third parties, 
which he also represents according to art. 38 of 
the Law of Obligations and Contracts.

2 4  To perform all other legal and factual 
actions, as necessary for the implementation of 
the rights as per the points above and in general 
for the defence of the rights and interests of the 
Company on the territory of Republic of 
Bulgaria; To perform all actions and to realize all 
rights given under the present power of attorney 
at his sole discretion, as deemed appropriate

11



пълномощно по своя собствена преценка, 
га1Ъа]както намерят за подходящо.

Згп
Да преупълномощават изцяло или 

асти трети лица с правата по настоящото 
пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно за 
неограничен срок и може да бъде оттеглено 
по всяко време от Дружеството._______ _____

25. Each proxy could re-authorize in general or 
partially third parties with the rights as per the 
present Power of Attorney.

The present power of attorney is valid for 
unlimited duration and is subject to withdrawal 
in ttre sole discretion of the Company at any 
time.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ /  AUTHORIZED

Реймънд Пол Уил сън/ Raymond Paul Wilson 

^ A y H O V i p  V P I C S O ^

•Л l _
iM 1 ззерката на този документ на основание IПК, назначих за преводач от англииски език 

нВт^.-лгарски език и от български език на английски език Александрина Тодорова 
Терзийска, ЕГН . лична карта № издадена на г. от МВР —
Кюстендил, който след като му се напомни отговорността за даване на неверен превод, 
преведе текста на документа. След което заверих нотариално документа.

За верността на превода:

12
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СПИСЪК НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ

ОБЕКТ: Кабелна линия 20kV от стълб №67 на ВЛ "Мъглиж" до стълб №65.1 на ВЛ 20kV „Черганово" в землището на с.Черганово, ЕКАТТЕ 80532,
общ.Казанлък

№
по Землище № на имот от КВС Вид Територия

Начин на трайно  
ползване

Собственик
Вид

собственост
П лощ  на 

им ота /кв .м ./
Категория

Площ  на 
сервитута  

/кв .м ./

Дъ лж ина на 
трасето /м /

1 с.Черганово 000030 Селско стопанство Полски пътища ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Общинска
публична 5252 15 7.65

2 000032 Селско стопанство Попски пътища ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Общинска
публична 6705 20 10.08

3 000047 Селско стопанство Полски пътища ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Общинска
публична 7831 1060 523.80

4 000066 Повърхностни води Напоител. канал МЗГ-ХМС
Държавна
частна 13507 46 29.40

5 016022 Селско стопанство Ниви /орна земя/ ДЕЛКА РАЙЧЕВА МОЛЛОВА частна 1199 5 26 13.17

6
026100 Селско стопанство Овощна градина

РАДКА ГЕОРГИЕВА 
ПАНАЙОТОВА,ГЕОРГИ 
ВАСИЛЕВ ПАНАЙОТОВ частна 1599 5 21 10.70

Общ о 1188 594.80



О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  - К А З А Н Л Ъ К

Препис!

Р Е Ш Е Н И Е
№ 3 4 6

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, 
проведено на 29 .12 .2016 г., Протокол № 18

Относно: ОС 8 5 1/16.11.2016 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - 
Парцеларен план за подземна кабелна линия 20 кВ "Черганово", в землището на с. Черганово.

Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация е постъпило 
Заявление с вх.№ 168-3595-1/18.08.2016 г. от -  „БИ СИ  АЙ Ч Е Р ГА Н О В О “ ЕО О Д  с искане за 
издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план -  Парцеларен план за 
подземна кабелна линия 20 kV, попадаща в територията на землище с. Черганово, община 
Казанлък. Съгласно приложената схема към проекта за парцеларен план, трасето на кабелната 
линия започва от съществуващ Стълб № 67 на ВЛ „Мъглиж“ ситуиран в ПИ № 016022 -  в 
землище село Черганово, след което кабелната линия ще продължи по полски пътища с номера 
000030, 000032, 000047, напоителен канал с № 000066 и завършва в съществуващ стълб № 
65.1 от ВЛ „Черганово“ ситуиран в ПИ № 026100, всички в землището на с. Черганово. 
Проектното трасе преминава през следните поземлени имоти (ПИ), в землище Черганово, 
ЕКАТТЕ: 80532:

- ПИ № 016022 - с начин на трайно ползване „нива“
- ПИ № 000030 - с начин на трайно ползване „полски път“
- ПИ № 000032 - с начин на трайно ползване „полски път“
- ПИ № 000047 - с начин на трайно ползване „полски път“
- ПИ № 000066 - с начин на трайно ползване „напоителен канал“
- ПИ № 026100 - с начин на трайно ползване „нива“.

На основание чл. 125, ал. 7 от ЗУТ, заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ -  
Стара Загора. Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен 
устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е 
необходимо съгласието на Общински съвет.
Съгласно чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя 
по чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ит. 11 отЗМ СМ А, чл.124а, ал.1 и чл. 
1246, ал. 1 във връзка с чл. 108 от ЗУТ,



Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план — Парцеларен план
за подземна кабелна линия 20 kV която да осъществява връзка от Стълб № 67 на ВЛ „Мъглиж“ 
до Стълб № 65.1 на ВЛ 20kV “Черганово“ в землището на село Черганово, ЕКАТТЕ: 80532, 
община Казанлък. •
2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на 
Община Казанлък и Обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на 
общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 
от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд -  Стара 
Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; „БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО“ ЕООД -  заявител 
с адрес гр. Казанлък, ул. “Стара планина“ №11, вх. В, ет.4, ап.23.

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

(Гл . спец. Д. М А РК О ВА)

Общински съвет..Казанлък
Решение № 346/29.12.2016 г.
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О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  - К А З А Н Л Ъ К

Препис!

Р Е Ш Е Н И Е
№ 4 5 6

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, 
проведено на 27 .04 .2017  г., Протокол № 23

Относно: О С _1159/07.04.2017 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за подземна кабелна линия 20kV във 
връзка със задълженията на "Б И  СИ  АЙ Ч ерганово" ЕООД по договор за изместване на 
енергиен обект. Трасето на електропровода преминава през Поземлени имоти в землището на 
с. Черганово, "полски пътища" - публична общинска собственост - № 000030, № 000032 и 
№ 000047, "напоителен канал" - държавна частна собственост - № 000066, "нива" - частна 
собственост - № 016022 и "ов. градина" - частна собственост - № 026100. Обща дължина на 
трасето 594.80м, а общия сервитут 1188 кв.м.

Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в общинска администрация е постъпило Заявление 
вх.№ 168-3595-1/18.08.2016 г. от „БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО“ ЕООД с искане за издаване на 
разрешение за ПУП. Общински съвет -  Казанлък с Решение № 346 от 29.12.2016 г. е разрешил 
възлагане изработване на Парцеларен план. Подадено е Заявление от Апостол Николаев Лолов, 
пълномощник на „БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО“ ЕООД № 168-3595-1 от 03.02.2017 г. за одобряване 
на Парцеларен план. Приложени са следните съгласувателни становища и декларации: 
№219/03.02.2017 г. на „Напоителни системи“ ЕАД, РИОСВ - Ст. Загора № КОС 01-5424/07.10.2016 
г., Договор с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД от 11.05.2016 г., Декларация от Георги 
Василев Панайотов и Делка Райчева Моллова -  собственици на ПИ № 026100 и № 016022 в 
землището на село Черганово.
Съгласно договор за изместване на енергиен обект - ВЛ 20kV ще бъде положен подземен кабел от 
Стълб №67 на ВЛ „Мъглиж“, находящ се в ПИ № 016022, по полски пътища с № 000032 и № 
000030, продължаващ на юг до ПИ № 000066 - напоителен канал и по Полски път № 000047 
достигащ до Стълб № 65.1 на ВЛ 20kV „Черганово“ в ПИ № 026100. При пресичането на 
напоителен канал 4М1 ляв“ на „Напоителни системи“ ЕАД, кабелната линия ще се изтегли през 
хоризонтален сондаж на минимум 0.6 по бетоновата облицовка на канала. На основание чл.128, 
ал.1 от ЗУТ е обнародвано съобщение в неофициалния раздел на Държавен вестник бр. 19 от 
28.02.2017 г.
Парцеларните планове са одобрени на ОЕСУТ с Протокол № 04 от 16.02.2017 г.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21. ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129,ал.1 от ЗУТ,

#№№456/27.04.2017 г. 
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Р Е Ш И :

Одобрява Подробен устройствен план -  Парцеларен план за подземна кабелна линия 20kV  в ъ в  

връзка със задълженията на „БИ СИ АЙ Черганово“ ЕООД по договор за изместване на енергиен 
обект. Трасето на електропровода преминава през следните Поземлени имоти в землището на село 
Черганово, ЕКАТТЕ: 80532, „полски пътища“ - публична общинска собственост - № 000030, 
№000032 и № 000047; „напоителен канал“ - държавна частна собственост - № 000066; „Нива“ - 
частна собственост - № 016022 и „Ов. градина“ - частна собственост - № 026100. Общата дължина 
на трасето е 594.80 м, а общия сервитут 1188 кв.м.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на 
Община Казанлък и Обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на 
общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 
от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд -  Стара 
Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; „БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО“ ЕООД - в качеството си 
на възложител с адрес за кореспонденция - гр. София, ул. “Велчо Атанасов“ 53, ет.5.

Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

Общински съвет -  Казанлък 
Решение № 456/27.04.2017 г.
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ПАЗАРНА ОЦЕНКА 
на

ОГРАНИЧЕНОТО ВЕЩНО ПРАВО ЗА ПРОКАРВАНЕ НА 
ЕЛЕКТРОПРОВОД - ПОДЗЕМНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20Kv,

В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЧЕРГАНОВО 
Трасето преминава през следните поземлени имоти „полски пътища”
-  публична общинска собственост:

№  на и м от от 
К В С

вид територия нтп
площ ма 

сервитута  
/кв .м ./

дължина 
на тр асето

/м /
30 Селско стопанство полски път 15 7,65
32 Селско стопанство полски път 20 10,08
47 Селско стопанство полски път 1060 523,8

О Б Щ О 1095 541,53

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА:

I. Ограниченото вещно право върху сервитутна ивица с площ от 1095кв.м. за прокарване на електропровод 
през „полски пътища” -  общинска публична собственост в землището на село Черганово. община 
Казанлък.
към септември 2017г. е определена на:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ__________________|____________________________i 095лв.
(хиляда деветдесет и пет лева)

Възложител: „БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО” ЕООД 
представлявано от Реймънд Пол Уилсън 
Оценител: Боряна Мънева

амзра на аезависшите оценители
Оиеякгалоа йр5оепсгобйост А ”Hfcaiwenin leism /

ftwerp. Нг *001в0Ю |*г Н.!2.2«>ргаа. .
борянввес̂ ййибва Мьнерй



06.10.2017 г.
Казанлък
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Описание на заданието
Настоящата разработка представя резултатите от оценката на: Сервитутно право на 
прокарване на подземна кабелна линия 20kV през общински имоти — „ полски 
пътища” в землището на село Черганово, община Казанлък.
Съгласно предоставената проектна документация, трасето преминава през 
следните поземлени имоти „полски пътища” -  публична общинска 
собственост:

№  на имот от  
К В С

вид територия нтп
площ на 

сервитута  
/к в .м ./

дължина 
на тр асето

/м /
30 Селско стопанство полски път 15 7,65
32 Селско стопанство полски път 20 10,08
47 Селско стопанство полски път 1060 523,8

О Б Щ О 1095 5 4 1 ,5 3

Възложител: „БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО” ЕООД, 
представлявано от РеЙмънд Пол Уилеън 
Оценител: инж. Боряна Веселинова Мънева
Цел на оценката: Определяне справедливата пазарна стойност на правото на 
прокарване с цел учредяване на ограничено вещно право.
Методи на оценка: В  настоящата оценка са приложени Стандартите за бизнес 
оценяване, одобрени от Агенцията за приватизация.
Дата на изготвяне на оценката: 6.10. 2017г.
Валутен курс на БНБ към датата на оценката: 1 EUR = 1,95583 лв.

1.2. Ограничителни условия
Настоящата оценка и заключението за крайната стойност са определени при следните 

ограничителни условия и допускания:

• Оценителят не предявява никакви претенции към оценявания недвижим имот, което 
би могло по какьвто и да е начин да засегне обективността на оценката във всеки 
настоящ и бъдещ момент за срока на валидност на оценката.

• Полученото възнаграждение от изпълнителя не е свързано по никакъв начин с 
оценката, дадена в този доклад.

• Изходната информация относно оценявания обект е предоставена от Възложителя и 
собственика на имота и се приема от изпълнителя за вярна и надеждна.

• Срокът на валидност на оценката е шест месеца от датата на изготвянето й.

1.3. Информационни източници
Оценката е изготвена на базата изходната информация, предоставена от Възложителя. 

Използваните информационни източници са следните:
S  Решение № 456 взето на заседание на Общински съвет -  Казанлък, проведено на 
27,04.2017г., Протокол № 23 -  относно одобряване на ПУП;
^  Обяснителна записка -  ПУП /парцеларен план;
^  Информация за пазара на недвижими имоти в района на оценявания обект
^  Досегашен опит и наличната база данни на оценителя
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2. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ
2.1. Местоположение

Трасето преминава през полски пътища, които се намират в северната част на 
землището на село Черганово.

Сервитутно право на прокарване на подземна кабелна линия 20kV през общински 
имоти -  „ полски пътища” в землището на село Черганово, община Казанлък, с обща 
дължина 541,53м. и площ на сервитута 1095кв.м.

2.2. Правен статут
Правният статут на обслужващите имоти Публична и Частна общинска собственост - 
Община Казанлък, не е изяснен. Не е предоставен документ изясняващ правното 
съответствие на имотите.

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ПРАВОТО НА 
ПРОКАРВАНЕ

Право на ПРОКАРВАНЕ - cemumvm: тежест, наложена върху един недвижим имот за 
служенето и в полза на друг недвижим имот - господстващ имот в чиято полза е 
учреден сервитутьт и който се ползва от сервитута и служещ имот, който е обременен 
със сервитут,

Сервитутьт поставя един имот в зависимост от друг. Наложените ограничения за 
Електропровод 20 kV. са: На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м 
от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда 
високостеблена растителност.

3.1. Определяне на пазарната стойност на земята -  лв/дка 
М етодът на сравнителната стойност се прилага при оценката на земята и се базира на 
информация за действително извършени продажби или оферти за продажби на подобни 
имоти, с характеристики близки до тези на оценявания имот като: големина на парцела.
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степен на застрояване, местоположение, степен на изграденост на елементите на 
комплексното обществено обслужване, инженерна инфраструктура, степен на 
транспортна достъпност, екологични условия, привлекателност на населеното място и 
района.
Не са намерени офертни предложения за продажба на земеделска земя в землището на 
село Черганово
След направена справка в агенциите за недвижими имоти в гр. Казанлък, се констатира, 
че за земеделска земя в землището на село Черганово с начин на НТП -  НИВА има 
реализирани сделки на 800 -  1000 лв/дка.
Прието 1000 лв/дка за имот с НТП -  полски път.

След като се съобрази с местоположението и статута на земята, стойността на 
ограниченото вещно право - правото на прокарване на подземна кабелна линия 20kV  
през общински имоти -  „ полски пътища” в землището на село Черганово, община 
Казанлък, се формира на 100%  от стойността на земята.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Препоръчителна пазарна стойност на:

1. Ограниченото вещно право върху сервитутна ивица с площ от 1095 кв.м. за 
прокарване на подземна кабелна линия 20kV през общински имоти -  „ 
полски пътища” в землището на село Черганово, община Казанлък,

към октомври 2017г. е определена на:

№  на имот от 
К В С

НТП
площ на  

сервитута  
/к в .м ./

дължина 
на тр асето

/м/

П С з а
1/кв.м.

пазарна
стойност

30 полски път 15 ..7,65 1 15 лв.
32 полски път 20 10,08 1 20 лв.
47 полски път 1060 523,8 1 1 060 лв.

О Б Щ О 1095 5 4 1 ,5 3 1 095 лв.

П РЕП О РЪ Ч И ТЕЛ Н А  ПАЗАРНА СТО Й Н О СТ 1_______________________________1 095лв,
(хиляда деветдесет и пет лева)

Оценител:

камарана иазавасймите аценмала в Цпгзрт;
Омиятиска npaeaenoeeS**' 

ftracto. Ns 100100938 t)T 14.12.2009 гад

инж. Боряна Мънева





5.01.2018 г. Търговски регистър

Търговски регистър и
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОвГИСТЪР НЗ Ю/1Н Ц Б ъ лгарски*

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА К  ^

Н а ч а л о Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец; ЮЛНЦ или клон на чуждестранно ЮЛНЦ

За а г е н ц и я т а
Въведете показания код:

ц п р а в к л Е И К : J2 0 1 4 6 6 9 4 6

сьстояние /съм дата

Е л е к т р о н н и  у с л у г и ; 1 Ш
Тъ рси [ И зчисти j

Н о р м а т и в н а  у р е д б а

Д о к у м е н т и

"БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО" ЕООД
Б и д е о  у р о ц и О бщ  статус Залог на друж ествен  д ял  Залог на търговско предприятие О бявени акгове А ктуален  учредигелен акт

Н о в и н и
Действителни собственици Д ело  Указания

В р ъ з к и О снов ни обстоятелства

1. ЕИ К/П И К 201466946 20110301170524 И стория Д окум енти

С и г н а л и  и п р е д л о ж е н и я 2. Ф ирм а/ Наименование БИ СИ А Й  ЧЕРГАНО ВО 20110301170524 История Д окум енти

Т е с т о в о  п о д п и с в а н е

3. Правна форма

4. Изписване на чуж д  език

Е днолично д р уж ество  с  ограничена 
отговорност

B C IC H E R G A N O V O

20110301170524

20110301170524

История

История

Д окументи

Д окум енти

5. С едалищ е и адрес на 
управление

БЪЛГАРИЯ
област С тара Загора, общ ина Казанлък 
гр. Казанлък 6100
СТАРА П Л А Н И Н А  No 11, вх. В , ет. 4, ап. 23

20110301170524 История Д окум енти

6. П редмет на дейност

Закупуване на недвиж ими им оти с  цел 
застрояване, отдаване под наем или 
продажба; строителни и предприемачески 
услуги ; маркетингови проучвания, 
консултантска  дейност; производство и 
изграж дане на соларни, отоплителни и 
клим атични системи : изграж дане и 
експлоатация на енергийни систем и , свързани 
с  възобновяеми енергийни източници; внос и 
износ; реекспорт; търговско  представителство 
и  посредничество  на български и 
чуждестранни ф изически и ю ридически лица; 
транспортна и спедиторска дейност; всяка 
друга  дейност, незабранена от закона.

20110301170524 История Д окум енти

7. Управители Гю нтер Щ ониг 
Реймънд Пол Уилсън 20131217165105 История Д окум енти

11. Начин на 
представляване

Поотделно 2013121716 5105 История Д окум енти

23. Едноличен собственик Ейч1 Венчър С уис Х олдинг АГ, Идентиф икация k
20120330110938 История Докум ентина капитала

държава: Ш В ЕЙЦ АРИЯ

24. П рехвърляне на 
друж ествен  дял 

Капи тал

20120330110938 История Докум енти

31. Размер 100 лв. 20110301170524 История Д окум енти

32. Внесен  капитал 100 лв. 20110301170524 История Д окум енти
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