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Д Р У Ж Е С Т В А 100 % О Б Щ И Н С К А С О Б С Т В Е Н О С Т
„Полисстрой” ЕООД – гр. Ямбол
гр. Ямбол, ул. ”Балатон” № 2
Данни за съдебната регистрация
С решение № 1008/18.10.1991 г. по ф.д. 1085/1991 г. вписано в регистъра под № 93/91 г., том I, стр. 184, на
ЯОС. Дружеството е регистрирано с предмет на дейност: изграждане на жилищни, културно-битови и малки
промишлени обекти.
Уставния фонд е 700 000 (седемстотин хиляди) лв., разпределен в 700 (седемстотин) дяла по 1 000 (хиляда)
лв. всеки.
Управител на дружеството е Бисер Миланов Костов, живущ в гр. Ямбол.
С решение № 946/19.05.1994 г. по ф.д. 1085/1991 г. на ЯОС вписва за управител на дружеството Димитър
Славов Керемидчиев. Сключен е договор за управление от 01.04.1994 г. за срок от 3 (три) г. и е определено
възнаграждение в размер на 12 000 (дванадесет хиляди) лв.
С договор за управление от 31.07.1997 г. е определено възнаграждение на управителя в размер на
средната работна заплата на дружеството коригирана с коефициент 3 (три). Срокът на договора е 3 (три) години.
С решение № 1834/05.11.1998 г. по ф.д. 1085/1991 г. на ЯОС е увеличен капитала на дружеството в размер
на 5 000 000 (пет милиона) лв., разпределен на 500 (петстотин) дяла по 10 000 (десет хиляди) лв. всеки.
С решение № 899/18.05.2000 г. по ф.д. 1085/1991 г. на ЯОС, в съответствие със Закона за деноминация,
капиталът на дружеството е намален на 5 000 (пет хиляди) лв., разпределен в 500 (петстотин) дяла по 10 (десет)
лв. всеки.
С анекс от 28.07.2000 г. е удължен срока на договора за управление до приключване сделката по
приватизация на дружеството.
С решение по т. 6 на Осма сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 25.06-02.07.2004 г. се открива
процедура за приватизация и определя метод на приватизация – чрез публичен търг.
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Със заповед № I-А-799/10.09.2004 г. открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане
изготвянето на приватизационна оценка.
Със заповед № I-А-800/10.09.2004 г. открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане
изготвянето на анализ на правното състояние.
С решение по т. 12 на Единадесета сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 19.10-25.11.2004 г. се
утвърждава доклада и класирането по провеждане на ограничените конкурси за възлагане изготвянето на анализ
за правното състояние и приватизационна оценка.
С решение по т. 5 на Двадесет и четвърта сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 01-02.12.2005 г.
дава съгласие за продажба на 100 % от капитала на дружеството.
С договор от 20.02.2006 г. продава 500 (петстотин) дяла, представляващи 100 % от капитала на
дружеството на Димитър Славов Керемидчиев за сумата 317 800 (триста и седемнадесет хиляди и
осемстотин) лв.
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„Инвестстройпроект” ЕООД – в ликвидация – гр. Ямбол
гр. Ямбол, ул. „В. Карагьозов” № 2
Данни за съдебната регистрация
С решение № 9/27.06.1989 г. на ЯОС по ф.д. 143/1989 г. е вписано дружеството с предмет на дейност:
проучване, проектиране, извършване на всички процедури по оценяване, освобождаване на строителни
площадки, движение на оборотния жилищен фонд, изпълнение на всички инвеститорски функции, в т.ч.
инвеститорски контрол на капиталово строителство, ценообразуване и продажба на жилища, баланс на земните
маси, технически контрол на капиталово строителство, технически, строителни услуги и ръководство на
индивидуално, групово и кооперативно жилищно строителство, доставка на машини, съхранение на съоръжения и
оборудване на всички инвеститори на териториите на общините Ямбол, Елхово, Тунджа, Стралджа, Болярово и
други в страната и извън страната.
Уставния фонд на дружеството е 746 000 (седемстотин четиридесет и шест хиляди) лв.
За временно управляващ дружеството се определя инж. Николина Жекова Хаджигеоргиева, която да го
представлява до учредяване на органите на управление съгласно Указ 56 и Правилник за прилагането му.
С решение № 469/17.03.1993 г. по ф.д. 1475/93 г. на ЯОС е увеличен капитала на дружеството от 931 000
(деветстотин тридесет и един хиляди) лв. на 5 000 000 (пет милиона) лв. разпределен в 500 (петстотин) дяла,
всеки от 10 000 (десет хиляди) лв.
С решение № 1979/01.09.1993 по ф.д. 1475/93 г. на ЯОС дружествения капитал възлиза на 931 000
(деветстотин тридесет и един хиляди) лв.
Дружеството се представлява от временен управител инж. Николина Жекова Хаджигеоргиева.
С определение № 36/05.01.1995 г. по ф.д. 1475/93 г. на ЯОС е спряно решението на Общински съвет за
прекратяване и обявяване в ликвидация на дружеството на основание чл. 266, ал. 2 от Търговския закон.
С решение № 303/19.02.1999 г. по ф.д. 1475/93 г. на ЯОС е избран за временен управител инж. Петър
Станчев Динев до връщането на избраната за кмет инж. Николина Жекова Хаджигеоргиева.
С решение № 1470/15.08.2000 г. по ф.д. 1475/93 г. на ЯОС в съответствие със Закона за деноминация на
лева е намален капитала на дружеството на 5 000 (пет хиляди) лв., разпределен в 500 (петстотин) дяла по 10
(десет) лв. всеки.
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С решение № 128/15.11.2000 г. на БАС, приема за установено по отношение на Община Ямбол, че общини
„Тунджа” и Стралджа имат право на собственост в размер на 1/5 от дружеството като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения.
С решение по т. 6 на Осма сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 25.06-02.07.2004 г. открива
процедура за приватизация и определя метод за приватизация – чрез публичен търг.
С решение по т. 6 на Двадесет и девета сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 06.04.2006 г.
заличава общинското дружество от Плана за приватизация на общинска собственост през 2006 г.
С решение по т. 2 на Четиридесета сесия на Общински съвет – Ямбол, първо заседание, проведено на
26.01.2007 г. изважда и отписва от баланса на „Инвестстройпроект” ЕООД – гр. Ямбол недвижим имот,
представляващ административна сграда, находяща се в гр. Ямбол, ул. „Васил Карагьозов” № 2 с обща площ 627
кв.м., състояща се от партер със ЗП – 75 кв.м. и четири етажа с по 138 кв.м.
С решение по т. 11 на Четиридесет и първа сесия на Общински съвет – Ямбол, второ заседание, проведено
на 15.03.2007 г. изважда и отписва от баланса на „Инвестстройпроект” ЕООД – гр. Ямбол:
- недвижим имот, представляващ масивна сграда „Учебна база”, находяща се в поземлен имот № 033001,
отдел 162, подотдел „и”, в местността „Бакаджик”, по КВС на с. Чарган, Община „Тунджа”;
- недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 420 кв.м., съставляващо УПИ 1-203 в кв.27 по
плана на с. Медвен, заедно с построената в него двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от
60 кв.м. и второстепенна постройка – лятна кухня със застроена площ от 54 кв.м., находяща се в с. Медвен,
Община Котел.
С решение по т. 13 на Единадесето заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.07.2008 г.
изважда и отписва от баланса на „Инвестстройпроект” ЕООД недвижим имот, представляващ застроен
урегулиран поземлен имот УПИ II в кв.150 - промишлена зона, с обща площ 13 218 кв.м., АОС № 871/14.05.2003 г.
Имота включва следните сгради и съоръжения: закрит склад, стоманобетонна конструкция със застроена площ
864 кв.м.; закрит полуцилиндричен ламаринен склад със застроена площ 350 кв.м.; закрит полуцилиндричен
ламаринен склад със застроена площ 350 кв.м.; КПП със застроена площ 72 кв.м.; ограда желязна, бетонна;
асфалтова настилка с площ 3 970 кв.м.; кран Козлови 8 тона; кран Мостов 5 тона.
На Единадесето заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.07.2008 г. е взето решение за
прекратяване дейността на „Инвестстройпроект” ЕООД и откриване производство за ликвидация. Определя се
срок на ликвидацията до 12 месеца. Определя за ликвидатор досегашния управител на дружеството инж. Петър
Станчев Динев.
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С договор от 15.10.2008 г. е възложена ликвидацията на дружеството на инж. П. Динев със срок до
приключване на ликвидацията.
С удостоверение № 20081015131420/15.10.2008 г. на Агенцията по вписванията са вписани следните
обстоятелства:
Открива производство по ликвидация на „Инвестстройпроект” ЕООД със срок на ликвидацията 15.10.2009 г.
На 22.10.2008 г. е обявена в ТР покана до кредиторите на „Инвестстройпроект” ЕООД – в ликвидация, с
шестмесечен срок на предявяване на вземанията, на основание чл. 267 от ТЗ.
На Двадесет и първо заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 18.05.2009 г. са взети следните
решения: приема годишния отчет и баланса за 2008 г. „Инвестстройпроект” ЕООД, освобождава отговорност
управителя на „Инвестстройпроект” ЕООД, приема началния баланс към 15.10.2008 г. на „Инвестстройпроект”
ЕООД – в ликвидация, приема отчета на ликвидатора и ликвидационния баланс на „Инвестстройпроект” ЕООД – в
ликвидация, освобождава от отговорност ликвидатора на „Инвестстройпроект” ЕООД – в ликвидация, задължава
ликвидатора да предприеме всички необходими действия пред Търговския регистър за вписване на заличаването
на „Инвестстройпроект” ЕООД – в ликвидация.
На 10.06.2009 г. е вписано в Търговския регистър ЗАЛИЧАВАНЕТО на „Инвестстройпроект” ЕООД
– в ликвидация.
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„Инфрастроймонтаж” ЕООД - гр. Ямбол
гр. Ямбол, ул. „Ямболен” № 18
Данни за съдебната регистрация
С решение № 10/04.07.1985 г. по ф.д. 145/1989 г. на ЯОС регистрира образуването на общинска фирма
„Инфрастрой” с предмет на дейност: изграждане на подземни и надземни комуникации по електроснабдяване,
обекти по отоплението, вентилацията, водоснабдяването, канализацията, ниското благоустройствено
строителство и специализирани услуги на гражданите на Общината и извън нея.
Уставният фонд на дружеството е 1 040 000 (един милион четиридесет хиляди) лв., като поема съответната
част от активите и пасивите по баланса към 30.06.1989 г. на СМК „Монтажно комуникационно предприятие”.
Временен управител на дружеството е Динко Димитров Чалъков.
С решение № 363/03.02.1993 г. по ф.д. 173/1993 г. на ЯОС вписва преобразуването на общинската фирма
„Инфрастроймонтаж” в дружество с ограничена отговорност, като запазва предмета на дейност.
Капиталът на дружеството е 3 997 000 (три милиона деветстотин деветдесет и седем хиляди) лв.
За временен управител на дружеството е вписан Димитър Минков Саллаков.
С решение № 1920/21.11.1994 г. по ф.д. 173/1993 г. на ЯОС вписва за управител Любомир Вълков
Парашкевов до провеждане на конкурс за избор на управител.
С решение № 1861/09.11.1998 г. по ф.д. 173/1993 г. на ЯОС увеличава капитала на дружеството на
5 000 000 (пет милиона) лв., разпределен в 500 (петстотин) дяла по 10 000 (десет хиляди) лв. всеки.
С решение № 786/02.05.2000 г. по ф.д. 173/1993 г. на ЯОС, в съответствие със Закона за декапитализация
на лева, капиталът на дружеството е намален на 5 000 (пет хиляди) лв., разпределен в 500 (петстотин) дяла по 10
(десет) лв. всеки.
С решение № 2248/28.10.2005 г. на ЯОС вписва прехвърляне на 500 (петстотин) дяла – 100 % от
капитала на „Кумазит-строй” АД – гр. Ямбол, съгласно Договор за продажба на 500 (петстотин) дяла
– 100 % от капитала на „Кумазит-строй” АД – гр. Ямбол от 18.10.2005 г.
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„Дезинфекционна станция” ЕООД – гр. Ямбол – в ликвидация
гр. Ямбол, ул. „Д. Благоев’ № 71
Данни за съдебната регистрация
С решение № 1483/17.08.2000 г. по ф.д. 682/2000 г. на ЯОС вписва ЕООД „Дезинфекционна станция”, гр.
Ямбол, ул. „Д. Благоев” № 71, с предмет на дейност: извършване на ДД мероприятия в огнища на заразни
заболявания и при епидемични ситуации, извършване на дезинсекция и дератизация, производство и
предоставяне на формуции за дезинсекция и дератизация, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
Капиталът на дружеството, по балансова стойност, е в размер на 14 000 (четиринадесет хиляди) лв.,
разпределен в 1 400 (хиляда и четиристотин) дяла по 10 (десет) лв. всеки.
Дружеството се учредява за неопределен срок.
Дружеството се представлява от Велина Кръстева Порязова до провеждане на конкурс.
С решение № 1721/09.12.2002 г. по ф.д. 682/2000 г. на ЯОС вписва освобождаване на Велина Кръстева
Порязова от длъжността управител на дружеството.
Вписва като управител Красимира Георгиева Палова с договора за управление от 02.12.2002 г. и срок от 3
(три) години. Определеното възнаграждение на управителя е в размер на средната работна заплата на
дружеството коригирана с коефициент 3 (три).
С решение № 912/10.02.2006 г. по ф.д. 682/2000 г. на ЯОС освобождава Красимира Палова и вписва като
управител на дружеството Милка Георгиева Бурова. Договорът за управление е от 02.02.2006 г. и е определено
възнаграждение на управителя в размер на средната работна заплата на дружеството коригирана с коефициент 2
(две). Срок на договора – до преструктуриране на дружеството, но за не повече от една година от датата на
подписването му.
С анекс от 03.02.2007 г. е удължен срока на договора за управление до 01.10.2007 г., но не по късно от
приемане на решение за прекратяване на дружеството.
С анекс от 05.10.2007 г. е удължен срока на договора за управление до 02.02.2008 г.
С анекс от 25.02.2008 г. е удължен срока на договора за управление до 02.02.2009 г.
С анекс от 09.02.2009 г. е удължен срока на договора за управление с 3 (три) год., считано от 02.02.2009 г.
С анекс рег. № ДГ10/0004/17.02.2012 г. е удължен договора за управление на настоящия управител – до
провеждане на конкурс за избор на управител.

8

С решение по точка трета, т. І от двадесето заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 22 март
2013г. е прекратена дейността на дружеството и е открито производство за ликвидация на «Дезинфекционна
станция» ЕООД, гр. Ямбол.
Определен е срок за завършване на ликвидацията на «Дезинфекционна станция» ЕООД, гр. Ямбол до 6
месеца.
За ликвидатор е определена Милка Георгиева Бурова, ЕГН 3702129111, назначена за управител с договор
от 02.02.2006 г. за възлагане на управление на дружеството.
С решение по точка пета на двадесет и второто заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 3
юни 2013г. за ликвидатор е определена Нонка Ненова Калпачкова, назначена с договор с рег. № ДГ/10-00009 от
19.06.2013г. за възлагане на ликвидацията на „Дезинфекционна станция” ЕООД, гр. Ямбол.
С решение по точка двадесет и пета на двадесет и петото заседание на Общински съвет – Ямбол,
продедено на 18 септември 2013г. е продължен срока за завършване на ликвидацията с 6 /шест/ месеца, считано
от 22.09.2013г. На 17.10.2013г. е сключено е допълнително споразумение с ликвидатора на дружествотото.
По точка двадесет и четвърта, т.3 от двадесет и петтото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено
на 18 септември 2013г. е приет началния ликвидационен баланс и доклад към него.
С решение по точка двадесет и втора на Тридесет и третото заседание на ОбС-Ямбол, проведено на 26
март 2014г. и точка втора на Тридесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 16
април 2014г. Нонка Ненова Калпачкова е освободена от длъжността ликвидатор. На същото заседание за
ликвидатор на «Дезинфекционна станция» ЕООД в ликвидация е назначен Антон Димитров Гонев, с ЕГН
720702хххх, по постоянен адрес: гр. Ямбол, к-с «Диана» бл.9, вх. «А», ет.3, ап.9 със срок за завършванена
ликвидацията – 2 месеца.
За възлагане ликвидацията на дружеството Община Ямбол сключва с Антон Димитров Гонев договор с рег.
№ ДГ/05-00045 от 07.05.2014г.
С решение по точка петнадесета на Тридесет и шестото заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 28 май
2014г. срокът за завършване на ликвидацията на «Дезинфекционна станция» ЕООД в ликвидация е продължен с
един месец, считано от 07.07.2014г. Между страните е сключено е допълнително споразумение с рег. № ДГ/05000077 от 24.06.2014г.
С решение по точка дванадесета на Тридесет и осмото заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 31 юли
2014г. срокът за завършване на ликвидацията на «Дезинфекционна станция» ЕООД в ликвидация е продължен с
един месец, считано от 07.08.2014г. Между страните е сключено е допълнително споразумение с рег. № ДГ/05000098 от 27.08.2014г.
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„Обреден комплекс” ЕООД – гр. Ямбол – в несъстоятелност
гр. Ямбол, ул. „Славянска” № 4
Данни за съдебната регистрация
С решение № 923/01.04.1993 г. по ф.д. 648/1993 г. на ЯОС вписва дружеството в търговския регистър с
предмет на дейност: обредна дейност; услуги свързани с обредната дейност; производство и реализация на
мозаични и мраморни изделия; търговска дейност; производство и реализация на декоративни храсти, цветя,
зеленчуци, печатарски и дърводелски услуги, производство на ковчези, вътрешна и външна търговия на всички
видове стоки.
Основния капитал на дружеството е 1 468 905 (един милион четиристотин шестдесет и осем хиляди
деветстотин и пет) лв., разпределен в 1 469 (хиляда четиристотин шестдесет и девет) дяла.
Дружеството се създава чрез преобразуване на досегашното Общинско стопанско предприятие „Обреден
комплекс”. Новоучреденото дружество приема правата и задълженията на прекратеното Общинско стопанско
предприятие „Обреден комплекс” гр. Ямбол. За временен управител на дружеството е назначен Младен Киров
Делибалтов. Договорът за управление е от 16.03.1995 г. и е определено възнаграждение на управителя в размер
на средната работна заплата на дружеството редуцирано с 252 %.
С анекс на договора от 01.01.1998 г. е удължен срока на договора за управление до 31.12.1999 г., до
утвърждаване решението на комисията по конкурса за длъжност „управител” от Общински съвет Ямбол.
Решението за преобразуване на общинското предприятие в търговско дружество е взето с протокол № 24
на заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 11.05.1993 г.
С решение № 1930/16.11.1998 г. по ф.д. 648/1993 г. на ЯОС увеличава капитала на дружеството от
1 468 905 (един милион четиристотин шестдесет и осем хиляди деветстотин и пет) лв. на 5 000 000 (пет милиона)
лв., разпределен в 500 (петстотин) дяла по 10 000 (десет хиляди) лв. всеки.
С решение № 1248/05.07.2000 г. по ф.д. 648/1993 г. на ЯОС, в съответствие със Закона за деноминация на
лева, капиталът на дружеството е намален на 5 000 (пет хиляди) лв., разпределен в 500 (петстотин) дяла по 10
(десет) лв. всеки.
С решение № 497/09.04.2001 г. по ф.д. 648/1993 г. на ЯОС вписва освобождаване на Младен Делибалтов и
избор на нов управител – Добра Димитрова Стоянова.
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На основание решение по т. 3 на Двадесет и втора сесия на Общински съвет Ямбол от 02-09.02.2001 г. е
подписан договор за управление от 01.03.2001 г. и е определено възнаграждение на управителя в размер на
средната работна заплата на дружеството коригирана с коефициент 3 (три).
С анекс от 05.07.2004 г. е удължен срока на договора за управление до 31.12.2004 г.
С анекс от 03.01.2005 г. е удължен срока на договора за управление до 01.07.2005 г.
С анекс от 01.07.2005 г. е удължен срока на договора за управление до 31.12.2005 г.
С анекс от 01.01.2006 г. е удължен срока на договора за управление до 30.06.2006 г.
С анекс от 26.06.2006 г. е удължен срока на договора за управление до 28.02.2007 г.
С анекс от 28.02.2007 г. е удължен срока на договора за управление до провеждане на конкурс и
утвърждаване решението на комисията за избор на управител от Общински съвет – Ямбол.
На основание решение по точка шестнадесета на Петнадесето заседание на Общински съвет – Ямбол,
проведено на 26 октомври 2012 г., след проведен конкурс е сключен договор от 15.11.2012 г. за възлагане на
управлението на „Обреден комплекс” ЕООД с управителя Пенка Иванова Михайлова – Трифонова, за срок от 3
/три/ години.
С решение по точка трета, т. ІІІ от двадесето заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 22 март
2013г. е прието да се извадят и отпишат от баланса на «Обреден комплекс» ЕООД и да се впишат в баланса на
Община Ямбол:
1. административна сграда (декоративен разсадник) с балансова стойност 2146.62 лв.
2. административна сграда (декоративен разсадник) с балансова стойност 2372.30 лв.
3. Помпена станция с балансова стойност 266.77 лв.
4. Работилница с балансова стойност 3462.01 лв.
4.1. Да се прехвърлят безвъзмездно от баланса на «Обреден комплекс» ЕООД в баланса на Община
Ямбол, с предавателно-приемателен протокол, следния дълготраен актив:
4.2. Опел Омега с балансова стойност 420.00 лв.
5. Прекратява дейността на «Обреден комплекс» ЕООД, гр. Ямбол.
6. Определя срок за завършване на ликвидацията на «Обреден комплекс» ЕООД, гр. Ямбол до 9 месеца.
8. Определя за ликвидатор на дружеството Пенка Иванова Михайлова-Трифонова, ЕГН 7108139112,
живуща в гр. Ямбол, ж.к. «Диана» 4, вх. «А», ет. 3, ап. 12 назначена за управител с договор от 15.11.2012 г. за
възлагане на управлението на дружеството, с месечно възнаграждение, в размер на основна месечна работна
заплата 1000.00 лв.
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С договор от 11.04.2013г., рег.№ДГ/05-00006 от 12.04.2013г. е възложена ликвидацията на дружеството с
ликвидатор: Пенка Иванова Михайлова - Трифонова.
С удостоверение № 20130701110134/01.07.2013г. на Агенцията по вписванията в част „Вписани
обстоятелства” към 01.07.2013г. е вписано прекратяване на търговската дейност; дружеството е обявено в
ликвидация; Срок на ликвидацията: Решение на Общински съвет – Ямбол – до 9 месеца.
На 05.07.2013 г. е обявена в Търговския регистър покана до кредиторите на „«Обреден комплекс» ЕООД – в
ликвидация, с шестмесечен срок на предявяване на вземанията, на основание чл. 267 от ТЗ.
По точка двадесет и четвърта, т.2 от двадесет и петтото заседани на Общински съвет – Ямбол, проведено
на 18 септември 2013г. е приет началния ликвидационен баланс и доклад към него.
По точка шестнадесета, т.2 от двадесет и осмото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 11
декември 2013г. е продължен срока на ликвидационната процедура с 6 /шест/ месеца, считано от 22.12.2013г.
На 16.12.2013г. е сключено е допълнително споразумение с рег. № ДГ/10-00021 от 17.12.2013 г. с ликвидатора на
дружеството за срока за завършване на ликвидацията.
С решение по точка четиринадесета от Тридесет и седмото заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 26
юни 2014г. срокът за завършване на ликвидацията на дружеството е продължен с 1 месец, считано от
22.06.2014г. За целта между страните е сключено допълнително споразумение с рег. № ДГ/10-00017 от
10.07.2014г.
С решение по точка дванадесета от Тридесет и осмото заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 31 юли
2014г. срокът за завършване на ликвидацията на дружеството е продължен с 1 месец, считано от 22.07.2014г. За
целта между страните е сключено допълнително споразумение с рег. № ДГ/10-00019 от 19.08.2014г.
С решение № 26 от 23.07.2014г. на Ямболски Окръжен Съд по търговско дело № 39 по описа на 2014г. е
определено:
- обявява неплатежоспособността на „Обреден комплекс” ЕООД – в ликвидация, считано от 19.06.2014г.;
- открива производство по несъстоятелност;
- допуска обезпечение чрез налагане на запор и възбрана върху имуществото на дружеството;
- обявява Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация – в несъстоятелност;
- спира производството по несъстоятелност по търговско дело №39/2014г. по описа на ЯОС;
- указва на длъжника и неговите кредитори, че спряното производство по несъстоятелност може да бъде
възобновено в срок от една година от вписването на решението, по молба на длъжника или кредитора, ако те
удостоверят, че е налице достатъчно имущество или ако депозират необходимата сума за предплащане на
началните разноски по чл. 629б/ТЗ;
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Указва на длъжника и неговите кредитори, че ако в срока по ч.632, ал.2 от ТЗ не бъде поискано
възобновяване на спряното производство по несъстоетолност, производството ще бъде прекратено и ще бъде
постановено заличаване на длъжника от търговския регистър.
- Съдебно-икономическата експертиза указва:
- указва на кредитора на Национална агенция за приходите, София, че следва да внесе по набирателната
сметка на Ямболски окръжен съд сумата от 6000 /шест хиляди/ лв., съставляваща начални разноски по
производството по несъстоятелност в едноседмичен срок от съобщението.
- указва на кредитора Национална агенция по приходите, София, че при неизпълнение/ невнасяне на
определената от съда сума в размер на 6000 лв. по делото ще бъде постановено решение по чл. 632/ТЗ”
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„Диана – бус” ЕООД – гр. Ямбол
гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 85
Данни за съдебната регистрация
С решение № 1390/19.11.1991 г. по ф.д. 1405/1991 г. на ЯОС е вписано дружеството с предмет на дейност:
автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с това други дейности.
Дружеството поема част от активите и пасивите на „Диана-автотранспорт” Ямбол.
Капиталът на дружеството е 3 999 000 (три милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди) лв.
За управител на дружеството е назначен Динко Славов Янев.
Договорът за управление на дружеството е от 01.11.1997 г. със срок на действие до 01.11.2000 г.
На основание решение по т. 14 на Двадесета сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 10.10.1997 г. е
определено възнаграждение на управителя в размер на средната работна заплата на дружеството коригирана с
коефициент 3 (три).
С решение № 1523/07.09.1994 г. по ф.д. 1405/1991 г. на ЯОС се увеличава капитала на дружеството от
3 999 000 (три милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди) лв. на 67 828 000 (шестдесет и седем милиона
осемстотин двадесет и осем хиляди) лв., разпределен в дялове по 1 000 (хиляда) лв. всеки.
С решение № 417/17.03.1998 г. по ф.д. 1405/1991 г. на ЯОС намалява капитала на дружеството на
66 487 000 (шестдесет и шест милиона четиристотин осемдесет и седем хиляди) лв., разпределен в 66 487
(шестдесет и шест хиляди четиристотин осемдесет и седем) дяла по 1 000 (хиляда) лв. всеки.
С решение № 530/30.03.1998 г. по ф.д. 1405/1991 г. на ЯОС вписва прехвърляне - безвъзмездно - правото
на собственост върху „Диана – бус” ЕООД като съвкупност от права и задължения и фактически отношения от
Министерството на транспорта на Община Ямбол.
С решение № 558/01.04.1998 г. по ф.д. 1405/1991 г. на ЯОС намалява капитала на дружеството на
63 238 000 (шестдесет и три милиона двеста тридесет и осем хиляди) лв., разпределен в 63 232 (шестдесет и три
хиляди двеста тридесет и два) дяла по 1 000 (хиляда) лв. всеки.
Капиталът на дружеството е 66 487 000 (шестдесет и шест милиона четиристотин осемдесет и седем
хиляди) лв., разпределен на 66 487 (шестдесет и шест хиляди четиристотин осемдесет и седем) дяла по 1 000
(хиляда) лв. всеки.
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С решение № 559/01.04.1998 г. по ф.д. 1405/1991 г. на ЯОС допуска поправка в размера на капитала по
решение № 530/30.03.1998 г. да се чете 66 232 000 (шестдесет и три милиона двеста тридесет и две хиляди) лв.
С решение № 1837/05.11.1998 г. по ф.д. 1405/1991 г. на ЯОС вписва намаляване на капитала на
дружеството от 63 232 000 (шестдесет и три милиона двеста тридесет и две хиляди) лв. на 54 924 000 (петдесет и
четири милиона деветстотин двадесет и четири хиляди) лв., разпределен в 54 924 (петдесет и четири хиляди
деветстотин двадесет и четири) дяла по 1 000 (хиляда) лв. всеки, което представлява извадения от капитала
обект „Автогара” на ул. „Търговска” № 35, дворно място 3 300 кв.м., 2 бр. цистерни и 1 бр. воден котел.
Увеличава капитала от 54 924 000 (петдесет и четири милиона деветстотин двадесет и четири хиляди) лв.
на 60 576 000 (шестдесет милиона петстотин седемдесет и шест хиляди) лв., разпределен в 60 576 (шестдесет
хиляди петстотин седемдесет и шест) дяла по 1 000 (хиляда) лв. всеки, представляващо обект „Автогара” на ул.
„Грабчи войвода”.
С решение № 1258/21.09.1999 г. по ф.д. 1405/1991 г. на ЯОС, в съответствие със Закона за деноминация на
лева, е намален капитала на дружеството на 60 576 (шестдесет хиляди петстотин седемдесет и шест) лв.,
разпределен в 60 576 (шестдесет хиляди петстотин седемдесет и шест) дяла по 1 лв. всеки.
С анекс от 02.11.2000 г. на основание решение по т. 10 на Деветнадесета сесия на Общински съвет Ямбол,
проведена на 03-10.11.2000 г. удължава срока на договора до утвърждаване решението на комисията по конкурса
за длъжността „управител” от Общински съвет Ямбол.
С решение № 1262/28.07.2003 г. по ф.д. 472/2003 г. на ЯОС вписва прекратяването на „Диана – бус” ЕООД
без ликвидация, поради преобразуването му в „Диана – бус” ЕАД. Дружеството приема активите и пасивите на
„Диана – бус” ЕООД по баланса му към 31.12.2002 г. Преобразуваното дружество е учредено за неопределен срок
с предмет на дейност: превоз на пътниците в страната и чужбина, сервизна, спедиторска и тур операторска
дейност, стопанисване на паркинги.
Капиталът на дружеството е 60 576 (шестдесет хиляди петстотин седемдесет и шест) поименни акции с
номинална стойност 1 (един) лв. всяка акция.
Вписва Надзорен съвет за срок от 3 (три) години в състав:
- Тодор Атанасов Михайлов – председател
- Сотир Маринов Цонев – зам. председател
- Петър Радев Петров – член
Управителен съвет за срок от 3 (три) месеца в състав:
- Динко Славов Янев
- Галина Иванова Петкова
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- Иван Алексиев Сотиров
- Илко Георгиев Илчев
- Галя Маркова Михова
Дружеството ще се управлява и представлява от Динко Славов Янев.
С решение № 1611/29.10.2003 г. по ф.д. 472/2003 г. на ЯОС вписва промяна на мандата на Управителния
съвет на дружеството от 3 (три) месеца на 3 (три) години.
С решение по т. 8 на Шеста сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 30.04.2004 г. включва
дружеството в годишния план за приватизация за 2004 г. и открива процедура за провеждане на ограничен
конкурс за възлагане на анализ на правното състояние и изготвяне на приватизационна оценка.
С решение № 961/15.06.2004 г. по ф.д. 472/2003 г. на ЯОС заличава Галина Иванова Петкова като член на
УС и вписва Пейо Велев Неделчев като член на УС.
С решение № 407/28.06.2005 г. по ф.д. 472/2003 г. на ЯОС регистрира настъпили промени в „Диана – бус”
ЕАД като вписва изменение на Устава на дружеството – преминава на едностранна система на управление.
Вписва Съвет на директорите е състав на 3-ма членове:
- Динко Славов Янев
- Иван Алексиев Сотиров
- Костадин Димитров Георгиев
Дружеството се представлява от Динко Славов Янев – изпълнителен директор.
Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите е 100 (сто) лв. съгласно решение по т. 16 на
Седемнадесета сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 04.05-13.05.2005 г.
С решение по т. 9 на Двадесет и пета сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 29.12.2005 г.
да се извърши продажбата на 60 576 (шестдесет хиляди петстотин седемдесет и шест) поименни
акции, представляващи 100 % от капитала на „Диана – бус” ЕАД с договор от 24.03.2006 г. на
„Интеркол” ООД, гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 170 за 672 155 (шестстотин седемдесет и две хиляди
сто петдесет и пет) лв.
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„Комуналуниверс” ЕООД – гр. Ямбол – в ликвидация
гр. Ямбол, ул. „Елховско шосе”
Данни за съдебната регистрация
С решение № 14/09.08.1989 г. по ф.д. 165/1989 г. на ЯОС се регистрира образуването на общинска фирма с
наименование „Комунална дейност, озеленяване и чистота” с предмет на дейност: поддържане и ремонт на
изградените комунални фондове, боядисване и префасадиране на жилищни и обществени сгради, поддържане и
изграждане на обекти по озеленяването, поддържане чистотата, хигиената и сметоизвозването, ремонта на пътна
и улична мрежа и услуги на населението на територията на Община Ямбол.
Уставният фонд на общинската фирма е в размер на 39 328 000 (тридесет и девет милиона триста двадесет
и осем хиляди) лв., който тя получава като правоприемник на част от имуществото на ТК „БКС” Ямбол по баланса
му към 30.06.1989 г. по разделителния протокол.
За временно управляващ фирмата се определя Стефан Стоянов Трашлиев за срок не по дълъг от 3 (три)
месеца.
Настоящото вписване в съда е на основание решение от 23.06.1989 г. на Общински народен съвет гр.
Ямбол.
С решение № 967/15.10.1991 г. по ф.д. 1059/1991 г. на ЯОС е вписано в търговския регистър
„Комуналуниверс” ЕООД с предмет на дейност: поддържане и почистване на селищни територии, в т.ч. ремонт и
поддържане на улични платна и тротоари, създаване на нови и поддържане на съществуващи градини и зелени
площи; производство на разсад и цветя; строителство и строителни услуги; инвестиционна дейност; стопанисване
и поддържане на недвижими имоти; посредническа дейност; търговия с цветя и други стоки в страната и чужбина;
различни видове услуги – транспортни, авторемонтни и тенекеджийски; хотелиерство.
Уставният фонд на дружеството е 13 260 000 (тринадесет милиона двеста и шестдесет хиляди) лв., като
дружеството приема активите и пасивите на ОФ „Комунална дейност, озеленяване и чистота”.
За управител на дружеството е определен Трифон Марков Димов.
С решение № 2852/08.10.1992 г. по ф.д. 1059/1991 г. на ЯОС се променя уставния фонд на дружеството на
10 840 614 (десет милиона осемстотин и четиридесет хиляди шестстотин и четиринадесет) лв.
С решение № 1683/08.10.1997 г. по ф.д. 1059/1991 г. на ЯОС заличава Трифон Марков Димов досегашен
управител и вписва за управител Цанко Костов Атанасов с договор за управление от 01.07.1997 г. Договорът за
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управление е подписан на основание решение по т. 8.3 на Седемнадесета сесия на Общински съвет Ямбол,
проведена на 27.06.1997 г.
С решение № 830/09.05.2000 г. по ф.д. 1059/1991 г. на ЯОС намалява капитала от 10 840 614 (десет
милиона осемстотин и четиридесет хиляди шестстотин и четиринадесет) лв. на 5 000 (пет хиляди) лв.
Намалението на капитала е на основание решение на Четиридесет и първата сесия на Общински съвет Ямбол,
проведена на 02.06.1999 г.
С решение № 2749/27.11.2006 г. по ф.д. 1059/1991 г. на ЯОС освобождава досегашния управител Цанко
Костов Атанасов и вписва като управител Атанас Пеев Карамарков.
Вписването е на основание решение на Тридесет и пета сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на
11.10.2006 г.
На 25.10.2006 г. е подписан договор за възлагане на управление с Атанас Пеев Карамарков за срок до
25.10.2009 г.
Договорът с управителя Атанас Пеев Карамарков е прекратен по взаимно съгласие на страните, считано от
11.01.2008 г.
Сключен е договор за търговско управление от 11.01.2008 г. с Иван Божилов Божилов и с решение рег №
ТД-01/0001 от 11.01.2008 г. същият е упълномощен за прокурист на „Комуналуниверс” ЕООД.
С Договор за гражданско дружество от 28.07.2008 г. между „ЕКО БУЛ АГРО” ЕООД – гр. Сливен и
„Комуналуниверс” ЕООД – гр. Ямбол е учредено ГД „Комунални дейности и благоустройство”.
Предмета на дейност на дружеството е: да участва в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка „Почистване, поддържане на чистотата и озеленените територии за обществено ползване на гр. Ямбол” с
възложител Община Ямбол. Гражданското дружество се създава за срок съвпадащ със срока на действие на
договора за възлагане на обществената поръчка.
„Комуналуниверс” ЕООД притежава процентно участие определящо се от изпълнението на: „Почистване,
поддържане на чистотата и озеленените територии за обществено ползване на гр. Ямбол” под част Б –
„Поддържане на озеленените територии”.
С решение № XXXIV-25/28.07.2010 г. на Общински съвет – Ямбол е избран за управител на
„Комуналуниверс” ЕООД Стоян Христов Стоянов, след проведен конкурс за избор на управител.
Сключен е договор за възлагане управлението на „Комуналуниверс” ЕООД от 12.08.2010 г. за срок от 3
години от 12.08.2010 г. до 12.08.2013 г. Определя възнаграждение на управителя, определено при стойността на
една бална единица, равна на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния

18

месец, по показатели и критерии, определени в приложението на Наредбата за условията и реда, при които
общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.
На 26.02.2011 г. в Търговския регистър е отразена промяна в обстоятелствата, а именно: Заличено е
обстоятелството на прокура - прокурист Иван Божилов Божилов.
С решение по точка трета, т. ІІ от двадесето заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 22 март
2013г. е прието да се прехвърлят безвъзмездно от баланса на «Комуналуниверс» ЕООД в баланса на Община
Ямбол, с приемо-предавателен протокол следните дълготрайни активи:
Наименование
Косачка употр. с колесар BCS
Ножица
НS81T-81R
Мотокултиватор SВ30 РLА
Бенз. Косачка Викинг МВ655VS
Щил АS 81 Т
Колесен товарен багер CAT432E
Агрегат сметопочистващ
Мотокултиватор
Листосмукачка с торба 112005
Клонодробилка КDО 85 СS 15Т
Тов. автомобил Форд У61-36АВ
Автовишка У 52-04 АА
Контейнеровоз У3854 АА
Мерцедес бенц 17.22 У 6141 АК
Т.авт. Форд тран. У6140 АК
Ел. мрежа помп. Станция парка

Балансова стойност,
лв.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 107.89

С решение по точка трета, т. ІІ от двадесето заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 22 март
2013г. се прекратява дейността на «Комуналуниверс» ЕООД, гр. Ямбол и се открива производство за ликвидация.
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Определен е срок за завършване на ликвидацията на «Комуналуниверс» ЕООД, гр. Ямбол до 9
месеца.
За ликвидатор на дружеството Стоян Христов Стоянов, ЕГН 6501129100, с постоянен адрес гр. Ямбол, ул.
«Граф Игнатиев» № 70, вх. «Б», ап. 34, с месечно възнаграждение, в размер на основна месечна работна заплата
1 000.00 лв.
Ликвидаторът е назначен с договор с рег. № ДГ/10-00005 от 12.04.2013г. за възлагане ликвидацията на
«Комуналуниверс» ЕООД – Ямбол.
По точка двадесет и четвърта от двадесет и петтото заседани на Общински съвет – Ямбол, проведено на
18 септември 2013г. е приет началния ликвидационен баланс и доклад към него.
С решение по точка шестнадесета на двадесет и осмото заседание на Общински съвет – Ямбол,
проведено на 11 декември 2013г. е прието продължаване срока на ликвидационната процедура с 1 /един/ месец,
във връзка с което е сключено допълнително споразумение с рег. № ДГ/10-00020 от 16.12.2013г.
С решение по точка десета Тридесето заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 17 януари
2014г. е прието продължаване срока на ликвидационната процедура с 2 /два/ месеца, във връзка с което е
сключено допълнително споразумение с рег. № ДГ/10-00002 от 22.01.201г., считано от 22.01.2014г.
С решение по точка двадесет и трета, т.5 и т.6 на Тридесет и третото заседание на Общински съвет –
Ямбол, проведено на 26 март 2014г. е прието продължаване срока на ликвидационната процедура с 1 /един/
месец, във връзка с което е сключено допълнително споразумение с рег. № ДГ/10-00009 от 28.03.2014г., считано
от 22.03.2014г.
С решение по точка трета, т.5 на Тридесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Ямбол,
проведено на 16 април 2014г. е прието продължаване срока на ликвидационната процедура с 1 /един/ месец, във
връзка с което е сключено допълнително споразумение с рег. № ДГ/10-00011от 10.05.2014г., считано от
22.04.2014г.
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„Диагностично – консултативен център № 1 – Ямбол” ЕООД
гр. Ямбол, ул. „Христо Смирненски” № 2
Данни за съдебната регистрация
С решение № 1776/16.12.1999 г. по ф.д. 918/1999 г. на ЯОС е вписано дружеството с предмет на дейност:
„извършване на специализирана извънболнична помощ”, със седалище гр. Ямбол, ул. „Христо Смирненски” № 2.
Капиталът на дружеството е 110 240 (сто и десет хиляди двеста и четиридесет) лв., разпределен в 11 024
(единадесет хиляди и двадесет и четири) лв. по 10 (десет) лв. всеки. Дружеството приема активите и пасивите на
Амбулаторно поликлинично здравно заведение – гр. Ямбол по баланса му към 30.06.1999 г.
Дружеството се представлява и управлява от д-р Антон Стоянов Иванов с договор за управление от
10.03.2000 г. за срок от 2 (две) г.
С допълнително споразумение от 13.10.2005 г. е удължен срока на договора за възлагане на управление до
25.11.2007 г.
Вписването е в следствие на преобразуване на Амбулаторно поликлинично здравно заведение гр. Ямбол от
Публично здравно заведение за извънболнична помощ – в Лечебно заведение за извънболнична помощ ЕООД.
С решение по т. 4 на Тридесет и пета сесия на Общински съвет – Ямбол, проведена на 11.10.2006 г.
завишава капитала на дружеството с придобит ДМА – котел, с източник на финансиране собствени бюджетни
средства.
С решение № 615/15.03.2007 г. по ф.д. 918/1999 г. на ЯОС вписва в търговския регистър при ЯОС следната
промяна на вписано в регистъра обстоятелство: увеличаване капитала на „ДКЦ 1 Ямбол” ЕООД гр. Ямбол от
110 240 (сто и десет хиляди двеста и четиридесет) лв. на 137 240 (сто тридесет и седем хиляди двеста и
четиридесет) лв., разпределен в 13 240 (тринадесет хиляди двеста и четиридесет) дяла, всеки на стойност 10
(десет) лв., еднолична собственост на Община Ямбол гр. Ямбол.
С решение по т. 15 на Четиридесет и шеста сесия на Общински съвет – Ямбол, проведена на 01.08.2007 г.
предоставя безвъзмездно на „ДКЦ – 1” ЕООД гр. Ямбол газова горелка RIELLO – 130 с балансова стойност
8 721.64 лв. и комби блок (автоматика) с балансова стойност 2 737.36 лв.
С анекс от 25.02.2008 г. е удължен срока на договора за възлагане управлението до 25.11.2010 г.
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На основание решение по точка двадесет и първа на четиридесет и пето заседание на ОбС – Ямбол,
проведено на 29 март 2011 г. е сключен Анекс от 06.06.2011 г. за удължаване срока на договора за възлагане
управлението до 31 декември 2011 г.
С анекс от 03.01.2012 г., с рег. № ДГ05/0004/06.01.2012 г. е удължен срока на договора за възлагане на
управлението на настоящия управител на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД до сключване на договор за възлагане на
управлението на новоизбрания управител, в резултат на проведения конкурс.
На основание решение по точка деветнадесет на Осмото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено
на 28.03.2012 г. и Заповед № РД02/0214 от 17.04.2012 г. е сключен договор от 17.04.2012 г. за възлагане
управлението на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД с управителя Венцислав Иванов Славов, за срок от 3 /три/ години.
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„Дентален център № 1 – Ямбол” ЕООД
гр. Ямбол, ул. „Д. Благоев” № 2
Данни за съдебната регистрация
С решение № 1778/16.12.1999 г. по ф.д. 920/1999 г. на ЯОС се вписва дружеството с предмет на дейност:
„извършване специализирана извънболнична стоматологична помощ”.
Капиталът на дружеството е в размер на 43 400 (четиридесет и три хиляди и четиристотин) лв., разпределен
в 4 340 (четири хиляди триста и четиридесет) дяла всеки по 10 (десет) лв.
Дружеството се представлява и управлява от управител – д-р Христо Атанасов Желев.
Вписването е в следствие на преобразуване на Амбулаторно поликлинично здравно заведение гр. Ямбол
от Публично здравно заведение за извънболнична помощ в Лечебно заведение за извънболнична помощ ЕООД с
общинско участие. Дружеството е правоприемник на активите и пасивите на Районна стоматологична
поликлиника гр. Ямбол по баланса към 30.06.1999 г.
Договорът за възлагане на управление на дружеството е от 07.03.2000 г. за срок от 2 (две) години.
С анекс към договора за управление от 16.12.2001 г. е удължен срока за възлагане на управлението за срок
до провеждане на конкурс.
С решение по т. 8 на Тридесет и девета сесия на Общински съвет – Ямбол, проведена на 04.10.2002 г. е
взето решение за намаляване на капитала на дружеството на 40 289 (четиридесет хиляди двеста осемдесет и
девет) лв., разпределен в 4 029 (четири хиляди двадесет и девет) дяла по 10 (десет) лв. всеки.
С решение № 424/12.03.2003 г. на ЯОС по ф.д. 920/1999 г. вписва намаление на капитала на дружеството от
43 400 (четиридесет и три хиляди и четиристотин) лв. на 40 289 (четиридесет хиляди двеста осемдесет и девет)
лв., разпределен в 4 029 (четири хиляди двадесет и девет) дяла по 10 (десет) лв. всеки.
На основание решение по т. 14 на Единадесета редовна сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на
19.11-25.11.2004 г. след проведен конкурс за управител на дружеството е избран д-р Христо Атанасов Желев. На
25.11.2004 г. е подписан договор за възлагане управление на „Стоматологичен център – № 1 – Ямбол” ЕООД със
срок от 3 (три) години.
С решение № 2362/01.11.2007 г. по ф.д. 920/1999 г. на ЯОС ВПИСВА в Търговския регистър на ЯОС по
партидата на „Стоматологичен център № 1 – Ямбол” ЕООД следните обстоятелства:
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ПРОМЯНА в наименованието от „Стоматологичен център № 1 – Ямбол” ЕООД на „Дентален център № 1 –
Ямбол” ЕООД.
ПРОМЯНА в предмета на дейност от „извършване специализирана извънболнична стоматологична помощ”
на „извършване специализирана извънболнична дентална помощ”.
С Анекс от 25.11.2007 г. е удължен срока на договора за възлагане управлението до 25.11.2010 г.
На основание решение по точка двадесет и втора на четиридесет и пето заседание на ОбС – Ямбол,
проведено на 29 март 2011 г. е сключен Анекс от 06.06.2011 г. за удължаване срока на договора за възлагане
управлението до 31 декември 2011 г.
С анекс от 03.01.2012 г., с рег. № ДГ05/0005/06.01.201 г. е удължен срока на договора за възлагане на
управлението на настоящия управител на „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД до сключване на договор за възлагане на
управлението на новоизбрания управител, в резултат на проведения конкурс.
На основание решение по точка деветнадесета на Осмото заседание на Общински съвет – Ямбол,
проведено на 28 март 2012 г. и Заповед № РД02/0213 от 17.04.2012 г. е сключен договор от 18.04.2012 г. за
възлагане управлението на „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД с управителя Христо Атанасов Желев, за срок от 3 /три/
години.
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„Дамполис – Ател” ЕООД – в несъстоятелност – гр. Ямбол
гр. Ямбол, жк „Г. Бенковски” – Търговски комплекс
Данни за съдебната регистрация
С решение № 3217/24.11.1992 г. по ф.д. 2487/1992 г. на ЯОС е вписано дружеството с предмет на дейност:
търговска и външнотърговска дейност и експлоатация на търговски обекти и срок на действие 15 (петнадесет) г.
Дружеството е с капитал 3 534 300 (три милиона петстотин тридесет и четири хиляди и триста)
неденоминирани лв., разпределен между съдружниците на следните дялове: Община Ямбол с 49 (четиридесет и
девет) дяла, равни на 1 731 800 (един милион седемстотин тридесет и една хиляди и осемстотин)
неденоминирани лева и Пламен Георгиев Ненов, в качеството на ЕТ „Ател – Пламен Ненов” – гр. Бургас, с 51
(петдесет и един) дяла, равни на 182 500 (сто осемдесет и две хиляди и петстотин) лв., като 70 % от капитала в
размер на 2 474 010 (два милиона четиристотин седемдесет и четири хиляди и десет) лв. е внесен.
Дружеството се представлява от управителя Сотир Маринов Цонев.
С решение № 1689/23.10.1998 г. по ф.д. 2487/1992 г. на ЯОС увеличава капитала на дружеството от
3 534 300 (три милиона петстотин тридесет и четири хиляди и триста) лв. на 5 000 000 (пет милиона) лв.,
разпределен в 100 (сто) дяла по 50 000 (петдесет хиляди) лв. всеки. Капиталът се разпределя между
съдружниците както следва: Община Ямбол – 49 (четиридесет и девет) дяла, равни на 2 450 000 (два милиона и
четиристотин и петдесет хиляди) лв. и ЕТ „Пламен Ненов – Ател” – гр. Бургас – 51 (петдесет и един) дяла, равни
на 2 550 000 (два милиона и петстотин и петдесет хиляди) лв.
Със заповед № 28/10.04.1998 г. на синдика на ЕТ „Ател – Пламен Ненов” определя възнаграждение 300 000
(триста хиляди) лв. и 33 % класове за прослужено време.
С решение № 536/20.03.2000 г. по ф.д. 2487/1992 г. на ЯОС прекратява участието в дружеството на
съдружника ЕТ „Ател – Пламен Ненов” – гр. Бургас и вписва преобразуването на „Дамполис – Ател” ООД в
„Дамполис – Ател” ЕООД.
Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) нови лева, обособен в 1 (един) дял изцяло
внесен.
Дружеството се представлява и управлява от управителя Сотир Маринов Цонев.
С решение № 1259/07.07.2000 г. по ф.д. 2487/1992 г. на ЯОС увеличава капитала на дружеството от 5 000
(пет хиляди) лв. на 15 000 (петнадесет хиляди) лв.

25

С решение № 995/09.07.2002 г. по ф.д. 2487/1992 г. на ЯОС увеличава капитала на дружеството от 15 000
(петнадесет хиляди) лв. на 18 000 (осемнадесет хиляди) лв.
С решение № 586/09.03.2007 г. по ф.д. 2487/1992 г. на ЯОС ЗАЛИЧАВА като управител на дружеството
СОТИР МАРИНОВ ЦОНЕВ. ВПИСВА като управител на дружеството ИВАН ЯНЕВ КОЛЕВ.
На основание решение по т. 12 на Тридесет и пета сесия на Общински съвет – Ямбол, проведена на
11.10.2006 г. е подписан договор за възлагане на управлението от 09.03.2007 г. за срок от 6 (шест) месеца и
месечно възнаграждение в размер на 200 (двеста) лв.
С решение № 88/01.10.2008 г. на ЯОС ОБЯВЯВА неплатежоспособността на „Дамполис – Ател” ЕООД гр.
Ямбол вписан в Регистъра за търговски дружества и техните клонове за 1992 г. при ЯОС с решение, постановено
по ф.д. 2487/1992 г. по описа на ЯОС, представлявано от Иван Янев Колев, с начална дата – 30.09.2006 г.
ОТКРИВА производство по несъстоятелност на „Дамполис – Ател” ЕООД гр. Ямбол.
ДОПУСКА обезпечение чрез налагането на запор и възбрана върху имуществото на „Дамполис – Ател”
ЕООД гр. Ямбол.
ПОСТАНОВЯВА прекратяване на дейността на предприятието на „Дамполис – Ател” ЕООД гр. Ямбол.
ОБЯВЯВА „Дамполис – Ател” ЕООД гр. Ямбол в несъстоятелност.
СПИРА производството по дело по несъстоятелност № 35/2008 г. по описа на ЯОС.
С решение № 203/12.10.2009 г. на ЯОС е прекратено производството по несъстоятелност на „Дамполис –
Ател” ЕООД по дело по несъстоятелност № 35/2008 г. по описа на ЯОС. Постановено е заличаване на
дружеството от Търговския регистър.
На 13.10.2009 г. е вписано заличаването на „Дамполис – Ател” ЕООД в Търговския регистър.
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Д Р У Ж Е С Т В А, В К О И Т О О Б Щ И Н А Т А Е С Ъ Д Р У Ж Н И К
„Ямбол – бизнес – център” ООД
гр. Ямбол, ул. „Раковски” № 19
Данни за съдебната регистрация
С решение по т.7 на Тридесет и първа редовна сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 02.07.1993 г.
възлага на Кмета на Общината да подготви проекто – договор за образуване на ООД с участието на ЕФ „Видона”
и „Транзит Водима” ООД за завършване и експлоатация на обект Дом на съветите.
С решение по т.2 на Тридесет и седмата сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 28.12.1993 г.
Общински съвет приема проекто – договора за образуване на ООД и упълномощава Кмета да го подпише.
С решение № 298/17.02.1994 г. по ф.д. 247/1994 г. на ЯОС е вписано дружеството с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид. Производство
на стоки с цел продажба. Комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, дейност на търговско
представителство и посредничество. Превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност. Сделки с интелектуална собственост. Покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел експлоатацията им или продажба.
Капиталът на дружеството е 52 200 000 (петдесет и два милиона и двеста хиляди) лв., разпределен в 1 000
(хиляда) дяла по 52 200 (петдесет и две хиляди и двеста) лв. При вписване на дружеството е внесен 70 % от
капитала. Дяловете на съдружниците са парични и непарични, разпределени както следва:
- Община Ямбол – 490 (четиристотин и деветдесет) дяла, равни на 25 557 200 (двадесет и пет милиона
петстотин петдесет и седем хиляди и двеста) лв.
- ЕТ „Видона” Ямбол – 255 (двеста петдесет и пет) дяла, равни на 13 311 000 (тринадесет милиона и триста
и единадесет хиляди) лв.
- „Транзит–Водима” ООД Ямбол – 255 (двеста петдесет и пет) дяла, равни на 13 311 000 (тринадесет
милиона и триста и единадесет хиляди) лв.
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Община Ямбол участва, като прави непарична вноска изразяваща се в прехвърляне на собственост на
дружеството на следния недвижим имот намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Ал. Стамболийски” и представляващ с
отстъпено право на строеж и незавършено строителство, представляващо масивна 8-етажна сграда на ул. „Ал.
Стамболийски” в кв 24/27 и 32 по стар план в гр. Ямбол с квадратура: партер от 1 936.63 кв.м.; I етаж от 1 967.56
кв.м.; II етаж от 711.56 кв.м.; III, IV, V, VI, VII и VIII етажи и помещение на покрива по 750 кв.м. или общо разгъната
площ от 9 239 кв.м. при граници: изток, запад, север – улици и юг – площадно пространство. Съгласно
определение № 365/04.10.1993 г. на ЯОС паричната оценка на вноската е 25 557 200 (двадесет и пет милиона
петстотин петдесет и седем хиляди и двеста) лв., в т.ч. 886 900 (осемстотин осемдесет и шест хиляди и
деветстотин) лв. - право на строеж и 24 670 300 (двадесет и четири милиона шестстотин и седемдесет хиляди и
триста) лв. - незавършено строителство.
Дружеството се представлява пред всички трети лица от управител Цоньо Бонев Цонев, който ръководи
неговата дейност.
С протокол на Общото събрание от 04.01.1994 г. определя месечно възнаграждение в размер на 3 000 (три
хиляди) лв. с мандат 1 (една) година.
С решение на Шестнадесета сесия на Общински съвет Ямбол от 21.05.1997 г. избира Румен Банков – зам.
кмет за представител на Общината в Общото събрание на дружеството.
С решение № 1056/30.06.1997 г. по ф.д. 247/1994 г. на ЯОС вписва по партидата на дружеството
освобождаване на управителя Цоньо Бонев Цонев и назначаването на новоизбрания управител Йордан Николаев
Воденичаров.
С решение по т. 14 на Двадесета сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 03-10.10.1997 г. е взето
решение, с което представителя на Община Ямбол да внесе предложение за прекратяване на дружеството.
С решение № 257/16.02.1998 г. по ф.д. 247/1994 г. на ЯОС прекратява дейността на „Ямбол – бизнес –
център” ООД и открива производство за ликвидация, която да се извърши до 31.12.1998 г.
Вписва за ликвидатор досегашния управител на дружеството Йордан Николаев Воденичаров.
С протокол № 1/14.01.1998 г. определя месечно възнаграждение в размер на 300 000 (триста хиляди) лв.
С решение № 597/07.04.1997 г. по ф.д. 247/1994 г. на ЯОС продължава срока на ликвидация до 30.06.1999 г.
На 28.12.1998 г. е сключен предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот между „Ямбол
– бизнес – център” ООД в ликвидация и НОИ – гр. София.
На 22.03.1999 г. се извършва окончателно разпределение на средствата по продадената част от общия
имот.
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С решение № 1357А/11.10.1999 г. по ф.д. 247/1994 г. на ЯОС се удължава срока на ликвидация до
30.12.2000 г.
С решение № 2195/29.12.2000 г. по ф.д. 247/1994 г. на ЯОС се удължава срока на ликвидация до 30.06.2001
година.
С протокол от 22.03.2001 г. на Апелативен съд Бургас отменя решение № 2195/29.12.2000 г. на ЯОС и
вписва продължаване на срока на ликвидация до 31.12.2002 г.
С решение № 777/08.06.2001 г. по ф.д. 247/1994 г. на ЯОС вписва следните нови обстоятелства:
- Продължава дейността на „Ямбол – бизнес – център” ООД.
- Деноминира капитала на дружеството от 52 200 000 (петдесет и два милиона и двеста хиляди) лв. на
52 200 (петдесет и две хиляди и двеста) лв.
- Променя броя и стойността на дяловете от 1 000 (хиляда) дяла по 52 200 (петдесет и две хиляди и двеста)
лв. на 5 220 (пет хиляди и двеста и двадесет) дяла по 10 (десет) лв.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Йордан Николаев Воденичаров.
С решение № 778/08.06.2001 г. по ф.д. 247/1994 г. на ЯОС допуска и вписва нов вариант на Дружествен
договор след 31.05.2001 г.
Община Ямбол участва с 2 558 (две хиляди и петстотин петдесет и осем) дяла по 10 (дяла) лв. на обща
стойност 25 580 (двадесет и пет хиляди петстотин и осемдесет) лв., като делът на Община Ямбол представлява
отстъпено право на строеж и незавършено строителство, представляващо масивна 8-етажна сграда на ул. „Ал.
Стамболийски” в кв 24/27 и 32 по стар план в гр. Ямбол с квадратура: партер от 1 936.63 кв.м.; I етаж от 1 967.56
кв.м.; II етаж от 711.56 кв.м.; III, IV, V, VI, VII и VIII етажи и помещение на покрива по 750 кв.м. или общо разгъната
площ от 9 239 кв.м. Съгласно определение на ЯОС тази парична вноска е на стойност 25 557 200 (двадесет и пет
милиона петстотин петдесет и седем хиляди и двеста) лв. Към момента на регистрацията Общината внася
25 557 200 (двадесет и пет милиона петстотин петдесет и седем хиляди и двеста) лв., а останалите 20 800
(двадесет хиляди и осемстотин) лв. в срок до 3 (три) години.
С решение № 195/06.02.2003 г. по ф.д. 247/1994 г. на ЯОС прекратява дейността на дружеството и открива
производство за ликвидация. Определя срок на ликвидация до 31.12.2003 г.
Прекратява правомощията на управителя Йордан Николаев Воденичаров и вписва същия за ликвидатор на
дружеството.
С решение № 1855/15.12.2003 г. по ф.д. 247/1994 г. на ЯОС променя срока на ликвидация от 31.12.2003 г. на
31.12.2004 г.
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С решение по т. 3 на Седма сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 28.05.2004 г. за представител
на Общината в Общото събрания на дружеството е избран Христо Иванов Попов.
С решение по т. 7 на Двадесет и втора сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 12.10.2005 г.
упълномощава представителя на Общината да поиска свикване на извънредно заседание на Общото събрание
при дневен ред освобождаване на ликвидатора на дружеството и избиране на нов ликвидатор като за такъв
предложи Юрко Господинов Стоянов.
На 28.11.2005 г. е проведено извънредно заседание на Общото събрание, при което не е прието
предложението на Общината а освобождаване на ликвидатора на дружеството.
На 23.05.2006 г. е сключен предварителен договор за продажба на недвижим имот между „Ямбол – бизнес –
център” ООД и „А Виаком” ЕООД гр. София. Договорената цена е 2 000 000 (два милиона) лв., която трябва да се
изплати на няколко вноски.
С решение № 403/19.02.2007 г. по ф.д. 247/1994 г. на ЯОС ВПИСВА в търговския регистър при ЯОС
по партидата на „ЯМБОЛ – БИЗНЕС ЦЕНТЪР” ООД, В ЛИКВИДАЦИЯ, със седалище и адрес на
управление гр. Ямбол, ул. „Раковски” № 19, регистрирано по ф.д. 247/1994 г. по описа на ЯОС,
ЗАЛИЧАВАНЕТО на дружеството.
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„Екоинженеринг” ООД – гр. Сливен
гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1
Данни за съдебната регистрация
С решение № 89/12.01.2000 г. по ф.д. 46/2000 г. на Сливенски окръжен съд вписва дружеството с предмет
на дейност: проектиране, изграждане, експлоатация и реализация на продукцията на завод за обработка на
твърди битови отпадъци на общини гр. Сливен, гр. Нова Загора и гр. Ямбол с място на изграждане на завода в
района на гр. Кермен.
Размерът на капитала на дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лв., разпределен в 500 (петстотин) дяла
по 100 (сто) лв. всеки.
Община Ямбол участва като съдружник с 200 (двеста) дяла, т.е. 20 000 (двадесет хиляди) лв.
Дружеството се управлява от Николай Янков Сиджимов.
Община Ямбол е представлявана в дружеството от Кмета, съгласно решение № 43/14.09.1999 г. на
Общински съвет Ямбол.
С писмо изх. № 53-478/27.04.2007 г. и на основание чл. 125, ал. 2 от ТЗ, чл. 17 от Дружествения договор и
решение по т. 12 на Тридесет и седма сесия на Общински съвет – Ямбол, второ заседание, проведено на
05.12.2006 г. Община Ямбол отправя 3 (три) месечно предизвестие за прекратяване участието си в дружеството,
считано от получаване на настоящето (03.05.2007 г.).
На 30.04.2009 г. е проведено Общо събрание на съдружниците на „Екоинженеринг” ООД – гр. Сливен, на
което е преразпределен дружественият дял на Община Ямбол в размер на 200 (двеста) дяла.
На 15.05.2009 г. е вписано в Търговския регистър ЗАЛИЧАВАНЕТО на Община Ямбол като
съдружник в „Екоинженеринг” ООД – гр. Сливен.
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„Дружество за заетост и структурно развитие” ООД – в ликвидация
гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър” № 6, вх. А, ет. 3
Данни за съдебната регистрация
С решение № 1560/31.08.2000 г. по ф.д. 715/2000 г. на ЯОС вписва дружеството с предмет на дейност:
- подготовка, координация и провеждане на мероприятия, които служат за рекултивирането на околната
среда, санирането на икономиката и инфраструктурата, както и всеобщо структурно развитие;
- поддържане и саниране на населени места, подготовка, координация и провеждане на мероприятия в
комуналната област;
- поддържане, саниране и изграждане местности под природна защита, зелени и паркови площи,
съоръжения за отдих и други подобни;
- подготовка, координиране и провеждане на дейности по събаряне на сгради, изграждане на пътеки и
пътища, демонтиране и сортиране на вторични суровини от всякакъв вид;
- експлоатация и отдаване под наем на машини и съоръжения, най-вече селскостопанска, комунална
техника и техника за опазване на околната среда, МПС, както и тяхната покупко – продажба;
- планиране, подготовка, координация и провеждане на съответните квалификационни мероприятия на
националната програма за временна заетост;
- изпълнение на задачи в социалната сфера;
- провеждане на мероприятия по поддържане, опазване и реставрация на архитектурно – исторически
паметници;
- консултации, подготовка, координиране и провеждане на всички мероприятия, които служат за развитие на
дребния и среден бизнес.
Капиталът на дружеството е разпределен в 500 (петстотин) дяла по 10 (десет) лв. всеки и е в размер на
5 000 (пет хиляди) лв.
Община Ямбол участва в дружеството с 225 (двеста двадесет и пет) дяла по 10 (десет) лв. в размер на
2 250 (две хиляди двеста и петдесет) лв., преведени на 18.08.2001 г.
Дружеството се представлява и управлява от управителя Таня Йорданова Бончева.
Община Ямбол се представлява в Общото събрание от инж. Николина Жекова Хаджигеоргиева – Кмет.
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С решение № 1151/14.08.2001 г. по ф.д. 715/2000 г. на ЯОС вписва Община „Тунджа” за нов съдружник в
дружеството.
Община Ямбол променя участието си на 2 000 (две хиляди) лв., т.е. 200 (двеста) дяла по 10 (десет) лева.
С решение по т. 9 на Трета сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 19.12.2003 г. упълномощава г-н
Кирил Тодоров да представлява Община Ямбол в Общото събрание на дружеството.
С протокол № 1/23.04.2007 г. на Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие” ООД е
взето решение от съдружниците, по т. 2 от дневния ред, да се пристъпи към прекратяване на дейността на „ДЗСР
- Ямбол” ООД.
С решение № 2109/02.10.2007 г. на ЯОС ВПИСВА ПРЕКРАТЯВАНЕТО на дейността на „ДЗСР” ООД гр.
Ямбол, регистрирана с решение № 1560/31.08.2000 г. по ф.д. № 715/2000 г. по описа на ЯОС, и го ОБЯВЯВА В
ЛИКВИДАЦИЯ. Срок за извършване на ликвидацията е 8 месеца. ВПИСВА за ликвидатор: Таня Йорданова
Бончева.
С протокол от 15.09.2008 г. на Общото събрание на съдружниците на „ДЗСР” ООД – в ликвидация са взети
следните решения: приема отчета на ликвидатора и ликвидационния баланс на „ДЗСР” ООД – в ликвидация и
освобождава ликвидатора от отговорност.
На 20.11.2008 г. е вписано в Търговския регистър заличаване на „Дружество за заетост и
структурно развитие” ООД – в ликвидация.
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„Хлебопроизводство и сладкарство” ООД
гр. Ямбол, ул. „Д. Благоев” № 3 А
Данни за съдебната регистрация
С решение № 40/08.01.1999 г. по ф.д. 878/1994 г. на ЯОС е регистриран нов съдружник с наименование
„Хлебопроизводство” АД, гр. Ямбол, ул. „Д. Благоев” № 3 и е вписано преобразуване на „Хлебопроизводство и
сладкарство” ЕООД гр. Ямбол в „Хлебопроизводство и сладкарство” ООД гр. Ямбол.
Дружеството е с предмет на дейност: производство на хляб, хлебни изделия и сладкарски изделия, други
хранителни стоки, безалкохолни напитки и търговия с тях, както и други хранителни и нехранителни стоки.
Капиталът на дружеството е в размер на 18 523 640 (осемнадесет милиона петстотин двадесет и три хиляди
шестстотин и четиридесет) лв., разпределен в 1 852 (хиляда осемстотин петдесет и два) дяла по 10 000 (десет
хиляди) лв. всеки, като „Хлебопроизводство” АД гр. Ямбол притежава 1 112 (хиляда сто и дванадесет) дяла, или
60 % от капитала на ООД, а съдружникът Община Ямбол – 740 (седемстотин и четиридесет) дяла, или 40 % от
капитала.
Дружеството се представлява и управлява от Атанас Панайотов Аладжов и Велик Иванов Господинов,
заедно и поотделно.
С решение на Тридесет и втора сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 25.09-02.10.1998 г. за
представители на Общината в Общото събрание на дружеството са избрани Елена Георгиева и Цоньо Узунов.
Съгласно решение на Седемнадесета сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 21-28.07.2000 г. Община
Ямбол е представлявана в дружеството от Митко Филипов Филипов – съветник в Общински съвет Ямбол.
С анекс № 1 към договора за продажба на дялове от 27.03.2001 г. на основание чл.34 от договора, Община
Ямбол прехвърля чрез продажба още 370 (триста и седемдесет) дяла при цена на 1 (един) дял от 929.20
(деветстотин двадесет и девет лева и двадесет стотинки) лв. или общо 36 600.70 (тридесет и шест хиляди и
шестстотин лева и седемдесет стотинки) лв., при които участието на Община Ямбол остава 20 %.
С решение № 1187/22.08.2001 г. на ЯОС е вписана продажбата на 370 (триста и седемдесет) дружествени
дяла.
С решение по т. 19 на Единадесето заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.07.2008 г. за
представител на Община Ямбол в дружеството е избрана Галина Симеонова Симеонова – общински съветник.

34

На 22.06.2009 г. е проведено общо събрание на дружеството и е взето решение „Хлебопроизводство и
сладкарство” ООД да внесе като непарична вноска в капитала на „Деметра” АД – гр. Сливен, правото на
собственост върху следните свои активи:
- недвижими имоти: промишлена сграда с идентификатор № 87374.511.399.80, спомагателна сграда с
идентификатор № 87374.511.399.81, промишлена сграда с идентификатор № 87374.511.399.61, промишлена
сграда с идентификатор № 87374.511.399.82, промишлена сграда с идентификатор № 87374.511.399.62,
промишлена сграда с идентификатор № 87374.511.399.63, промишлена сграда с идентификатор №
87374.511.399.65.
- движими вещи и оборудване: резервоари, обръщачи, тестоокръжители, ел. пещи, пералня, газови пещи,
тестоделители, машина за многолистно тесто, хладилни камери, машина за точене на кори, циклокерамична пещ,
миксер, ламинатор за маслени теста, глутеномиячна машина, камера за оконч. ферментация, трансформатори и
оборудване, пещ „Пикотерма”, тестомесачка, казани за тесто, обръщач за казан, машина за опаковка, стенд за
горяща стойка, опаковъчни машини, парни котли, казан с количка, фризери, факс, машина за броене на пари,
елка, ултравиолетов уред за пари, маркиращи клещи, везни, компютърна система с принтер, телефон, UPS, каса,
фуражомелка.
Приета е оценката на непаричната вноска на вещите лица в размер на 1 324 700 лв. Непаричната вноска ще
бъде внесена на по-малка стойност – 927 280 лв., съгласно чл. 72, ал. 3 от ТЗ, срещу което вносителят ще получи
46 364 бр. акции по 20 лв. номинална стойност.
С решение на Общото събрание на дружеството от 22.06.2010 г. е освободен като управител Минко Милков
Парашкевов и избран за управител Светла Михайлова Боянова.
С решение по точка четвърта на Четвърта сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 15 декември 2011
година е избран и упълномощен за представител на Община Ямбол в Общите събрания на „Хлебопроизводство и
сладкарство” ООД – Тодор Тодоров.
С решение по точка трета от дневния ред по протокол от редовно заседание на общото събрание на
съдружниците на „Хлебопроизводство и сладкарство” ООД, проведено на 26.06.2013г. е освободена като
управител Светла Михайлова Боянова.
На същото заседание са избрани за управители Боряна Живкова Синигерова, с ЕГН 8307065858 и
Владимир Борисов Иванов, с ЕГН 8708054045, които са овластени да представляват дружеството винаги двамата
заедно.
На 03.07.2014г. в Търговския регистър е заличено обстоятелството, че Владимир Борисов Иванов е
управител. Управител на дружеството е Боряна Живкова Синигерова.
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Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон” АД
гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов” № 30
Данни за съдебната регистрация
С решение № 1559/31.08.2000 г. по ф.д. 736 на ЯОС вписва в търговския регистър създаденото в следствие
на преобразуване на Публично здравно заведение Районна болница – гр. Ямбол в лечебно заведение МБАП „Св.
Пантелеймон” АД. Дружеството поема активите и пасивите на Районна болница - гр. Ямбол по баланса към
30.06.2000 година. Дружеството е със седалище и адрес на управление – гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов” № 30 и
предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ.
Капиталът на дружеството е 1 776 000 (един милион седемстотин седемдесет и шест хиляди) лв.,
разпределен в 177 600 (сто седемдесет и седем хиляди и шестстотин) поименни акции по 10 (десет) лв. всяка.
Община Ямбол участва с 455 590 (четиристотин петдесет и пет хиляди петстотин и деветдесет) лв. или
45 559 (четиридесет и пет хиляди петстотин петдесет и девет) бр. поименни акции, които са 25.65 % от капитала
на дружеството.
С решение по т. 17 на Двадесет и втора сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 02-09.02.2001 г. за
представител на Община Ямбол в Общото събрание на дружеството е определен Кмета.
На 12.06.2009 г. е проведено Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД, на което по т.
9 от дневния ред е взето следното решение: „Общото събрание на акционерите увеличава капитала на
дружеството от 1 776 000 лв. (177 600 броя поименни акции) на 2 076 000 лева с размера на получените през
2008 година от Държавата средства за погасяване на задълженията в размер на 300 000 лева чрез записване на
нови 30 000 броя акции на Държавата с номинална стойност 10 лева.
На 15.10.2009 г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, на което са взети
следните решения:
Промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия, намаляване на числения
състав от петима на трима и избор на нов Съвет на директорите в следния състав: Борис Чорбаджийски, Галя
Стаматова и Емилия Славова – Първанова. Определен е и тригодишен мандат на новия Съвет на директорите.
За изпълнителен директор на МБАЛ е преизбран д-р Борис Чорбаджийски.
На 08.07.2010 г. е проведено ОС на акционерите на дружеството, на което са взети следните решения:
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Освобождава настоящия СД в състав Борис Петков Чорбаджийски, Галя Костова Стаматова и Емилия
Славчева Славова – Първанова и избира нов СД в състав Ирина Милчева Ковачева, Панайот Грудев Диманов и
Данаил Георгиев Ибришимов.
Увеличава капитала на дружеството от 2 076 000 лв. на 2 316 000 лв. с размера на получените през 2009 г.
от държавата средства за капиталови разходи в размер на 240 000 лв. чрез записване на нови 24 000 бр. акции на
държавата с номинална стойност 10 лв.
За изпълнителен директор на дружеството е избран д-р Панайот Грудев Диманов.
Участието на община Ямбол се равнява на 19.67 % от капитала.
С решение по точка четвърта на Четвърта сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 15 декември 2011
година е избран и упълномощен за представител на Община Ямбол в Общите събрания на МБАЛ„Св.
Пантелеймон” АД – инж. Георги Иванов Славов – кмет на Община Ямбол.
На 17.05.2012 г. е проведено редовно ОСА и по точка десета от дневния ред е прието следното решение:
„ОСА увеличава капитала на дружеството от 2 316 000 лв., разпределен в 231 600 броя поименни акции на
2 816 000 лв., разпределен в 281 600 броя поименни акции с размера на получените през 2011 г. от държавата
средства за капиталови разходи в размер на 500 000 лв. чрез записвани на нови 50 000 бр. поименни акции на
държавата с номинална стойност 10 лв. всяка.”
Дяловото участие на Община Ямбол се намалява на 16,18%.
На 28.11.2012 г. е проведено извънредно ОСА и по точка първа от дневния ред е прието следното решение:
„Увеличава капитала на дружеството от 2 816 000 лв. разпределен в 281 600 броя поименни акции по 10 лв.
всяка на 8 035 850 лв. разпределен в 803 585 броя поименни акции по 10 лв., като увеличението на капитала се
извършва с непарична вноска в размер на 5 219 850 лв. срещу, която държавата записва 521 985 бр. поименни
акции по 10 лв. всяка, като непаричната вноска представлява правото на собственост върху следните имоти:
Сграда хирургичен блок с идентификатор 87374.525.5.10 по кадастралната карта и кадастралните
регистри (КККР) на гр. Ямбол със степен на завършеност – „груб строеж” със застроена площ 1 468
кв.м. и разгъната застроена площ 20 552 кв.м. ведно със съответното право на строеж конструкция,
монолитна, брой етажи 14;
Сграда операционен блок с идентификатор 87374.525.5.9 по кадастралната карта и кадастралните
регистри (КККР) на гр. Ямбол със степен на завършеност – „груб строеж” със застроена площ 1 286
кв.м. и разгъната застроена площ 3 858 кв.м. ведно със съответното право на строеж конструкция,
масивна, монолитна, брой етажи 3;
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Сграда със специално предназначение - естакада с идентификатор 87374.525.5.13 по кадастралната
карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Ямбол със степен на завършеност – „груб строеж” със
застроена площ 717 кв.м. ведно със съответното право на строеж конструкция, масивна, бр. етажи 1;
Сграда за медицински газове с идентификатор 87374.525.5.11 по кадастралната карта и кадастралните
регистри (КККР) на гр. Ямбол със степен на завършеност – „груб строеж” със застроена площ 163
кв.м. ведно със съответното право на строеж конструкция, масивна, монолитна, брой етажи 1;
Сграда трафопост с идентификатор 87374.525.5.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на гр. Ямбол със степен на завършеност – „груб строеж” със застроена площ 65 кв.м. ведно
със съответното право на строеж конструкция, масивна, монолитна, брой етажи 1;
Всички разположени в поземлен имот с идентификатор 87374.525.5. по КККР на гр. Ямбол, при
граници на имота: 87374.525.14, 87374.525.20, 87374.525.10, 87374.525.9, 87374.525.8, 87374.525.7, 87374.525.6,
87374.525.219, 87374.525.1, 87374.525.16, 87374.525.17, 87374.525.15.
Непаричната вноска, с която се извършва увеличението на капитала се прави от държавата –
акционер въз основа и в изпълнение на Решение № 957 от 16.11.2012 г. на Министерския съвет,
като правото на собственост на държавата върху гореописания имот е удостоверено с Акт за частна
държавна собственост № 3286/23.10.2012 г. и Акт за частна държавна собственост №
3288/13.11.2012 г.
Стойността на непаричната вноска е изчислена по реда на чл. 92, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за държавната собственост и във връзка с данъчна оценка изх. № 2379/2012 г.,
издадена от Община Ямбол и възлиза на 5 219 850 лв.
Процентното участие на Община Ямбол се равнява на 5,67%.
С решение по точка десета от редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 4
юни 2013г. е прието следното решение ”Общото събрание на акционерите увеличава капитала на
дружеството от 8 035 850 /осем милиона тридесет и пет хиляди осемстотин и петдесет/ лв.
разпределен в 803 585 бр. поименни акции на 9 535 850 /девет милиона петстотин тридесет и пет
хиляди осемстотин и петдесет/ лв., разпределени в 953 585 бр. поименни акции, с размера на
получените от държавата средства за капиталови разходи в размер на 1 500 000лв., чрез записване
на нови 150 000бр. акции на държавата с номинална стойност 10лв.”
Процентното участие на Община Ямбол се свежда на 4.78% за 45 559 бр. поименни акции.
-
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“Общинска банка” АД – гр. София
гр. София, община „Оборище”, ул. „Врабча” № 6
Данни за съдебната регистрация
С решение № 1/04.04.1996 г. на Софийски градски съд е образувано дружеството с предмет на дейност:
предоставяне на парични заеми и акцептни кредити (договор за банков кредит), покупка на менителници и
заповед на заповеди (сконтови сделки), сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали,
приемане на влог за управление на ценности на други лица (депозитни сделки), поемане на поръчителство,
гаранции и други обезпечения (гаранционни сделки), извършване на операции по безкасови плащания и клиринг
на чекови книжки на други лица (сделки по чекови сметки), придобиване на права по вземания за доставка на
стоки или извършване на услуги и поемане на риска от евентуалното им плащане.
Дружеството е с капитал 450 000 000 (четиристотин и петдесет милиона) неденоминирани лева,
разпределени в 45 000 (четиридесет и пет хиляди) поименни акции с номинална стойност 10 000 (десет
хиляди) лв. всяка.
С решение по т. 13 на Тридесет и шеста сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 11-23.05.2002 г.
Община Ямбол закупува 500 (петстотин) броя поименни акции с право на глас и участва с 0.02 % от капитала на
банката. Временно удостоверение № 069/19.06.2002 г.
С решение по т. 13 на Тридесет и шеста сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 11-23.05.2002 г. за
представител на Община Ямбол в Общото събрание на дружеството е избран Кмета.
С решение на Седма сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 28.05.2004 г. за представител на
Община Ямбол в Общото събрание е избрана инж. Николина Жекова Хаджигеоргиева – общински съветник.
На 29.05.2009 г. е проведено редовно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД и е взето
решение за промяна на предметът на дейност на дружеството, както следва:
„Публично привличане на влогове или други възстановими средства; предоставяне на кредити или друго
финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември
2009 – извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни
писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 3; приемане на ценности на депозит; дейност като
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депозитарна или попечителска институция; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка
или за сметка на клиенти със: инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и
други, извън случаите по т. 11; чуждестранна валута и благородни метали; финансови фючърси, опции,
инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други деривативни инструменти, извън
случаите по т. 11; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие
в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на
финансовите инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура,
отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на
дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на
стоки или предоставяне на услуги (факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем
на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.”
На 23.10.2009 г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на банката и е взето решение за
увеличаване на капитала на банката от 25 000 хил. лв. на 35 100 хил. лв., разпределен в 3 510 хил. поименни
безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лв. всяка една, чрез издаване на нова емисия от
1 010 хил. броя поименни налични акции с право на глас, всяка с номинал 10 лв.
На 12.05.2010 г. е вписано в ТР увеличение на капитала на „Общинска банка” АД от 25 000 000 лв. на
34 837 590 лв., разпределен в 3 483 759 поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лв.
всяка една. Дяловото участие на Община Ямбол се свежда до 0.01%. (500 бр. акции на обща стойност 5 000 лв.)
На 08.10.2010 г. е проведено редовно Общо събрание на акционерите на банката, на което по точка трета от
дневния ред е взето решение, цялата печалба, в размер на 2 173 699.52 лв. да се задели за фонд „Резервен”.
С решение по точка четвърта на Четвърта сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 15 декември 2011
година е избран и упълномощен за представител на Община Ямбол в Общите събрания на „Общинска банка” АД
– д-р Татяна Петкова.
На 12.11.2012 г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на банката и е взето решение за
увеличаване на капитала на банката от 34 837 590 лв. на 43 586 170 лв., разпределен в 4 358 617 бр. поименни
безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лв. всяка една, чрез издаване на нова емисия от 874
858 броя поименни налични акции с право на глас, всяка една с номинал 10 лв.
На 27.12.2012 г. е вписано в ТР увеличение на капитала на „Общинска банка” АД от 34 837 590 лв., на
43 497 540 лв., разпределен в 4 349 754 бр. поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10
лв. всяка една.
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Увеличението на капитала се извършва с:
1.
Непарични вноски, представляващи стойността на правото на собственост върху недвижими имоти
– собственост на Столична община:
- етаж ІІІ с площ от 315,32 кв. м., етаж ІV с площ 304.42 кв. м. и етаж V с площ 233.49 кв. м. от пететажна
сграда, находяща се –област София, община Столична, гр. София, район Средец, м. „Центъра”, кв. 470,
пл. „Славейков” № 6, описани в АОС № 914/08.05.2012 г. на район „Средец”;
- нежилищен обект с идентификатор 68134.4089.14.4.126 и нежилищен обект с идентификатор
68134.4089.14.4.126, находящ се в област София, Столична община, гр. София, ж.к. „Младост-3”, бл. 305,
вх. 1, ет.1, представляващ офис, с площ 0.873% идеални части от общите части на сградата – монолитна
конструкция, съгласно одобрен арх. проект за преустройство и разширение, Разрешение за строеж № 31
от 22.05.1997 г. и Протокол – образец 16 от 15.07.1998 г., описан в АОС /частна/ № 1819/21.05.2012 г. на
район „Младост”;
- магазинно помещение в партер на сграда, със застроена площ 600.48 кв. м. и сутерен със застроена
площ 571.29 кв.м. общо 1171.77 кв. м., магазин в партера – с вход откъм ул. „Клокотница” със застроена
площ – 119.51 кв. м., находящи се в област София, Столична община, гр. София, бел. „Кн. Мария Луиза”
№ 88, кв. 55, м. „ГГЦ-Зона В-15”, описани в АОС /частна/ № 663/07.06.2001 г. на район „Сердика”.;
- самостоятелен обект с идентификатор 68134.402.138.1.1 по кад. Карта и кад. Регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-45-09.07.2010 г. на изп. директор на АГКК, находящ се в област София, Столична
община, гр. София, ул. „Сердика” № 6, ет. ІІ, със застроена площ 143 кв. м. и светла площ от 114.37 кв. м.,
заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от дворното място, съставляващо
поземлен имот с идентификатор 68134.402.138 по кад. Карта но код. Ригистри, одобрени със Заповед №
РД-18-45/09.07.2010 г. на изп. директор на АГКК, целият с площ 338 кв. м., описа в АОС /частна/ №
1047/24.02.2012 г. на район „Оборище”,
които се апортират на стойност 5 905 100 лв., съгласно експертна оценка по чл. 72 от ТЗ от 20.08.2012 г.
2.
Непарични вноски, представляващи стойността на правото на собственост върху недвижими имоти
– собственост на Застрахователно акционерно дружество „ОЗК-Застраховане” АД:
- магазин № 259, находящ се в гр. София, район Подуене, кв. „Хаджи Димитър”, ул. „Георги Илиев” срещу
блок 132, имот пл. № 935 по кадастралния план на местност ЖК „Хаджи Димитър”, със застроена площ от
159 кв.м., заедно със съответните идеални части на правото на строеж върху мястото върху, което е
построен;
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сграда с идентификатор 68134.4360.253.52 по кад. Карта и кад. Регистри, одобрени със Заповед № РД18-14/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”,
до блок 710,
които се апортират на стойност 762 646 лв., съгласно експертна оценка по чл. 72 от ТЗ от 30.08.2012 г.
3.
Парична вноска от 1 992 204 лв.
Дяловото участие на Община Ямбол се свежда от 0.014% до 0.011% (500 бр. акции на стойност 5 000 лв.).

-
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„Тракия” ЕООД – гр. Ямбол
гр. Ямбол, ул. „Шосето за Ормана”
Данни за съдебната регистрация
С решение № 252/20.08.1991 г. на ЯОС вписва в търговския регистър образуване на дружеството с предмет
на дейност: производство на керамични и пластмасови изделия, стоки за бита, производствени и битови услуги,
търговска дейност.
Уставният фонд на дружеството е общинска собственост в размер на 1 478 000 (един милион четиристотин
седемдесет и осем хиляди) лв. Дружеството приема активите и пасивите на прекратеното поделение „Тракия”
към бившата общинска фирма „Бусит” Ямбол.
За управител на дружеството е назначен инж. Тенко Марков Тенев, които да представлява и управлява
същото, като обема на правомощията му се определят в рамките на Търговския закон.
С решение № 1620/13.07.1993 г. по ф.д. 522/1991 г. на ЯОС съгласно решение на Общински съвет Ямбол от
20.11.1992 г. прекратява дружеството и вписва ликвидационна комисия в състав:
- Председател – Михаил Димитров Андреев
- Зам. председател – Кръстьо Димитров Жейнов - Н-к „ОП” при Община Ямбол
- Членове: 1. Павлина Минчева Колева
2. Мейлуте Лисеиките
3. Елена Димитрова Болградова
4. Станислава Стоева
5. Минка Георгиева Янкова
6. Тройка Георгиева
7. Димитър Иванов Гаджуров
8. Пена Илиева Иванова
С решение № 322/22.02.1994 г. на ЯОС прекратява дейността на ликвидационната комисия, регистрирана с
решение № 1620/13.07.1993 г. и вписва Тодор Петков Аргиров за ликвидатор на дружеството.
С решение № 1929/05.09.1996 г. на ЯОС, съгласно решение по т.10 на Десета сесия на Общински съвет
Ямбол, проведена на 07.08.1996 г. освобождава бившия ликвидатор и вписва за ликвидатор Георги Петров
Бояджиев.
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С решение № 1933/16.11.1998 г. променя капитала на дружеството от 1 478 000 (един милион четиристотин
седемдесет и осем хиляди) лв. на 5 000 000 (пет милиона) лв., разпределен на 500 (петстотин) дяла по 10 000
(десет хиляди) лв. всеки.
С решение № 347/25.11.1999 г. на ЯОС, съгласно решение на Тридесет и шеста сесия на Общински съвет
Ямбол, проведена на 23.12.1998 г. продължава дейността на дружеството.
С решение № 625/14.04.1999 г. на ЯОС, съгласно договор за продажба на дялове сключен на 09.12.1998 г.
вписва следните промени:
Нов съдружник с наименование „Тракия – 9” ООД, със седалище гр. Ямбол, ул. „Шосето за Ормана” ПК 127.
Преобразуване на „Тракия” ЕООД в „Тракия” ООД гр. Ямбол. Дружеството е с предмет на дейност:
производство на керамични и пластмасови изделия, стоки за бита, производствени и битови услуги и други
производствени и търговски дейности незабранени от закона.
„Тракия” ООД се представлява и управлява от Георги Петров Бояджиев.
Капиталът на дружеството е 5 000 000 (пет милиона) лв., разпределен в 500 (петстотин) дяла по 10 000
(десет хиляди) лв. всеки, като „Тракия – 9” ООД притежава 350 (триста и петдесет) дяла или 70% от капитала на
дружеството, а Община Ямбол – 150 (сто и петдесет) дяла или 30 % от капитала.
С решение на Четиридесет и трета сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 14.09.1999 г. за
представител на Община Ямбол в Общото събрание е избран Йордан Едрев.
С решение № 1323/08.10.1999 г. на ЯОС, в съответствие със Закона за деноминация на лева, намалява
капитала на дружеството от 5 000 000 (пет милиона) лв. на 5 000 (пет хиляди) лв., разпределен в 500 (петстотин)
дяла по 10 (десет) лв. всеки.
С решение на Седемнадесета сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 21-28.07.2000 г. за
представител на Община Ямбол в Общото събрание на дружеството е избран Димитър Димитров – общински
съветник.
С решение № 933/03.07.2002 г. на ЯОС вписва освобождаването на Георги Петров Бояджиев като
управител на дружеството и вписва Димитър Янков Главчев.
С решение на Седма сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 28.05.2004 г. за представител на
Община Ямбол в Общото събрание на дружеството е избран Йордан Милков – общински съветник.
С Анекс № 1 от 21.09.2007 г. към договор за продажба на дялове от капитала на „Тракия” ЕООД в
ликвидация Община Ямбол продава на „Тракия 9” ООД дружествен дял от „Тракия” ООД, съответен на 150 (сто и
петдесет) дяла от капитала на дружеството при цена на 1 (един) дял от 842.86 (осемстотин четиридесет и два и
0.86) лв. или общо за 126 429.00 (сто двадесет и шест хиляди четиристотин двадесет и девет) лв.
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С решение № 2545/23.11.2007 г. по ф.д. 522/1991 г. на ЯОС вписва в търговския регистър при ЯОС
ПРЕХВЪРЛЯНЕ на 150 дружествени дяла, всеки с номинална стойност 10 лв. от капитала на „Тракия”
ООД гр. Ямбол, от съдружник: Община Ямбол на „Тракия-9” ООД гр. Ямбол.
ЗАЛИЧАВА Община Ямбол като съдружник в „Тракия” ООД гр. Ямбол.
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„Ямболгаз – 92” АД
гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 56
Данни за съдебната регистрация
С решение № 2826/08.10.1992 г. по ф.д. 2092/1992 г. на ЯОС е регистрирано дружеството с предмет на
дейност: проектиране, изграждане и експлоатация на система за газификация на гр. Ямбол. Дружеството не е с
ограничен срок. Същото се ръководи и представлява от управителя Тодор Костадинов Фотев.
Дружеството се регистрира с капитал 50 000 (петдесет хиляди) лв., разпределен в 5 (пет) дяла по 10 000
(десет хиляди) лв. всеки, от който „Овергаз” ООД – гр. София притежава 3 (три) дяла или 30 000 (тридесет
хиляди) лв. и Община Ямбол притежава 2 (два) дяла или 20 000 (двадесет хиляди) лв.
С решение № 1659/20.10.1998 г. по ф.д. 2092/1992 г. на ЯОС вписва увеличение на капитала от 50 000
(петдесет хиляди) лв. на 5 000 000 (пет милиона) лв.
Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 000 (пет милиона) лв., разпределен на 50 (петдесет) дяла по
100 000 (сто хиляди) лв. всеки, разпределени както следва: „Овергаз холдинг” АД – 30 (тридесет) дяла или
3 000 000 (три милиона) лв. и Община Ямбол – 20 (двадесет) дяла или 2 000 000 (два милиона) лв., от които:
парична вноска 20 000 (двадесет хиляди) лв. и 1 980 000 (един милион деветстотин и осемдесет хиляди) лв. от
преоценъчен резерв. Изразени в процентно отношение дяловете са: 60 % за „Овергаз Холдинг” АД и 40 % за
Община Ямбол.
С решение № 1775/20.10.2000 г. по ф.д. 779/2000 г. на ЯОС вписва преобразуването на „Газоснабдяване”
ООД в „Ямболгаз – 92” АД със седалище гр. Ямбол, ул. „Търговска” 56. Дружеството е с предмет на дейност:
проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителна мрежа в обекти и съоръжения на
територията на Община Ямбол, продажба на природен газ и всичко незабранено от закона. Дружеството е
създадено за неопределен срок.
Капиталът на дружеството е 50 600 (петдесет хиляди и шестстотин) лв., разпределен в 50 600 (петдесет
хиляди и шестстотин) броя обикновени поименни акции всяка една по 1 (един) лв. и внесени изцяло.
С решение по т. 8 на Седемнадесета редовна сесия на Общински съвет Ямбол упълномощава Кмета на
Община Ямбол да представлява Общината в Общото събрание на дружеството.
С решение № 470/15.03.2005 г. по ф.д. 779/2000 г. на ЯОС вписва увеличаване на капитала с 1 949 400
(един милион деветстотин четиридесет и девет хиляди и четиристотин) броя нови обикновени поименни акции с

46

право на глас с номинал 1 (един) лев всяка. Капиталът на дружеството преди увеличението е внесен изцяло.
Внесени са и 25 % от стойността на новоемитираните акции, а останалата част ще бъде внесена в двугодишен
срок от вписването.
Променя устава на дружеството.
Община Ямбол участва в дружеството с 20 000 (двадесет хиляди) броя поименни акции с право на глас на
стойност 20 000 (двадесет хиляди) лв. и представляват 1 % от капитала на дружеството.
С решение № 2550/25.11.2005 г. по ф.д. 779/2000 г. на ЯОС увеличава капитала на дружеството от
2 000 000 (два милиона) лв. на 4 000 000 (четири милиона) лв.
Вписва промени в Устава (чл. 5) приети от Общото събрание на акционерите, проведено на 17.06.2005 г.
С решение № 795/05.04.2007 г. по ф.д. 779/2000 г. на ЯОС ВПИСВА: УВЕЛИЧАВАНЕ капитала на
дружеството от 4 000 000 (четири милиона) лв. на 11 312 700 (единадесет милиона триста и дванадесет хиляди и
седемстотин) лв. чрез издаване на 7 312 700 броя нови обикновени, налични поименни акции с право на глас, с
номинална стойност 1 лев всяка, съгласно решение на ОС на акционерите от 23.06.2006 г. Увеличението на
капитала е заплатено от „Овергаз Инк” АД чрез непарична вноска газоразпределителна мрежа, собственост на
дружеството, подробно описана в приложение № 2 към протокола от проведеното на 15.03.2007 г. ОС и оценена
по реда на чл. 72 от ТЗ от три вещи лица, назначени от ЯОС по т.д. № 57/2006 г., чиято оценка е приета в открито
съдебно заседание на 08.02.2007 г.
ВПИСВА и промени в Устава на дружеството, отразяващи направеното увеличение на капитала, а именно:
промяна на чл. 5 и приемане на приложение № 1, неразделна част от Устава, приет на ОС на акционерите,
проведено на 15.03.2007 г.
С решение № 1728/02.08.2007 г. по ф.д. 779/2000 г. на ЯОС ВПИСВА, следните обстоятелства:
ЗАЛИЧАВА Пламен Стефанов Хитев, като член на СД.
ВПИСВА Емилия Дечева Георгиева, като член на СД.
С решение № 1729/02.08.2007 г. по ф.д. 779/2000 г. на ЯОС ДОПУСКА ПРИЛАГАНЕТО в търговския
регистър за търговски дружества и техните клонове при ЯОС по ф.д. 779/2000 г. по описа на съда на проверения,
заверен и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Ямболгаз 92” АД гр. Ямбол, като ВПИСВА това
обстоятелство по партидата на дружеството в търговския регистър на съда.
С решение по т. 5 от дневния ред на Общото събрание на акционерите в „Ямболгаз 92” АД, проведено на
17.06.2008 г. приема нов предмет на дейност, както следва:
„Инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителна мрежа в обекти и
съоръжения, свързани с използването на природен газ, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.”
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С решение по т.5 от дневния ред на Общото събрание на акционерите в „Ямболгаз 92” АД, проведено на
17.06.2008 г. освобождава от състава на СД Емилия Дечева Георгиева и избира Маргарита Костадинова
Найденова за член на СД.
На извънредно Общо събрание на дружеството, проведено на 22.08.2008 г., са взети следните решения:
Одобрява сключения Договор за преобразуване (чрез вливане) от 27.06.2008 г.
Приема „Ямболгаз 92” АД (преобразуващо се дружество) да се влее по смисъла на чл. 262 от ТЗ в
„Бургасгаз” ЕАД (приемащо дружество).
Приема вследствие на вливането „Ямболгаз 92” АД да се прекрати без ликвидация, а цялото му имущество
да премине към „Бургасгаз” ЕАД при условията на универсално правоприемство.
Одобрява промени в структурата на акционерния капитал на приемащото дружество с цел привеждането й в
съответствие с положенията на одобрения Договор за преобразуване (чрез вливане) от 27.06.2008 г., както
следва:
Одобрява промяна на номиналната стойност на издадените акции преди вливането, притежавано от
Едноличния собственик на капитала на приемащото дружество – „Овергаз Инк.” АД, от 500 (петстотин) лв. на 1
(един) лев без намаляване на капитала и замяна на акциите на Едноличния собственик („Овергаз Инк.” АД) на
приемащото дружество, получени преди вливането, в съотношение 1:500, т.е. акциите собственост на
Едноличния собственик на капитала на приемащото дружество (преди вливането) – 7 000 (седем хиляди) броя
обикновени, поименни, налични акции с право на глас и с номинална стойност 500 (петстотин) лв. всяка се
заменят на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) броя обикновени, поименни, налични акции с право на
глас и номинална стойност 1 (един) лев всяка.
Одобрява увеличение на капитала на приемащото дружество на основание чл. 262у от ТЗ (за сметка на
преминаващото към „Бургасгаз” ЕАД имущество вследствие на вливането) от 3 500 000 (три милиона и петстотин
хиляди) лв. на 22 000 000 (двадесет и два милиона) лв. посредством издаването на 18 500 000 (осемнадесет
милиона и петстотин хиляди) броя нови обикновени, поименни и налични акции с право на глас и с номинална
стойност 1 (един) лев всяка.
След така направената промяна в размера на капитала и номиналната стойност на акциите на дружеството,
структурата на капитала на дружеството има следния вид:
Размер на уставния капитал – 22 000 000 (двадесет и два милиона) лв., разпределен в 22 000 000 (двадесет
и два милиона) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев
всяка.
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Капиталът се разпределя след вливането съгласно разпоредбите на Договор за преобразуване (чрез
вливане), както следва:
Община Ямбол – 9 240 (девет хиляди двеста и четиридесет) броя обикновени, поименни, налични акции с
право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка;
Община Нова Загора – 5 280 (пет хиляди двеста и осемдесет) броя обикновени, поименни, налични акции с
право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка;
„Овергаз Инк.” АД – 21 985 480 (двадесет и един милиона деветстотин осемдесет и пет хиляди четиристотин
и осемдесет) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев
всяка.
Одобрява указаното по-горе разпределение на акционерния капитал на приемащото дружество след
вливането.
Одобрява, предвид увеличаване броя на акционерите в приемащото дружество вследствие на вливането,
приемащото дружество да стане от ЕАД – АД, считано от момента на вписването в Търговския регистър.
Одобрява промяната на адреса на управление на приемащото дружество от гр. Бургас, ул. „Фердинандова”
№ 2а, ет. 5 на гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, ул. „Вардар” № 1.
Одобрява приемането на нов устав на приемащото дружество във връзка с извършването на вливането и
отразяващ извършените промени.
На 10.08.2008 г. е обявен в Търговския регистър Договор за преобразуване (чрез вливане) от 27.06.2008 г.
между „Бургасгаз” ЕАД (приемащо дружество) и „Ямболгаз 92” АД, „Газоснабдяване Нова Загора” АД и
„Газоснабдяване Стара Загора” ЕАД (вливащи се дружества).
На 06.11.2008 г. е вписано в ТР преобразуване чрез вливане на “Бургасгаз” ЕАД, „Ямболгаз 92” АД,
„Газоснабдяване Нова Загора” АД и „Газоснабдяване Стара Загора” ЕАД.
На 06.11.2008 г. е вписано в ТР заличаване на „Ямболгаз 92” АД.

49

„Бургасгаз” АД
гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, ул. „Вардар” № 1
Данни за съдебната регистрация
„Бургасгаз” АД е регистрирано с предмет на дейност: инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация
и ремонт на газоразпределителна мрежа в обекти и съоръжения, свързани c използването на природен газ и
продажба на природен газ, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
Капиталът на дружеството е в размер на 22 000 000 (двадесет и два милиона) лв., разпределен в 22 000 000
(двадесет и два милиона) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас и номинална стойност 1
(един) лев всяка.
Община Ямбол участва с 9 240 (девет хиляди двеста и четиридесет) броя обикновени, поименни, налични
акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, представляващи 0.042 % от капитала на
дружеството.
Другите съдружници са „Овергаз Инк.” АД, притежаващи 21 985 480 (двадесет и един милиона деветстотин
осемдесет и пет хиляди четиристотин и осемдесет) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас с
номинална стойност 1 (един) лев всяка и Община Нова Загора – 5 280 (пет хиляди двеста и осемдесет) броя
обикновени, поименни, налични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка.
С решение по т. 10 на Петнадесето заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 22.12.2008 г. е
взето решение да се извърши продажба на 9 240 броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, с
номинална стойност 1 лев всяка от капитала на „Бургасгаз” АД при продажна цена в размер на 26 149.20 лв.
На проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Бургасгаз” АД от 10.04.2009 г. е взето
решение за промяна на фирмата на дружеството от „Бургасгаз” АД на „Овергаз изток” АД.
С решение по т. 11 на Двадесет и първо заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 18.05.2009 г.
избира за представител на Община Ямбол в общото събрание на акционерите на „Овергаз изток” АД – Кмета на
Община Ямбол.
На 25.05.2009 г. е сключен договор за покупко-продажба на акции между Община Ямбол и „Овергаз инк.” АД
на 9 240 (девет хиляди двеста и четиридесет) обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална
стойност 1 (един) лев, представляващи 0.042 % от капитала на акционерно дружество „Бургасгаз” АД (ново
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наименование „Овергаз изток” АД) за сумата от 26 149.20 (двадесет и шест хиляди сто четиридесет и девет и
0.20) лв. или по 2.83 (два и 0.83) лв. за всяка продаваема акция.
С приемо-предавателен протокол към Договор за покупко-продажба на акции сключен между „Овергаз инк.”
АД и Община Ямбол на 25.05.2009 г. „Овергаз инк.” АД приема, а Община Ямбол предава Временно
удостоверение № 0004 от 22.08.2008 г. за инкорпорираните в него 9 240 (девет хиляди двеста и четиридесет)
броя обикновени налични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка и номера от
21 985 481 до 21 994 720 от капитала на „Бургасгаз” АД (ново наименование „Овергаз изток” АД), ЕИК 102170333,
със седалище и адрес на управление: град Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, ул. „Вардар” № 1. Прехвърлянето на
поименните акции е извършено с алонж, прикрепен на гърба на временното удостоверение и е вписано в книгата
на поименните акционери на „Бургасгаз” АД (ново наименование „Овергаз изток” АД), съгласно чл. 185, ал. 2 от
Търговския закон.
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„Йордан Мишев” AД – гр. Ямбол
гр. Ямбол, ул. „Индже войвода” № 37
Данни за съдебната регистрация
С решение № 253/20.08.1991 г. по ф.д. 524/1991 г. на ЯОС регистрира дружеството с предмет на дейност:
производство на мебели, мебелни услуги, търговска дейност.
Уставният фонд на дружеството е общинско имущество в размер на 1 279 000 (един милион двеста
седемдесет и девет хиляди) лв. Дружеството приема активите и пасивите на прекратеното поделение „Йордан
Мишев” към бившата общинска фирма „Бусит” – Ямбол.
За управител на дружеството е назначен инж. Тодор Петров Аргиров.
С решение № 808/29.04.1994 г. по ф.д. 524/1991 г. на ЯОС вписва промяна на капитала, като същия да се
счита в размер на 1 070 900 (един милион седемдесет хиляди и деветстотин хиляди) лв.
Заличава като управител инж. Тодор Петков Аргиров и вписва Иван Димитров Апостолов.
С решение № 2466/10.12.1996 г. по ф.д. 524/1991 г. на ЯОС прехвърля 2 142 (две хиляди сто четиридесет и
два) дяла, всеки по 1 000 (хиляда) лв., като общ дял, представляващ 20 % от капитала на дружеството от Община
Ямбол на 36 (тридесет и шест) лица с качество по чл. 5, ал. 2 от ЗППДОП - по списък, неразделна част от Договор
за прехвърляне на дялове, нотариално заверен на 28.11.1996 г., представлявани от Сийка Ангелова Ангелова.
Община Ямбол притежава 2 141 (две хиляди сто четиридесет и един) дяла всеки по 1 000 (хиляда) лв. на
стойност 2 141 000 (два милиона сто четиридесет и един хиляди) лв. представляващи 20 % от капитала.
С решение на Четвърта сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 09.02.1996 г. за представител на
Община Ямбол в Общото събрание на дружеството е избран Румен Банков.
С решение № 1250/06.07.2000 г. по ф.д. 524/1991 г. на ЯОС регистрира деноминиране на капитала от
10 709 000 (десет милиона седемстотин и девет хиляди) лв. на 10 709 (десет хиляди седемстотин и девет) лв.,
разпределен в 10 709 (десет хиляди седемстотин и девет) дяла с номинална стойност от 1 (един) лев.
С решение № 1957/21.11.2000 г. по ф.д. 524/1991 г. на ЯОС регистрира прекратяването на „Йордан Мишев”
ООД без ликвидация, чрез преобразуване в акционерно дружество „Йордан Мишев” АД – гр. Ямбол при запазване
на наименованието, седалището, адреса на управление и предмета на дейност. „Йордан Мишев” АД – гр. Ямбол
е универсален правоприемник на „Йордан Мишев” ООД – гр. Ямбол и приема всички активи и пасиви на
прекратеното дружество.
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С решение № 1958/21.11.2000 г. по ф.д. 524/1991 г. на ЯОС регистрира прекратяване на „Йордан Мишев”
ООД – гр. Ямбол без ликвидация чрез преобразуване в акционерно дружество „Йордан Мишев” АД – гр. Ямбол.
Регистрира увеличаване на капитала на дружеството от 10 709 (десет хиляди седемстотин и девет) лв. на
50 000 (петдесет хиляди) лв. от „допълнителни резерви” по баланса на „Й. Мишев” ООД към 31.12.1999 г. при
условията на чл. 161, ал. 2 от Търговския закон, във връзка с чл. 29, ал. 2, т. 3 от Закона за счетоводството.
Регистрира преобразуването на „Й. Мишев” АД със седалище гр. Ямбол, Република България и адрес на
управление: гр. Ямбол, ул. „Индже войвода” № 37 и предмет на дейност: производство на мебели, мебелни
услуги и търговска дейност.
Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лв., разпределен в 5 000 (пет хиляди)
акции, от които всяка с номинална стойност от 10 (десет) лв. Към момента на подаване на заявлението капиталът
на дружеството е записан изцяло.
Регистрира едностепенна система на управление: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.
Регистрира Съвет на директорите в състав:
- Иван Димитров Апостолов – председател
- Сийка Желева Ангелова – член
- Николай Димитров Пенев – член.
Дружеството се представлява от Иван Димитров Апостолов в качеството му на Председател на съвета на
директорите и изпълнителен директор.
С решение № 172/03.02.2003 г. по ф.д. 921/2000 г. на ЯОС регистрира промяна в състава на Съвета на
директорите, изразяваща се в: освобождаване на Николай Димитров Пенев като член на СД и избира Стоянка
Тодорова Панева като член на СД на „Й. Мишев” АД гр. Ямбол.
С анекс от 07.02.2002 г. към договор за приватизация от 26.10.1995 г. Община Ямбол прехвърля към „Й.
Мишев” АД чрез продажба 298 (двеста деветдесет и осем) бр. акции по цена на една акция 42.41 (четиридесет и
два лв. и четиридесет и една ст.) лв. на цена на пакета 12 638 (дванадесет хиляди шестстотин тридесет и осем)
лв.
Община Ямбол остава с 447 (четиристотин четиридесет и седем) бр. акции, представляващи 8.94 % от
капитала на дружеството.
С решение на Седма сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 28.05.2004 г. за представител на
Община Ямбол в Общото събрание е избран Атанас Боев.
С решение по т. 9 на Тридесет и втората сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 31.07.2006 г. е
взето следното решение „допълва решение, взето на Двадесет и първата извънредна сесия, проведена на
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22.12.2000 г., както следва: задължава Община Ямбол да прехвърли на наследниците на бившето Акционерно
дружество за керамични изделия „Тунджа” 447 бр. поименни акции от „Йордан Мишев” АД гр. Ямбол, съгласно
приложена декларация с нотариално заверени подписи и извършената експертна оценка от месец май 2001 г.”
С решение по т. 19 на Единадесето заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.07.2008 г. за
представител на Община Ямбол в дружеството е избран Иван Георгиев Мандаджиев – общински съветник.
В изпълнение на решение на Тридесет и втората сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 31.07.2006
г. са прехвърлени на правоимащите наследници на бившето Акционерно дружество за керамични изделия
„Тунджа” акции, както следва:
115 (сто и петнадесет) броя поименни обикновени акции с право на глас от емисия на „Йордан Мишев” АД,
считано от 04.04.2008 г.;
256 (двеста петдесет и шест) броя поименни обикновени акции с право на глас от емисия на „Йордан
Мишев” АД, считано от 10.10.2008 г.
2 (два) броя поименни обикновени акции с право на глас от емисия на „Йордан Мишев” АД, считано от
13.11.2008 г.
19 (деветнадесет) броя поименни обикновени акции с право на глас от емисия на „Йордан Мишев” АД,
считано от 14.11.2008 г.
7 (седем) броя поименни обикновени акции с право на глас от емисия на „Йордан Мишев” АД, считано от
12.12.2008 г.
На извънредно Общо събрание на акционерите на „Йордан Мишев” АД, проведено на 29.05.2009 г., е взето
решение: „Увеличава капитала на „Йордан Мишев” АД от 50 000 (петдесет хиляди) лева на 100 000 (сто хиляди)
лева, т.е. със сумата от 50 000 (петдесет хиляди) лева. Увеличението на капитала ще се извърши чрез издаване
на 5 000 (пет хиляди) нови поименни акции с право на глас с номинална стойност от по 10 (десет) лева, като
новите акции се предлагат за записване по тяхната номинална стойност. Емисионната стойност на новите акции е
равна на номиналната стойност от 10 (десет) лева. Поемането на новите акции да се извърши от досегашните
акционери в дружеството. Всеки от акционерите може в едномесечен срок от обявяването в търговския регистър
на покана за записване на акциите да запише такава част от новите акции, която съответства на неговия дял от
капитала преди увеличението. Ако в срока за записване на новите акции те не бъдат записани изцяло, то в нов
едномесечен срок всеки акционер, който е записал от новите акции, акции съответстващи на неговия дял от
капитала преди увеличението, ще има право да запише незаписаните новоиздадени акции. При изразено
желание от няколко акционери новоиздадените незаписани акции ще се разпределят по между им в квоти
съответстващи на техните дялове от капитала преди увеличението. Записалите нови акции са длъжни в
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едномесечен срок от изтичане на срока за записване на акции да внесат изцяло стойността на записаните от тях
акции по набирателната банкова сметка на дружеството.
На 04.09.2009 г. е вписано в Търговския регистър увеличението на капитала на дружеството на 100 000 лв.,
разпределен в 10 000 броя поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 10 лв., след
което участието на Община Ямбол се приравнява на 0.48 %.
С решение по точка четвърта на Четвърта сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 15 декември 2011
година е избран и упълномощен за представител на Община Ямбол в Общите събрания на „Йордан Мишев” АД –
Георги Данков.
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„Обществен паркинг Ямбол” АД – гр. Ямбол
гр. Ямбол, ул. „Ал. Стамболийски” № 30
Данни за съдебната регистрация
С решение по т. 5 на Пето заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 15.02.2008 г. е взето
решение за учредяване на акционерно дружество между Община Ямбол и „А Виаком” ООД гр. София, съгласно
целите и условията на сключено и одобрено Споразумение за сътрудничество между двете страни. Участието на
Общината се изразява във внасянето на апортна вноска, представляваща правото на строеж на подземен
паркинг (гараж) за обществено ползване с площ по одобрена строителна документация от Община Ямбол в УПИ
III, кв.44 стар план, по плана на гр. Ямбол, представляваща не по-малко от 20 % от капитала на търговското
дружество.
Дружеството е вписано в Търговския регистър с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на
подземен обществен паркинг на територията на град Ямбол.
Дружеството престава да съществува, ако в срок до 30.03.2009 г. не изгради подземния паркинг.
Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лв., разпределен в 500 (петстотин) броя
обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност 100 (сто) лв. всяка акция. При вписване на
дружеството са внесени 25 % от капитала. Дяловете на съдружниците са парични, разпределени както следва:
- Община Ямбол – 100 (сто) броя акции, равни на 10 000 (десет хиляди) лв.
- „А Виаком” ООД – 400 (четиристотин) броя акции, равни на 40 000 (четиридесет хиляди) лв.
Избран е Съвет на директорите с мандат до 18.03.2011 г. в състав:
- Светлозар Здравков Велчев
- Георги Петров Андонов
- Димитър Ангелов Иванов.
За Изпълнителни директори на „Обществен паркинг Ямбол” АД са избрани: Светлозар Здравков Велчев и
Димитър Ангелов Иванов, с мандат 3 (три) години, считано от датата на вписване в Търговския регистър.
С решение по т. 6 на Десето заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 27.06.2008 г. за
представител на Община Ямбол в „Обществен паркинг Ямбол” АД е избран Кмета.
На проведено Общо събрание на акционерите на „Обществен паркинг Ямбол” АД, на 01.09.2008 г., е взето
решение за увеличаване на капитала на дружеството на 3 647 000 (три милиона шестстотин четиридесет и седем
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хиляди) лв., чрез издаване на нови акции 35 970 (тридесет и пет хиляди деветстотин и седемдесет) броя
обикновени поименни акции с номинал от 100 (сто) лв. всяка, разпределени както следва:
- Община Ямбол – 7 194 (седем хиляди сто деветдесет и четири) броя обикновени поименни акции с
номинал 100 (сто) лв. всяка;
- „А Виаком” ООД – 28 776 (двадесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и шест) броя обикновени
поименни акции с номинал 100 (сто) лв. всяка.
Участието на Община Ямбол се изразява в непарична вноска – право на строеж на подземен паркинг за
обществено ползване.
В ТР е вписано увеличение на капитала на дружеството на 3 647 000 (три милиона шестстотин четиридесет
и седем хиляди) лв., разпределен в 36 470 (тридесет и шест хиляди четиристотин и седемдесет) броя обикновени
поименни акции с право на глас и с номинал 100 (сто) лв. всяка. Дяловете на съдружниците са разпределени
както следва:
- Община Ямбол – 7 294 (седем хиляди двеста деветдесет и четири) броя обикновени поименни акции с
право на глас по 100 (сто) лв. всяка, на обща номинална стойност 729 400 (седемстотин двадесет и девет хиляди
и четиристотин) лв., от които непарична вноска в размер на 719 400 (седемстотин и деветнадесет хиляди и
четиристотин) лв., представляваща право на строеж на подземен паркинг за обществено ползване по одобрена
строителна документация в подземно ниво с кадастрален № 87374.537.111.6 на кота - 3,5 м с площ от 3 509 кв.м.
на поземлен имот № 87374.537.111 в кадастрален район 537 по кадастралната карта на гр. Ямбол, при граници:
имоти с № 87374.537.110, № 87374.537.158, № 87374.537.55, № 87374.537.112, № 87374.537.113, № 87374.537.57.
- „А Виаком” ООД – 29 176 (двадесет и девет хиляди сто седемдесет и шест) броя обикновени поименни
акции с право на глас по 100 (сто) лв. всяка, на обща номинална стойност 2 917 600 (два милиона деветстотин и
седемнадесет хиляди и шестстотин) лв.
Към 20.10.2008 г. действително са внесени 57 % от номиналната стойност на акциите, равняващи се на
2 088 800 (два милиона осемдесет и осем хиляди и осемстотин) лв., като срокът за внасяне на остатъка е 6
месеца, считано от 28.08.2008 г.
Към 23.11.2008 г. действително са внесени 100 % от номиналната стойност на акциите, равняващи се на
3 647 000 (три милиона шестстотин четиридесет и седем) лв.
На 20.09.2009 г. е проведено Общо събрание на акционерите на „Обществен паркинг” АД, на което е взето
следното решение:
Освободен е от Съвета на директорите и като изпълнителен директор Димитър Ангелов Иванов и е избран
за нов член на Съвета на директорите Стоян Христов Стоянов.
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На 08.10.2009 г. в ТР е вписано заличаването на Димитър Ангелов Иванов от СД.
На 27.10.2010 г. е проведено общо събрание на акционерите на „Обществен паркинг Ямбол” АД, на което
по т. 1 е взето решение за освобождаването на Стоян Христов Стоянов като член на СД и изпълнителен
директор. Общото събрание единодушно избира за нов член на СД и изпълнителен директор – Красимир Петров
Лозанов.
На 22.12.2010 г. в ТР е заличен Стоян Христов Стоянов и на негово място е вписан Красимир Петров
Лозанов.
На 21.06.2011 г. е проведено събрание на акционерите, на което по точка трета от дневния ред е преизбран
същия състав на Съвета на директорите за нов 5 годишен период, а именно: Светлозар Здравков Велчев,
Красимир Петров Лозанов и Георги Петров Андонов, с мандат до 21.06.2016 г. Гласувано е също така
досегашните изпълнителни директори: Светлозар Здравков Велчев и Красимир Петров Лозанов да продължат да
представляват дружеството, заедно, в качеството им на Изпълнителни директори на дружеството.
С решение по точка четвърта на Четвърта сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 15 декември 2011
година е избран и упълномощен за представител на Община Ямбол в Общите събрания на „Обществен паркинг”
АД – Захари Захариев.
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