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HaocHoBaHhe qn.223,an.1 orT3,cuaerurHaAhpeKropr,lrecBhxBapeAoBHoo6u{oct6paxxeHaaKqroHepureHa ,,TPAHccrPotr'ABToMATI'IKA

t4 MoHTAll{'4,, AA, Hoero qe ce npoBeAe xa 10.09.2020 rog. or 15.00 qaca B ceAaruul'ero Ha ApyxecrBoro e rp'CoQran, y'r' 
"KroKorHl4qa" 

Ns 29'

er.3 nph cneAHuR AHeBeH peA u npepolt(eHxn 3a peuJeHhn:

1. npr4eMaHe Ha roAxueH AoKnaA xa Cteera Ha AhpeKTophre Sa 4eixOCrra Ha Apy*(eCTBOro npe3 20L9 r';

oCA nprervra/xe npheMa l-o4uunun AoKnaA na C,Q aa geixocrra Ha Apyx(ecrBoro npe3 2079 r';

2. npr4eMaHe Ha roAuruHhR AOKnaA ra 4einocrra na ,{rapexropa 3a Bpb3xl4 C l4HBecrrTopr4re npe3 2Ot9 r';

llpednoxeuue eo peweuue: ocA npraervra/He npheMa npeAcraBeHr,ln AOXnaA aa geilxocrra xa,{rpexropa 3a Bpb3xr4 C UHBecrhrop'4re npe3

2OL9 r.;

3. o6ctxgaxe Ha oAuropcKnfl AoKnaA n ogo6pneaxe Ha oAurxpaHr4R ToAhuJeH $uxaxcoe orqer Ha,Qpyxecreoro aa 2019 r';

llpednoxenue eo oewenue:ocA npraervra/ne npr4eMa oytrfipaHufr roAuuJeH Qruaxcoe orqer Ha flpyxecreoro aa 2019 r';

4. npheMaHe Ha peuieHxe aa OCeo6oxgaBaHe Or OTTOBopHoCT q'neHoBere xa C,Q aa 4efinocrra hM npe3 2019 r';

WoCAoceo6oxAaea/Heoceo6ox4aeaoToTroBopHocTq,neHoBeTeHaCAsa4efiuocrrarMnpe320l9r,;

5. kla6op Ha perilcrpr4paH oAhrop xa,Qpyxecraoro sa 2020 roA';

[lpednoxeuue EA pewe|ue:ocA raa6rapa perucrphpaH oAt4rop 3a npoBepKa h 3aBepKa xa [oArulnnn Qraxancoa orqer Ha Apy]+(ecrBoro 3a

2o2o roA.erprvra <Myp crherHc Etaraprn -oAhr)) oo,[ per.Ne 131 c ynpaararer creQax HeHoa, ctraacHo npeMoxeHuero Ha ogurana KoMrrer'

6.npheMaHeHaroAhulHxnAoKnaAaageftxocrranaogrrxunKoMuTeTnpea20lgr.;
llpednoxeuue eo pewenue:ocA npraervra/xe npheMa npeAcraBeHhn ,Qoxaa4 aa 4eixocrra xa oAnrxrR KoMnrer npes 2019 r';

7 . Patnu

TloKaHBar ce BchqKr4 aKquoHepu Ha ApylxecrBoro Aa B3eMar yqacrue nve1o Aiu tlpe3 npeAcraBxren'

[.lrcmexure Marep,,anh aa ct6paxuero ca Ha pa3no.noxeHre Ha aKqr4oHephre no ceAa/lrulero I aApeca Ha ynpaB/leHre Ha ApyxecrBoro

e rp.coQnn, y,n. ,,Kloxorxrqa,, N9 29, er.3, acexu pa6oren Aen or 10:00 AO 15:00'{. noxaHara 3aeAHo c nucMeHl'lre Marepranu no roqKxre or

AHeBHhff pe,q na ct6panuero ca ny6.rrraxyear-ru Ha eneKrpoHHara crpaHr4qa xa,,TPAHCCTPOiI AM " AA www'transstroyam'com 3a BpeMero

or o6neRsaHero Ha noKaHara e Ttproecxun perxcTbp AO npxKnloqBaHero Ha o6u{oro ct6panue'

.fluqa, npilrex<aBaulh 3aeAHo x,nh noorAe,nHo nafi-maaxo 5 na cro or Hanura,a xa ,,TPAHCCIPoIZ AM " AA, Morar Aa !4c*ar B*'flroeBaHero

Ha Blnpocl4 H Aa npeArarar peueHh, no Beqe BKrroqeHh Bbnpo,4 BAHeBH,R pe4 na o6uqoroct6paxre no peAa Ha'an'223a orTtproacxrn aaxox'

He no-xtcxo or 15 AHl4 nf"4, or*prraHero Ha o6qoro cr6paxrae re3l4 aHqhoHepu npeAcra8rr sa o6nsnaaxe B TbproBct(t4R perxcrbp cnl4cbx Ha

Blnpochre, Ko!,rro u{e 6tAar axnpqeHu B AHeBHTR peA r npeMo}KeHhflra 3a peueHun' c o6naneaxero B TbproBcHhff perHcTbp Bbnpocl4Te ce

cMflrar BK,nloqeHh B npeA,nolKeHuR AHeBeH pe4. Hai-xtcxo Ha cneABaU.[an pa6orex AeH cneA o6RgnaaHero aKql4oHephre npeAcraBnr cnxcbKa or

Bbnpoch,npeMoxeHunTa3apeuJeHhnhnhcMeHhTeMaTepuanrnoceAanhlqeTouaApecaHaynpaBneH[eHaApyxecTBoTo,xaKTohHa
KotvtucrRra aa Qunancoa HaA3oP'

no BpeMe na o6qoro c-u6panrae, aKqroHephre Ha ApylxecrBoro taMar npaBo Aa nocraBRr B]npocl4 no BchqKt4 ToqKx or AHeBHun peA'

KaKro h Bbnpocx orHocHo 14xoHoMHqecKoro r Qruaxcoaoro cbcroflHr4e t4 TbproBcKara 4efixocr Ha ApyHecrBoro, He3aBhct4MO Aa'I14 nocneAHrre ca

cB'bp3aHhtrqHeBHun 
fX*r, npaBo Aa npaBRT no c-bu{ecrBo npe*oxeHhn 3a peuleHh' no Bce*h Blrnpoc, BKrpqeH B AHeBH,R peA u nph

cna3BaHe il3LlcKBaHhfra Ha 3aKoHa, Karo orpaH!4qeHhero no qa,11g, an.3 ce nphrara cborBerHo. Kpailranr cpoK 3a ynpaxHnBaHe Ha roBa npaBo e

Ao npeKparnBaHe Ha pa3hcKBaHhFra no ro3t4 Bbnpoc npeAu rnacyBaHe Ha peujeHuero xa o6U.toro ct6paxrae'

Perxcrpaqhnra Ha aKquoHephre qe ce x3BbpuBa B AeHR Ha o6qoro ct6panre or 15:00 q' qaca AO 16:00 qaca'

3a perr4crpaqr4f u yqacrhe a ocA QraanvecKhre /lr4qa - aKqxoHepl4 npeAcraBnr AOKyMeHT 3a caMOrr4qHOCr' lopt44uvecHhre ',nxqa -

aKqhoHeph npeAcraBsr ophrhHa,n Ha axryarHo yAocroBepeHre 3a rbproBcKa perHcrpaqun, Kaxro x AoKyMeHT 3a caMo'nr4qHocr Ha 3axoHHl4R

'otot"t'llti;hna 3a rnacyBaHe qpe3 nbnHoMourHh*: B cryuai-xa npeAcraBurencrr"_:l:111"^:.:,r"^t::::]::l'"1ill1Ha ocHoBaHhe Ha

paanope46ara na va. 16, an.z otycraea na ApylxecrBoro, e neo6xogr't|to npeAcraBnHero h Ha r43pt4qHo Horapr4a'nHo 3aBepeHo nb'flHoMolqHo 3a

KoH*perHoro o614O Ct6panne cbc cbAbpxaHhero no va. 1"15, ar. 1 or 3nnqK. B Cayvaure, Koraro ppxAr4qecxoro nuqe He ce npeAcraBnnBa or

3aKoHHr4n ch npeAcraBhrer, nb,nHoMolqHr4xbr npeAcraBn AoKyMeHT 3a caMorhqHocr, opxruHa'n Ha aKryarHo yAocroBepeH%e 3a rbproBcKa

perxcrpaqxs Ha c.borBerHoro ApyxecrBo - aKquoHep H r43pl4r{Ho HorapuanHo 3aBepeHo nbrHoMotqHo 3a RoHxperHoro o6u{o ct6paxue cuc

cbAbplxaHr4ero no .rr' 115, ar. 1 or 3l'lllLlK'

B cayvail Ha npeAcraBhre,ncrBo Ha aKqloHep Ha ApyxecrBoro or ropuAhqecKo ,nr4qe - nbnHOMOlqHUK Ce npeAcraBn OCBeH AOxyMeHT 3a

caMon[qHocr Ha npeAcraBnflBaqr4n ApyxecrBoro - nb/lHoMou{Hhx, opilrl,iHa'n Ha aKryanHo yAocroBepeHr4e 3a rbproBcxa perhcrpaqhn Ha

cborBerHoro ApyxecrBo - nb.^HoMolqHuK h ,r3phqHo HorapuanHo 3aBepeHo nb,flHoMotqHo 3a KoHKperHoro o6ulo ct6panrae cbc c'bAbpx(aHhero

no qn. 1.1"6, aa. 1 or 3nnLlK.

n ,""Xo=.
i 'd5*;-'4*.',f'"'

rrJvn'ir,r#[

i cEa:|i'"trI lgo eoor \
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Ha ocHoBaH14e qa, 116, an, 4 q 3nnLlK npeynbnHoMoqaBaHero c npaBara, npeAocraBeH14 Ha nb/lHoMoulHhKa cbmacHo AaAeHoro My

nbnHoMou{Ho, e Hh uloxHo, xa Kro ,1 nb,[HoMoulHoro, AaAeHo B HapyuJeH ue uf unu a HecborBercrBhe c paanope46ara Ha q'n' 116, an' 1 or 311fl UK'

yAocroBepeHhero 3a rlproBcKa perrcrpaLlr4F, Kaxro h nb/rHoMou{Horo 3a npeAcraBr'lTe,ncrBo e o6uloro ct6panue Ha axquoHeprre'

!43AaAeHu Ha qyxA esrax, rpn6sa Aa 6tAar cbnpoBoAeHr C netan(3upaH npeBoA xa 6tarapcxu e3ux B CtOTBerCTBhe C h3hcKBaHufira Ha

geilcreaqoro y Hac 3aKoHoAarercrBo. tlpr,r nectoreercrBhe Mex.qyrexcroBere 3a BepHtl ce npueMarAaHHhre B npeBoAa xa 6tarapcxu eaux'

cbBerbr na orp",loprre xa ,,TPAHCCTpolil AM" M npeAocraBn o6paaeq Ha nhcMeHo n'b/lHoMOU'IHO Ha xaprxeH u e'exrpoHeH Hocuren'

3aeAHo c Mareprrarure sa o6rqoro cu6panrae. o6paaeq'ur Ha n'b,nHoMoulHo e Ha pa3no,nox<eHhe h Ha e/leKrpoHHara crpaHhqa Ha Apyx{ecrBoro

www.tra nsstroyam.com
C,Q na ,,TpAHCCTpO14 AM" M yBeAoMnBa, ve o6qunr 6poi xa aKquure r npaBara Ha ulac Ha aKquoHeprre Ha ApyxecrBoro r(bM Aarara

HapeueHxeronac,0,aacBrKBaHenao6qoroct6paxue na02.07.2020r.,e54513/ner,qeceruqerhprl xu/.AAAnercrorhHnrprariaAecer/ 6pon

6egnaruqxr nohMeHHrl aKqrx c npaBo Ha uac. Ha ocHoBaHr4e qn. 1156, ar. 1 or 3nnuK npaBoro Ha r.nac B o6uloro ct6panne ce ynpaxHnBa or

,nhLlara, BnhcaHI B perhcrphre r.ra t-lexrparen Aeno3hrap Karo aKqhoHepu Ha ApyxecrBoro 14 gxl't npeAh Aarara na o6qoro c'u6paxre',(arara no

npep,xoAHoro t43peqeHhe, Ba/lr,lAHa 3a peAoBHoro 3aceAaHhe na O6ulo Ct6paxrae Ha aKqhoHepure xa 
"TPAHCCTPOfi 

AM" M cBhXaHo Ha

10.09.2020 r.,e27.O8.2O20r.ucauo lruqara,BnrcaHhKaroaKqhoHeprlHaApyxecrBoroHara3hAara' r4MarnpaBoAayqacrBarurnacyBarHa

o6qoro ct6panre'
flph nunca Ha KBopyM Ha o6neeFiara c ra3h noKaHa Aara 3a npoBexAaHe xa ocA, Ha ocHoBaHhe sn'227, aa' 3 T3' o6qoro ct6parue qe

ce npoBeAe aa 24.09.2020 roA. or 16.00 q. Ha cbuloro MRcro t4 nph cbu.lhn AHeBeH pe4. B 4Heanran peA Ha HoBoro 3aceAaHre He Morar Aa ce

BKIroqBarrottKrl no peAa xa 223a orT3.

1. Cronx Pa4otlrlPoe

2. flaanrn CrosHos Cronnos

3. Hraxorafi l,4saxoa Croinoa -
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“Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД 
Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.       стр.1 от 4 

 
Директорът за връзки с инвеститорите на “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД представя 
своя Доклад за дейността си през 2019 г.  

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 
 
“Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД е публично акционерно дружество. 
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Клокотница № 29, ет.3. 
тел. и факс: 02 8310039 
Електронен адрес: transstroyamad@gmail.com 
Официално регистрирана интернет страница: www.transstroyam.com 
 
КАПИТАЛ И АКЦИИ 
 
Към 31 декември 2019 г. капиталът на дружеството е разпределен в 54 513 броя обикновени 
безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев. Всяка акция на 
дружеството дава право на 1 глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, на 
ликвидационен дял, пропорционално на номиналната стойност на акцията. Всички акции на 
дружеството се търгуват на Българска Фондова Борса. 
На членовете на Съвета на директорите не е известно да съществуват ограничения върху 
прехвърлянето на акциите на дружеството. 
 
Разпределение на акционерния капитал 
 
Акционери Дялово 

участие 
Брой  
акции 

Номинална стойност 
(хил.лв.) 

Коридор АД Бърно 11.33% 6178 6.178 
Соня Върбанова 24.12% 13149 13.149 
Тодор Христов 49.02% 26722 26.722 
Юридически лица с участие под 5 % 3.49% 1900 1.900 
Физически лица с участие под 5% 12.04% 6564 6.564 
 100.00% 54513 54.513 
 

Към 31 декември 2019 г. “Трансстрой автоматика и монтажи” АД не притежава дялово 
участие в други дружества. 
 
ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
 
Дружеството е с едностепенна система на управление. 
 
Съвет на директорите е в състав: 
 
Стоян Радомиров Стоянов – председател на Съвет на директорите и Изпълнителен директор; 
Павлин Стоянов Стоянов – член и Изпълнителен директор; 
Николай Стойнов – член. 
 
Дружеството се представлява от Изпълнителните директори Стоян Радомиров Стоянов и Павлин 
Стоянов Стоянов само заедно. Вписването на втори изпълнителен директор Павлин Стоянов 
Стоянов и начина на представяне е направено и влиза в сила от 13.10.2009 г. 
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Считано от 22.10.2009 г. длъжността Директор за връзки с инвеститорите се заема от Зорница 
Петрова Павлова с адрес за кореспонденция гр. София, ул. Клокотница № 29, ет.3,  
тел. 02/8310039, ел.поща: transstroyamad@gmail.com 
 
Докладът на Директора за връзки с инвеститорите е изготвен в съответствие с изискванията на 
чл.116г ал.4 от ЗППЦК.  
 
Дейността на Директора за връзки с инвеститорите изцяло е съобразена с изискванията на Закона 
за публично предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови 
инструменти и в съответствие с изискванията на Наредба 2 на Комисията за финансов надзор и 
на дружествения Устав. 
 
Функции на Директора за връзки с инвеститорите 
 
Длъжността Директор за връзки с инвеститорите е създадена в изпълнение на законовите 
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа през 2002 г. Директорът за 
връзки с инвеститорите осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на 
дружеството и неговите акционери, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни 
книжа на “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД, като им предоставя всякаква информация, 
на която те имат право по закон в качеството им на акционери и инвеститори. Директорът за 
връзки с инвеститорите също така отговаря за изпращане в законоустановения срок на 
материалите за свикано общо събрание до акционерите, поискали да се запознаят с тях; води и 
съхранява протоколите от заседанията на Съвета на директорите на “Трансстрой Автоматика и 
Монтажи” АД; отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и 
уведомления до Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и 
обществеността относно вътрешна информация, която би могла да повлияе върху цената на 
акциите на дружеството. 
 
Разкриване на информация по ЗППЦК 
 
Съгласно изискванията на ЗППЦК, всяко публично дружество следва да разкрива пред Комисия 
за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД, обществеността, акционерите и 
инвеститорите периодична информация, вътрешна информация съгласно чл.4 от Закона срещу 
пазарните злоупотреби с финансови инструменти и друга регулирана информация по смисъла на 
ЗППЦК. 

√ Комисия за финансов надзор – дружеството е регистрирано и изпраща 
информация към Комисията посредством Интегрирана информационна система за 
разкриване на информация e-Register. Адресът за достъп до системата чрез 
Интернет е http://e-register.fsc.bg/; 

√ Българска фондова борса – София АД – дружеството е регистрирано и 
изпраща информация чрез интегрирана система за разкриване на информация 
EXTRI (системата е създадена в отговор на изискването на чл.42 от Наредба № 2 за 
разкриване на информация посредством електронна система. Адресът за достъп до 
системата чрез Интернет е http://www.extri.bg/; 

√ Пред обществеността – "Инвестор.БГ" в качеството си на медия за 
финансова информация  (по смисъла на чл. 43а, ал. 2 от Наредба № 2 на Комисията 
за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до 
търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от 
публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, наричана по-долу за 
краткост "Наредба №2 на КФН") дава възможност на емитентите да публикуват в 
интернет платформата "Бюлетин" регулирана информация по смисъла на чл. 27, 
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ал.1 от Наредба № 2 на КФН. Адресът за достъп до системата чрез Интернет 
https://mybull.investor.bg/. 

 
 Периодична информация 
 
Периодично разкриваната информация е свързана с представянето на годишните и тримесечните 
отчети на “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД в Комисията за финансов надзор и БФБ – 
София АД. В това отношение през 2018 г. е изпълнено следното: 

√ Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г. е представен в 
законоустановения срок – 30.01.2019 г.; 

√ Годишен финансов отчет за 2018 г. е представен в законоустановения срок – 31.03.2019 г.; 
√ Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2019 г. е представен в 

законоустановения срок – 30.04.2019 г.; 
√ Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2019 г. е представен в 

законоустановения срок – 30.07.2019 г.; 
√ Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2019 г. е представен в 

законоустановения срок – 30.10.2019 г.; 
√ Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г. е представен в 

законоустановения срок – 30.01.2020 г.; 
 
 Текущо разкривана информация 
 
Текущо разкриваната информация е свързана с представянето в Комисията за финансов надзор, 
БФБ - София АД и обществеността на вътрешна информация по смисъла на чл.4 от Закона срещу 
пазарните злоупотреби с финансови инструменти, която пряко се отнася до дружеството и за 
настъпване на други обстоятелства, подлежащи на вписване във водения от КФН регистър 
съгласно наредбата по чл.30, ал.2 ЗКФН, както и за настъпили промени в тези обстоятелства. 
Вътрешна информация съгласно разпоредбите на горецитирания закон е конкретна информация, 
която не е публично огласена, отнасяща се пряко или косвено до един или повече емитенти на 
финансови инструменти или до един или повече финансови инструменти, ако публичното й 
огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или 
на цената на свързани с тях дериватни финансови инструменти. Вътрешната информация 
включва всякаква информация, която посочва факти или обстоятелства, които са настъпили или 
обосновано може да се очаква да настъпят в бъдеще, и е достатъчно конкретна, за да се направи 
заключение относно възможния им ефект върху цената на финансовите инструменти или на 
свързани с тях дериватни финансови инструменти и тази информация обичайно се използва от 
инвеститорите при вземането на решение за инвестиране в даден финансов инструмент.  
За 2019 г. текущо разкритата информация пред КФН, БФБ - София АД и обществеността се 
отнася до: 

√ Вписване от 18.04.2019 г. за обявено Редовно годишно общо събрание на акционерите на 
31.05.2019 г.; 
 
Организация и ред за провеждане на Общото събрание на акционерите 
 
През 2019 г. “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД свика и проведе редовно годишно общо 
събрание на акционерите на 31.05.2019 г. За проведеното Общо събрание на акционерите е 
изпълнено задължението относно реда за свикването и провеждането му съгласно ЗППЦК, 
поднормативните актове и Устава на дружеството: 

√ Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговски регистър, КФН, БФБ - 
София АД и обществеността при спазване на указаните от закона срокове; 
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√ Всички писмени материали за Общото събрание са представени в законоустановения срок 

съответно в КФН, БФБ - София АД и обществеността и са били на разположение на акционерите 
за запознаване; 

√ След провеждане на Общото събрание на акционерите беше изпратено уведомление от 
“Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД до Комисия за финансов надзор, с което се предостави 
протокола от проведеното Общо събрание на акционерите на дружеството. 
 
Заседания на Съвета на директорите на дружеството 
 
През 2019 г. е изпълнявано и законовото задължение за водене и съхраняване на протоколите от 
заседанията на Съвета на директорите на дружеството. 
 
Програма за прилагане на международни стандарти за добро корпоративно управление 
 
Дружеството е приело и спазва Програма за прилагане на международни стандарти за добро 
корпоративно управление. Програмата има за цел да защити правата на акционерите и да 
гарантира равнопоставеното им третиране, както и да осигури своевременно и точно разкриване 
на информация от дружеството съгласно изискванията на ЗППЦК. Приетата Програма е 
представена пред КФН, БФБ - София АД и обществеността като част от Годишния финансов 
отчет на дружеството за 2008 г. През 2010 г. и към настоящия момент “Трансстрой Автоматика и 
Монтажи” АД се придържа към основните принципи и цели на Програмата, като провежда 
търговската си дейност изцяло в интерес на дружеството и своите акционери.  
През 2016 г. е направен Отчет “Спазвай или обяснявай” на Националния кодекс за корпоративно 
управление от октомври 2007 г. съгласно изискването на чл.100н ал.7 от ЗППЦК и в 
съответствие с приетата на 17.02.2010 г. практика на КФН относно прилагането на чл.100н ал.4 
т.3 от ЗППЦК. Отчета “Спазвай или обяснявай” е публикуват заедно с Годишния финансов отчет 
на дружеството за 2019 г. 
 
 
Зорница Павлова 
 
Директор за връзки с инвеститорите 
“Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД 



OTIIET

3a AefiHocrra Ha OArrreH KoMr{Ter

npe3 2019 roArrHa

Hacrosulllsr orqer e I{3rorBeH Ha ocHoBaHue qn.40 l or 3aroua 3a He3aBr.rcuMtr SuuaHcoa
OAI'IT..{eftHocrra ua OAutuu.,I KoMLITeT npe3 r.r3TeKnara roAr.rHa 6e uacoqeHa KbM rroBr.ruraBaHe

e0errusuocrra Ha npoqecuTe no QrEuancoBoro orquTaHe, Ha cucreMr.rre 3a nrrpeuien

KOHTpOn U 3a ynpaBJreHr.re Ha pr4cKoBeTe B ApyxecTBoTo.

I4:arprur'r ce [perneA Ha He3aBr,rcr.rMocrra Ha pertzcrpvpalafl oAr4Top B cborBercrBlre c

I'I3HOKBaHLIflTa Ha 3aKoHa uEturtttus KoAeKc na npoSecraoHaJrHr4Te cr{eroBoAr,rrelu. O4unruxr

KOMI'ITer KOHCTarLIpa, qe perucrpr.rpaHr,rs oAtrrop orroBapq Ha Kpr{Tepr.IHTe 3a He3aBHCr.rMOCT

or oAI'ITI4paHoro ApyxecrBo. Be ronctarupaHo cbrrlo, qe He3aBr.rcr4MuflT oAr{Top rr3[bJrHrBa

3aAbJlxeHuero cLI .Ua ny6m.rryBa Ha cBorra rrHTepHer crpaHr,rUa AoKnaA 3a [po3paquoct, roftro

BKJrroqBa r43ucKyeMa or 3aKoHa uu$opuraqrax.

loroaoprr 3a l43BbptxBaHe Ha HegaeucuNr Sunaucoa oAnr 6e cKJrloqeH cneg ogo6pflBaHe or

Oilurl,J.us KoMr4Ter.

9reHosere sa OAuruufl KoMr.rrer npoBeAoxa peAraua KoHcyJrrarr4BHra cpeuu c Qynxquoriaruu
cneIII4aJIIdcrl,r or ApyxecrBoto. OAurHl.rrr KoMHTer KoHcrarr4pa, qe npoqecr.tre IIo $unaucoeo

orql.ITaHe B ApyxecrBoro rlpeAcraBflT AocroBepHo 14 c Heo6xo[uuara o6xsaruocr

Su Hancoaara r.r HSopvr a\As.

flponeloxa ce BcI4r{KI{ nnaHI4paHI4 3aceAaHr.r, sa OAurun, KoMr4Ter. Perncrpup aHuflT oAr{Top

AoKnaABa rlo ocHoBHLITe Bbrrpocu, cBbp3aHH c rr3rrbJrHeHr.rero Ha oAHTa. Ee npr{era

uu$opuauils 3a [peAocraBrHr.rre or oAr.rropa Apyru ycJryrr.r r.r3BbH oAr,rra. OArarnInsr KoMr,rrer

KOHCTaTHpa, qe perHcTpHpaHI4rT oAI,ITOp He e [peAOCTaBrJr Apyru ycnyru r.r3BbH cKJrrorreHr,rfl

IO|OBOp 3a OAr,rT.

OAuruusr KoMLITeT rIoArorBI4 14 HanpaBr.r rpeAnoxeHr{e Ao O6utoro cr6pauue sa ua6op ua

BbHrrreH oAuTop [pe3 HacTorrrlaTa KaneHAapHa folr{Ha.

Or.Iersr e flpl4er Ha 3aceAaHne Ha olvtrtkrfl, KoMr.rrer, [poBeAeHo na 30.01 .2020 r.

VlsaHrca AraHacosa - qJreH ua OAu'res KoMHTer



AO O6uoro cr6pauue Ha aKuuoHepr.rre

Ha Tpauccrpofi AnroMarr.rKa n Mosraxu AA

TIPEIIOPT'KA

Ha ocrroBarrHe Ha qt. 44 rc or 3arcoua 3a He3aBH CUMVfl (rUuaucon o4ur

,to 06utolo ct6pauue Ha al(LuroHepr.{re Ha Tpauccrpofi Asroruarylrca v Mouraxz A!

Y saxaeNau aK r-lr4oHepri,

OAuruusr KoMhrer H3BT,pIxlI flperneA Ha He3aBrncrrMocrra Ha pervcrpupaHufl oAr4Top B

cborBercrBhe c H3I4cKBaHHflTa Ha 3aKoHa H Eruqnus KoAeKc Ha npo$ecuonaJrHrzre

cLIeroBoAHrelu. Eerue KoHCTarI,IpaHo. qe perr4crpHpaHru oAr,rrop orroBapq Ha Kpr,rrepraure 3a

IIe3aBHcHMocr or oAHTHpaHoro ApyxecrBo. Cruo raKa He3aBuct4MtrflT oAr.rrop H3[bJIHsBa

3aAbnx(eHl4ero cl4 4a Iry6luxyBa Ha cBorra HHTepHer crpaHr4rla AoKnaA 3a flpo3parrHocr,

rofi-ro BKJrrcqBa H3HcKyeMa or 3aKoHa uHQopnlauur.

OAur:r.usr KoMHTer KoHcrarupa, qe [poqec].rre no SuuancoBo orqraraHe B ApyxecrBoro

IIpeAcraBrr nocroBepHo H c neo6xo4auara o6xsaruocr rpuuaHcoBara uu$opuaqur.

PerucrprzpaHuflT oALITop AoKnaABa rro ocHoBHr.rre Bbrrpoclr, cBbp3aHr4 c r43[brHeHuero Ha

oAHra. Be npuera r.rn$opuaqufl,3a rlpeAocraBrHare or oArrropa Apyrr4 ycnyrlr rr3BbH oAr4ra.

O4uruulr KoMLITeT KoHcrarllpa, qe perucrpr4p allfl't oAr.rrop He e [peAocraB.,rJr Apyrr.r

ycJryfH H3Bt,H cKJrloqeHHfl AO|OBOp 3a OAr4T.

C ornel Ha topet 3nox(eHo'ro OAurHusr KoMHrer flpertopbrrBa ua O6utoro cr6paHae Ha

aKuL{oHepLIre Ha TpaHccrpofi AeroNaarr4(a v MouraNn A[ :a H3BbpuBaHe Ha rrpoBepKa H

3aBepKa Ha I-oAuruuur SuuaucoB orqer Ha ApyxecrBoro 2a2020 r. Aa 6rAe us6paHa $raprvra

,.Myp Crael,Hc Br,rrapur - o4ur" OOA - per. J\|e 131 c ynpaBrrreJr Crerfan Heuos.

I4eaHxa AraHacosa - qreH ua OAures KoMVTer
































































































































