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Информация съгласно Приложение 9 към чл.33 ал.1 т.3 от 
Наредба 2 от 17.09.2003г. на КФН за                                               

„Каучук” АД и неговото дъщерно дружество за първо 
шестмесечие на 2019г. 

      

1.1. Промяна на лицата, 
упражняващи контрол върху 
дружеството:  

През първо шестмесечие  на 2019г.  е настъпила промяна 
на лицата, упражняващи контрол върху дружеството Каучук 
АД - извършена е смяна на представителя на „МУРА“ 
ЕООД, който да изпълнява задълженията на дружеството в 
Съвета на директорите на „Каучук“ АД. Новия 
представител е Николай Симеонов Тенджов.  

1.2. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.)  1.3. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.)  
1.4. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.)  
1.5. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.)  

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

Не е откривано производство по несъстоятелност за 
КАУЧУК АД или за негово дъщерно дружество. 

1.7. Сключване или изпълнение 
на съществени сделки: 

През периода Дружеството Каучук АД е сключило 
договори по ЗОП с ММИ ЕАД; S.D.A.S-Чехия; SUAS 
Servisni; и EESTI ENERGIA –Естония. 

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

През отчетния период не е приемано решение за 
сключване, прекратяване и разваляне на договор за 
съвместно предприятие. 

1.9. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.)  

1.10. Промяна на одиторите на 
дружеството и причини за 
промяната: 

През отчетния период не е приемано решение за промяна 
на одиторите на дружеството.  

1.11. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.)  1.12. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.)  
1.13. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.)  
1.14. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.)  1.15. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.)  1.16. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.)  
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