
Вътрешна информация 

към 30.09.2008г. 

( Приложение №9 към чл.28, ал.2 от Наредба № 2) 

1. "Трансстрой -Бургас" АД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. "Успенска"   

№ 8; електронен адрес: transstroy@transstroy.com; 

 1.1. няма регистрирана промяна; 

 1.2. няма регистрирана промяна; 

 1.3. няма изменения или допълнения в Устава на дружеството  

 1.4.      няма взето решение; няма структурни промени;  

 1.5. няма открито производство;  

 1.6.  няма открито производство; 

1.7. не;  

1.8. няма взето решение;  

1.9 . -  

1.10.  Във връзка с чл. 4 от Закона за счетоводството и спазване на счетоводните 

принципи за независимост и прозрачност при изготвяне на финансовите отчети на 

Общо събрание на акционерите на “Трансстрой-Бургас”АД проведено на 01.09.2008г. 

се взе решение за промяна на одиторите на дружеството. За одитор на дружеството бе 

избрана Янка Стоянова Деевска, доплома 405/30.10.2007г.  

1.11. положителен финансов резултат, публикувани в e-Register ; 

www.transstroy.com; www.investor.bg;  

1.12. няма такива;  

1.13. няма;  

1.14. не;  

1.15. На основание чл.115 в ал.2 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите на 

“Трансстрой-Бургас”АД, проведено на 01.09.2008г. в седалището и адреса на 

управление на Дружеството прие решение за разпределение на дивидент в размер на 

600 000 лева от нетната печалба на Дружеството за 2007 година, т.е. по 6.84 лева на 

акция или 23.42 % от печалбата. В съответствие с разпоредбата чл.115 в ал.5 от 

ЗППЦК, изплащането на дивидента ще започне от 24.11.2008 година по реда на 

Наредба № 8 на Централен депозитар. Индентификация на емисията-ISIN 

BG11TRBUAT16 , брой акции 87 714, номинал 1/един/ лев.  

1.16. В отчетния период е приключила данъчна ревизия и издаден РА 02-00-

800077/16.04.2008г. Задължението е в размер на 236 043.77лв – главница и лихви – 

119 049.64лв. На основание чл. 229 ал. 1 от Данъчно – осигурителния процесуален 

кодекс директорът на Териториална данъчна дирекция Бургас е разпоредил текущо 

погасяване на задълженията ни, които са обезпечени с постъпване на дължими суми и 

запорирана банкова сметка. През текущия период “Трансстрой – Бургас” АД 

периодично погасява задълженията си. 

http://www.transstroy.com/
http://www.investor.bg/


1.17. няма такова;  

1.18. няма;  

1.19. няма;  

1.20. няма;  

1.21. няма;  

1.22. няма;   

1.23. не;  

1.24. няма;  

 1.25. не;  

1.26. няма промяна в обема на поръчките;  

1.27. не;  

1.28. няма;  

1.29. не;  

1.30.   няма;   

1.31. не;.  

1.32. не;  

1.33. не;  

1.34. няма други обстоятелства;  

2.  Не. 
 

 

 

Главен счетоводител:  Росица Дюлгерова 

  

 Изп. Директор:  Петър Сачаров 

 


