
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

от „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ”АДСИЦ 

 

във връзка с Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните 

злоупотреби с финансови инструменти 
 

„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ”АДСИЦ, гр.Враца, Република България, на основание чл. 

100т вр. чл.114б от ЗППЦК прави следното уведомление:  Промяна в обстоятелствата 

по чл. 114б ал.1 от ЗППЦК относно ДЕНИЦА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА-ЦЕНОВА, 

съгласно представена от лицето декларация на 03.12.2015 г. по чл. 114б ал.1 от 

ЗППЦК, член на Съвета на директорите на „Инвест пропърти”АДСИЦ, лицето е 

едноличен собственик на капитала и има контрол по смисъла на §1, т.13 от 

Доп.разпоредби на ЗППЦК на  „Булнед МТ” ЕООД, ЕИК: 202064352, „Борса 

имоти”ЕООД, ЕИК:106576598 и „Монтанаснаб”ЕООД, ЕИК:821152414   

Към настоящият момент за ДЕНИЦА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА-ЦЕНОВА са налице 

следните обстоятелства по чл. 114б, ал.1 от ЗППЦК,  

1. Юридическите лица, в които притежава пряко или непряко поне 25 на сто от  

гласовете в общото събрание или върху които има контрол са:  

      -    „Рокфейс дизайн” ООД , вписано в Търговския регистър при АВ с 

ЕИК:175396386 със седалище и адрес на управление: гр.София, жк.”Гоце 

Делчев” бл.22, вх.Г, ап.6 – притежава 60% от дяловете на дружеството. 

- „Дунай Груп” ООД , вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК:200233152 

със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Цар Самуил” №103 –        

притежава 25% от дяловете на дружеството. 

- „Булнед АМД” ЕООД , вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК:106603593 

със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.”Христо Ботев” №20 –        

едноличен собственик на капитала на дружеството. 

- „Булстоун” ЕООД , вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК:106617486 

със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.”Христо Ботев” №20 –        

едноличен собственик на капитала на дружеството. 

       -    „Булнед МТ”ЕООД,  вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК:202064352 

със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.”Христо Ботев” №20 –        

едноличен собственик на капитала на дружеството. 

-   „Борса имоти”ЕООД,  вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК:106576598 

със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.”Христо Ботев” №20 –        

едноличен собственик на капитала на дружеството. 

-   „Монтанаснаб”ЕООД,вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК:821152414 

със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.”Христо Ботев” №20 –        

едноличен собственик на капитала на дружеството. 

 

 

 

 



 

      2. Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК  

върху: 

        - „Рокфейс дизайн” ООД , вписано в Търговския регистър при АВ с 

ЕИК:175396386 със седалище и адрес на управление: гр.София, жк.”Гоце 

Делчев” бл.22, вх.Г, ап.6 – притежава 60% от дяловете на дружеството. 

        -  „Булнед АМД” ЕООД , вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК:106603593 

със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.”Христо Ботев” №20 –  

едноличен собственик на капитала на дружеството. 

        -   „Булстоун” ЕООД , вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК:106617486 

със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.”Христо Ботев” №20 – 

едноличен собственик на капитала на дружеството. 

       -    „Булнед МТ”ЕООД,  вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК:202064352 

със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.”Христо Ботев” №20 –        

едноличен собственик на капитала на дружеството. 

-   „Борса имоти”ЕООД,  вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК:106576598 

със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.”Христо Ботев” №20 –        

едноличен собственик на капитала на дружеството. 

-   „Монтанаснаб”ЕООД,вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК:821152414 

със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.”Христо Ботев” №20 –        

едноличен собственик на капитала на дружеството. 

 

 

3. Юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участва, или 

чиито прокурист e:  

- „Рокфейс дизайн” ООД , вписано в Търговския регистър при АВ с 

ЕИК:175396386  със седалище и адрес на управление: гр.София, жк.”Гоце 

Делчев” бл.22, вх.Г, ап.6 –  управител на дружеството 

- „Булнед АМД” ЕООД , вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК:106603593 

със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.”Христо Ботев” №20 –        

управител на дружеството. 

- „Теком” АД, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК:814191452 

със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.”Христо Ботев” №20 – 

Председател на съвета на директорите и представляващ дружеството 

 

 

 

 


