
2019 г.
т /

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Доставка на непрекъсваемо 
токозахранване“, съгласно приложение №2

Приложение №2
ПАРАМЕТРИ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вх. напрежение V: 176-276V without derating (up to 100-276V with derating)
Изходяща мощност VA: 2200 VA
Брой изводи 10
Тип изводи (8) IEC-320-C13, (2) IEC-320-C19
Защити IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
Технология On-line double conversion with Power Factor Correction (PFC) system

Други

Communication ports: 1 USB port + 1 serial RS232 port + 1 mini
terminal block for remote ON/OFF + 1
mini-terminal block for Remote Power Off + 1 mini-terminal block for 
Output relay; Communication slot: 1 slot for 
Network-MS card, ModBus-MS, Relay-MS card
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Заличено на осн. чл. 36а, 
ал. 3 от ЗОП

Образец Ле 8

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка чрез  с ъ б и р ан е  на о ф ер ти  с обява ,  на 
основание чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3 т. 2 от Закона за обществените поръчки, по 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „ДОСТАВКА НА НЕПРЕКЪСВАЕМО
ТОКОЗАХРАНВАНЕ (UPS)

Долуподписаният Николай
Заличено на 
осн. чл. 36а, 
ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл. 
36а, ал. 3 от ЗОП в качеството ми на’ Канджев, с ЕГН

Управител филиал Плевен на Стемо, с ЕИК 817080126, със седалище и адрес на управление: 
Габрово, ул. „Николаевска“ 48

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

1. Декларирам, че:
- предлаганото от нас непрекъсваемо токозахранване (UPS) отговаря на минималните 
задължителни технически изисквания посочени в техническите указания;
- предлаганото от нас непрекъсваемо токозахранване (UPS) е оригинален, фабрично нов и 
неупотребяван.
2. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката 60 /шестдесет/ дни от сключване на договор.
3. Производител / марка / модел на предлаганото непрекъсваемо токозахранване (UPS):

Eaton 9РХ 22001 RT3U
4. Предлагаме гаранционна поддръжка и обслужване на предлаганото непрекъсваемо 
токозахранване (UPS) за срок от 36 месеца, считано от датата на подписване на приемо- 
предавателен протокол за доставка.
5. Всички компоненти (хардуер и софтуер) на предлаганото непрекъсваемо токозахранване 
(UPS) са съвместими.
6. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 60 дни от крайния срок за 
получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника (е случай на приложимост се представя в свободен текст).

Дата 12/12/2019 г.

Име и фамилия Николай Канджев

Длъжност Управител филиал/Тлевен

Подпис, печат
• /
Заличено на 
осн. чл. 36а, ал.

V ;  ”  : ■; ' ~

3 от ЗОП - ■' ' ___

____________________________________
_ ........ - -  -----------

Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



_ J ___ сЛ___
Заличено на осн. чл. 
36а, ал. 3 от ЗОП

Образец № 8.2. 
Важи за обособена позиция 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
ОБОСОЪЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ДОСТАВКА НА НЕПРЕКЪСВАЕМО

ТОКОЗАХРАНВАНЕ (UPS)“

Параметър Минимални изисквания на възложителя Технически характеристики на 
предлаганата техника в 

съответствие с минималните 
изисквания -  посочват се марка, 

модел, характеристики

Eaton 9РХ 2200i RT3U

Вх.
напрежение

V: 176-276Y without derating (up to 100-276V with 
derating)

V: 176-276V without 
derating (up to 100-276V 
with derating)

Изходяща
мощност

VA: 2200 VA VA: 2200 VA

Брой изводи 10 10

Тип изводи (8) IEC-320-C13, (2) IEC-320-C19 (8) IEC-320-C13, (2) IEC- 
320-C19

Защити IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 IEC/EN 62040-1, UL 1778, 
CSA 22.2

Т ехнология
On-line double conversion with Power Factor 
Correction (PFC) system

On-line double conversion 
with Power Factor 
Correction (PFC) system

Други

Communication ports: 1 USB port + 1 serial RS232 
port + 1 mini-terminal block for remote ON/OFF + 1 
mini-terminal block for Remote Power Off + 1 mini
terminal block for Output relay; Communication slot: 1 
slot for
Network-MS card, ModBus-MS, Relay-MS card

Communication ports: 1 
USB port + 1 serial RS232 
port + 1 mini-terminal 
block for remote ON/OFF 
+ 1
mini-terminal block for 
Remote Power Off + 1 
mini-terminal block for 
Output relay;
Communication slot: 1 slot 
for
Network-MS card, 
ModBus-MS, Relay-MS 
card /,

/■'

Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

/
Заличено на осн. чл. 
36а, ал. 3 от ЗОП
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Образец M  10

Долуподписаният Николай
т т ^ О Б О  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1ено на осн.

ЕГН
Заличено на осн. 
чл. 36а, ал. 3 от 
ЗОП

Заличено на осн. чл. 
36а, ал. 3 от ЗОП

в качеството ми наКанджев, с
Управител филиал Плевен на итемо, с ЕИК 817080126, със седалище и адрес на управление: 
Габрово, ул. „Николаевска“ 48, участник в обществена поръчка по ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ № 2 - „ДОСТАВКА НА НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАНЕ (UPS)“

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от 
Вас процедура за възлагане на обществената поръчка както следва:

по обособена позиция №2 - 1 630,00 лв. (хиляда шестстотин и тридесет лв.) без ДДС 
по обособена позиция №2 - 1 956,00 лв. (хиляда деветстотин и петдесет и шест лв.) с ДДС

Така предложената цена включва всички разходи, свързани с доставката до мястото 
на изпълнение: опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, такси.

Посочената цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за 
изпълнение на поръчката.

Предложената цена е определенена при пълно съответствие с условията от 
документацията по процедурата.

При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с 
цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним поръчката, съгласно 
сроковете и условията, предложени от нас, които са неразделна част от договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме 
съгласни да предоставим безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово 
предоставени средства, паричен депозит или застраховка, която обезпечава изпълнението 
чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, обезпечаваща 100 % стойността на 
авансово предоставените средства и оригинал на фактура за стойността на авансово 
предоставените средства и съдържаща всички реквизити по Закона за счетоводството.

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако бъдем 
определени за изпълнител на поръчката:
Банка: Уникредит Булбанк, IBAN BG48 UNCR 7630 1053 8996 23, BIC UNCRBGSF 
Титуляр на сметката Стемо ООД

■7

Дата 12/ 12/ 2019 г. Заличено на осн. чл. 
36а, ал. 3 от ЗОП ; -- Ф'

Име и фамилия Николай Канджев

Настоящият документ се поставя в плик с надпис ,,Предлагани ценови параметри“. 
Предложените от мен цени са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката. 
Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания.
Предлаганите цени да се посочат в лева, до втория знак след десетичната запетая.
При разминаване на цена изписана с думи и цена с цифри се приема цена изписана с думи.

__ '!________
Заличено на осн. чл. 36а, 
ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. 
чл. 36а, ал. 3 от 
ЗОП



Приложение № 4

ДОКУМЕНТИ, ИЗИСКУЕМИ ПО ЗОИ

към договор с предмет „ДОСТАВКА НА ФАЙЛОВ СЪРВЪР, НЕПРЕКЪСВАЕМО 
ТОКОЗАХРАНВАНЕ И БЪРЗОСКОРОСТНИ СКЕНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ГЗИ 
-  ПЛЕВЕН“, ПО СЛЕДНИТЕ ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: към Обособена 
позиция №2: „Доставка на непрекъсваемо токозахранване (UPS)“, съгласно 
приложение №2“
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Свидетелство за съдимост

English

Регистрационен номер: 19112400018 
Registration number: 19112400018

Валидно до: 25  май  2020
Date of expiry: 25  M ay  2020

ЕЛ ЕКТРО ННО  СВИДЕТЕЛСТВО  ЗА  СЪ ДИМ О СТ  
ELECTRONIC CO NVICTIO N  STA TU S CERTIFICATE

МИНИСТЕРСТВО HA ПРАВОСЪДИЕТО HA РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето: 
Certifies that the person:

СТЕФАН
Заличено на осн. 
4.1. 36а, ал. 3 от 
ЗОП 'ЮРОВ

(име, презиме и фамилия)

STEFA N  MOROV
(name, father's name, surname)

ЕГН  1 | Заличено на осн. чл. 36a, ал. 3 oi >11 ___ ] _

Personal n u m b e r :  j Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Р О Д е Н (а ) : IЗаличено на осн. чл. 36а, a J i U o i J Q n ^ ^  

D a t e  O f b i r t h : Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

1

НЕ Е О СЪ Ж ДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖ ДАВАН О  ОТ Н АКАЗАТЕЛ Н А О ТГО В О РН О СТ ПО ЧЛ. 78а НК

HAS NOT BEEN CO NVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CR IM IN AL RESPO N SIBILITY  

UNDER ART. 78a OF THE CR IM IN AL CODE

Дата на издаване: 25  ноември 2019  
Date of issue: 25  November 2019

Адрес за проверка: http://cs.mjs.bg 
Verify at: http://cs.mjs.bg/en

Код за достъп: J7XAI4TFXV  
Access code: J7XAI4TFXV

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си ви д , достъпно на обявената от Министерството на 
правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.
Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерство на правосъдието, 
чрез предоставения код за достъп.
Note: The Electronic Conviction Sta tu s Certificate in  electronic form at only is  accessible through the web page o f the M in istry  o f Justice  
and has the same legal value as the Conviction Sta tus Certificate issued on paper.
Persons concerned can access the Electronic Conviction Sta tu s Certificate through the web page o f the M in istry  o f Justice via access 
code.

Д а н н и  от  е л е к т р о н н и я  п о д п и с  на М и н и с т е р с т в о  на п р а в о с ъ д и е т о

https://cs.mjs.bg/Home/Display/eel5b903-a4fc-4763-80ca-dd884f396c9e7isInternal... 18.12. 2019 г.

http://cs.mjs.bg
http://cs.mjs.bg/en
https://cs.mjs.bg/Home/Display/eel5b903-a4fc-4763-80ca-dd884f396c9e7isInternal
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Република България Начало | Обратна връзка | Помощ | За системата |

Свидетелство за съдимост

English

Регистрационен номер: 19112002164 
Registration number: 19112002164

Валидно до: 25 м ай  2020  
Date o f expiry: 25  M ay  2020

ЕЛ ЕКТРО ННО  СВИДЕТЕЛСТВО  ЗА СЪ ДИМ О СТ  
ELECTRONIC CO NVICTIO N  STATU S CERTIFICATE

МИНИСТЕРСТВО HA ПРАВОСЪДИЕТО HA РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето: 
Certifies that the person:

ХРИСТО
Заличено на 
осн. чл. 36а, 
ал. 3 от ЗОП КОВАЧЕВ

(име, презиме и фамилия')

H R IS TO
(name, fath

Заличено на 
осн. чл. 36а, 

3 от ЗОП KOVACHЕV
егТпагпе, surname)

ЕГН". I Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Personal number:!Заличет,° на осн- 3<а’ “ ■301 зоп

Роден(а): 1 Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 o i ЗОП
Date O f b ir tIT : Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

НЕ Е ОСЪЖ ДАНО
И НЕ Е О СВОБОЖ ДАВАН О  ОТ Н АКАЗАТЕЛ Н А О ТГО ВО РН О СТ ПО ЧЛ. 78а НК

HAS NOT BEEN CO NVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIM IN AL RESPO N SIBILITY  

UNDER ART. 78a OF THE CRIM IN AL CODE

Дата на издаване: 25  ноември 2019  
Date of issue: 25  November 2019

Адрес за проверка: http://cs.mjs.bg 
Verify at: http://cs.mjs.bg/en

Код за достъп: 2U 5U 1K 7C V Q  
Access code: 2U 5 U 1 K 7 C V Q

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпна на обявената от Министерството на 
правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.
Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерство на правосъдието, 
чрез предоставения код за достъп.
Note: The Electronic Conviction Sta tus Certificate in electronic form at o n ly is  accessible through the web page o f the M in istry  o f Justice  
and has the same legal value as the Conviction Sta tus Certificate issue d  on paper.
Persons concerned can access the Electronic Conviction Sta tus Certificate through the web page o f the M in istry  of Justice via access 
code.

https://cs.mjs.bg/Home/Display/ec467f73-cf7d-4404-9a94-el980be99fl07isIntemal... 18.12. 319 r.

http://cs.mjs.bg
http://cs.mjs.bg/en
https://cs.mjs.bg/Home/Display/ec467f73-cf7d-4404-9a94-el980be99fl0?isIntemal
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Свидетелство за съдимост

Регистрационен номер: 19120203739 
Registration number: 19120203739

Валидно до: 02 юни 2020 
Date of expiry: 02 June 2020

ЕЛ ЕКТРО ННО  СВИ ДЕТЕЛ СТВО  ЗА СЪ ДИМ О СТ  
ELECTRO NIC CO NVICTIO N  STA TU S CERTIFICATE

МИНИСТЕРСТВО HA ПРАВОСЪДИЕТО HA РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето: 
Certifies that the person:

ГЕОРГИ
Заличено на осн. чл. 36а, 
ал. 3 от ЗОП гихов

(име, презиме и фамилия)

G EO RG ITIHO V
(name, father's name, surname)

Е Г Н : | Заличено на псн- чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
Personal number: I Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

РОДен(а) J Заличено на осн. чл. 36а, ал. J  о | 3011

Date of b i r t h : | l-i n r u -ио на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

НЕ Е О СЪ Ж ДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖ ДАВАН О  ОТ Н АКАЗАТЕЛ Н А О ТГО ВО РН О СТ ПО ЧЛ. 78а НК

HAS NOT BEEN CO NVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CR IM IN AL R ESPO N SIBILITY  

UNDER ART. 78a OF THE CR IM IN AL CODE

Дата на издаване: 02 декември 2019 
Date of issue: 02 December 2019

Адрес за проверка: http://cs.mjs.bg 
Verify at: http://cs.mjs.bg/en

Код за достъп: K3SEAQ6TDB 
Access code: K3SEAQ6TDB

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерството на 
правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.
Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерство на правосъдието, 
чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Sta tus Certificate in  electronic form at only is  accessible through the web page o f the M in istry  o f Justice  
and has the same legal value as the Conviction Sta tu s Certificate issued  on paper.
Persons concerned can access the Electronic Conviction Sta tus Certificate through the web page o f the M in istry  o f Justice via access 
code.

Д а н н и  от  е л е к т р о н н и я  п о д п и с  на М и н и с т е р с т в о  на п р а в о с ъ д и е т о

https://cs.mjs.bg/Home/Display/b3ce7db2-aclf-40bf-b91d-146f8a801a8b7isIntemal... 18.12. 2019 г.

http://cs.mjs.bg
http://cs.mjs.bg/en
https://cs.mjs.bg/Home/Display/b3ce7db2-aclf-40bf-b91d-146f8a801a8b7isIntemal
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Република България Начало | Обоатна връзка | Помощ |

Свидетелство за съдимост

Регистрационен №: 19 12 1 8 0 3 1 1 1 Валидно до: 18 гони 2020

ЕЛ ЕКТРО ННО  СЛУЖ ЕБНО СВИ Д ЕТЕЛ СТВО  ЗА  СЪ ДИМ О СТ

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Удостоверява, че лицето:

НИКОЛАИ
Заличено на осн. 
чл. 36а, ал. 3 от
зоп КАНДЖЕВ

(име, презиме и фамилия)

ЕГН: Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Роден(а): [заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

НЕ Е О СЪ Ж ДАНО
И НЕ Е О СВОБОЖ ДАВАН О  ОТ Н АКАЗАТЕЛ Н А О ТГО В О РН О СТ ПО ЧЛ. 78а НК

Дата на издаване: 18 д е кем вр и  2019

Адрес за проверка: h ttp ://cs .m js .b g  Код за достъп: 1 1 G Y 7U PV ID

системата

г--------------------------------------------------------------------------—i
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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ - ГДО, 

СОФИЯ - ГДО 
БУЛСТАТ 1310631880249

Изх.№ 295331903169785/19.12.2019.Г.
ИНФОРМАЦИЯ

ЗА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 10 ОТ
ДОПК

Във връзка с постъпило в ТД на НАП искане с вх. № 1500И0174748/18Л2.2019г. 
подадено от възложител на обществена поръчка РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА 
ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН /ЮЛ в сферата на държ. власт/ с ЕИК по БУЛСТАТ 
176030972

/име/наименование на възложителя)
На основание чл.87, ал.10 от ДОПК Ви уведомяваме, че:

СТЕМО /ООД/
(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ Служебен № от регистъра на НАП 
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 817080126
Адрес за 
кореспонденция
Адрес по чл.8 от обл.Габрово , общ.Габрово гр.ГАБРОВО, ул. Николаевска 
ДОПК №48

Представлявано от
Заличено на

ХРИСТО — -  *■•>' КОВАЧЕВ
ал. 3 от ЗОП

(трите имена на представляващия/пълномощнпка)

Няма задължения.

Информацията се предоставя по данни на ТД СОФИЯ - ГДО, СОФИЯ - ГДО, 
актуални към 19.12.2019 г.

ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ: ДЕСИСЛАВА МАНЧЕВА

(име, подпис, печат)

Desislava
Marinova
Mancheva

Digitally signed by Desislava
Marinova Mancheva
DN:
email=d.mancheva@ro29.nra.bg,
o=TD na NAP GDO,
2.5.4.97=NTRBG-1310631880249,
sn=Mancheva,
given Name=Desislava,
serial Number=BT:BG-5004045,
cn=Desislava Marinova Mancheva,
c=BG
Date: 2019.12.19 15:34:25 +02'00’

19.12.2019 Стр. 1 от 1

mailto:d.mancheva@ro29.nra.bg


ОБШИНА ПЛЕВЕН
ДИРЕКЦИЯ 'ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И

ТАКСИ'

Изх. N : УД013612/18.12.2019
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

Настоящото се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК и чл.162 ал.2 от ДОПК, 
в уверение на това, че:

"Стемо" ООД
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК по БУЛСТАТ 817080126 

Адрес за кореспонденция:

гр. ГАБРОВО, общ.ГАБРОВО, НИКОЛАЕВСКА, №48 

Представлявано от

В качеството му на

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК по БУЛСТАТ 

Номер пълномощно:

Няма непогасени. задължения по ЗМДТ.

Настоящото се издава по повод подадено искане вх. N : УД013612/18.12.2019 
за да послужи пред ДОГОВОР С РЗИ



ОБЩИНА ГАБРОВО

Изх. N : УД002868/18.12.2019

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

Настоящото се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК и чл.162 ал.2 от ДОПК, 
в уверение на това, че:
СТЕМО ООД

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК по БУЛСТАТ 817080126 

Адрес за кореспонденция:

гр. ГАБРОВО, Общ.ГАБРОВО, ул. НИКОЛАЕВСКА, №48 

Представлявано от

В качеството му на

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК по БУЛСТАТ 

Номер пълномощно:

Няма непогасени задължения по ЗМДТ.

Настоящото се издава по повод подадено искане вх. N: УД002868/18.12.2019 
за да послужи пред РЗИ ПЛЕВЕН

Удостоверението се издава .по' 
актуални към 18.12.2019

Орган по приходите

' на- §б:цика Габрово Дирекция 'Местни Данъци и Такси"

Заличено 
чл. 36а, 
ЗОП

на осн. 
ал. 3 от

Ц А Н Е Е >Ж/

R l| n 0 i
гр. Габрово, ул.“Райчо Каролев“ 4. тел: 066 804776, 804775, 860407, www.gabrovo.bg

http://www.gabrovo.bg


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция 
„Главна инспекция по труда”

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПО ЧЛ. 58, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” удостоверява, че за С1ЕМЮ ООД , с ЕИК/ЕГН 817080126, за 
периода по чл. 57, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки

не е установено
да има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.

6 от Закона за обществените поръчки.

Няма основание за прилагане на чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Изходящ номер: ИЗХУ1901877 
Дата на създаване: 18.12.2019

Код за достъп: 0126121441361 
Проверка на удостоверение, адрес(1ЖЕ): 

www.udostoverenie.gli. government.bg/cci ext/home/verification

1000 София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 3 
тел.: 0700 17 670; факс: 02/987 47 17 

e-mail: info@.gli. goverament.bg
w eb: w w w . gii. government, bg



Q UniCredit Bulbank
ИЗХ.Н. 0867-77-002745/20.12.2019r. ДО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА 
ИНСПЕКЦИЯ ПЛЕВЕН  
ул. Княз Александър Батенберг I 7 
гр. Плевен 5800

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 961DGI1193520507 
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕН АВАНС

Ние, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД със седалище и адрес на управление гр. София, пл. 
Света Неделя 7, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 
831919536 сме уведомени, че между Вас, РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 
ПЛЕВЕН, с ЕИК 176030972 и фирма СТЕМО ООД, гр. Габрово 5300, ул. Николаевск 1 48, с 
ЕИК 817080126, предстои да бъде сключен Договор с предмет: „Доставка на файлов сървър, 
непрекъсваемо токозахранване и 2 бр. бързоскоростни скенери за нуждите на РЗИ -  Плевен“ 
по Обособена позиция № 3 -  „Доставка на 2 бр. бързоскоростни скенери“. Съгласно 
условията на договора, Вие следва да извършите авансово плащане в размер на BGN 
4,773.60 /словом: четири хиляди седемстотин седемдесет и три и 0.60 лева/ в полза нб фирма 
СТЕМО ООД. Настоящата банкова гаранция се издава като обезпечение на евентуално 
искане за възстановяване на авансовото плащане, в случай на неизпълнение на предвидените 
в договора задължения от страна на фирма СТЕМО ООД.

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма СТЕМО ООД, ние, 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, неотменяемо и безусловно се задължаваме, независимб от 
валидността и действието на горепосочения договор, като се отхвърлят произтичащите от 
него права на протест и защита, да Ви изплатим всяка сума максимум до BGN 4,773.60 
/словом: четири хиляди седемстотин седемдесет и три и 0.60 лева/ след получаване на Ваше 
надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма СТЕМО 
ООД частично или изцяло не е изпълнила задълженията си съгласно условията на Договора.

Всяко плащане по тази гаранция от страна на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД намалява 
ангажимента на банката с размера на платената по силата на предявен иск сума.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез 
посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените 
от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Гаранцията влиза в сила автоматично от датата на получаване на авансовото плащане в 
пълен размер в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по IBAN: BG48UNCR76301053899623, BIC: 
UNCRBGSF на фирма СТЕМО ООД, индивидуализиращо гаранцията. Ако плащането бъде 
извършено по друга сметка на фирма СТЕМО ООД или не посочва индивидуализиращи 
гаранцията данни, същото няма да се счита за извършено по нейните условия.

Настоящата гаранция е валидна до 30 Януари 2020 г. и изтича изцяло и автоматично, в 
случай че до 16.00 часа на 30 Януари 2020 г. искането Ви, предявено при горепосочените 
условия не е постъпило в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД на адрес: пл. Света Неделя 7, гр. 
София. След тази дата и час ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на 
банковата гаранция ни е върнат или не.

УниКредит Булбанк
Централа: пл. "Света Неделя" № 7 1000 София Tel +359 2 9232 111



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Долуподписаният: Стефан
идентификационен номер или

Заличено на осн. 
чл. 36а, ал. 3 от

самоличността I Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Моров, ЕГН/АНЧ/официален личен 
друг уникален елемент за установяване на 

]
постоянен адрес: гр. Габрово, ул. Орловска 70, ап. 8 
гражданство: българско, 
документ за самоличност: лична карта 
МВР - гр. Габрово,

Заличено на осн, чл. 36а, 
ал. 3 от ЗОП издадена на 16.05.2012г. от

ДЕКЛАРИРАМ:
□ Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП:

□ държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник- 
министри или помощник-министри;

□ членове на парламенти или на други законодателни органи;
□ членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други 

висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо 
обжалване освен при изключителни обстоятелства;

□ членове на сметна палата;
□ членове на управителни органи на централни банки;
□ посланици и управляващи дипломатически мисии;
□ висши офицери от въоръжените сили;
□ членове на административни, управителни или надзорни органи на 

държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - 
държавата;

□ кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове 
на райони и председатели на общински съвети;

□ членове на управителните органи на политически партии;
□ ръководители и заместник-ръководители на международни организации, 

членове на управителни или надзорни органи в международни организации или 
лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.
х  Не попадам в категориите по чл. 36. ал. 2 от ЗМИП.
□ През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36. ал. 2 
от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

К През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от 
ЗМИП.
С Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП:

□ съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на 
съпружески начала;

□ низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които 
низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески 
начала;

□ възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които 
възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески 
начала;

□ роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или 
лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във 
фактическо съжителство на съпружески начала;

□ физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по 
ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други 
близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по 
ал. 2;



□ физическо лице, което е едноличен собственик или действителен 
собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се 
знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2. 
х  Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
□ През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36. ал. 5 
от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

Ж През последните 12 месеца не сълл попадал в категориите по чл. 36. ал. 5 от

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с 
принадлежността ми към горепосочената категория/и:

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ЗМИП.

ДАТА: 4 ? .J.4 r.-.Zk j.e  Л

Стефан Моров



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 42. ад. 2. т. 2 от ЗМИП

Долуподписаният: Христо осн. 4.1. 36a. М . 
3 01 ЗОП Ковачев, ЕГН/ЛНЧ/официален личен

идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на
С О М О Л И Ч Н О С Т Т О  IЗаличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от HIM

постоянен адрес: гр. Габрово, ул. Орловска 70, ап. 7 
гражданство: българско,
документ за самоличност: лична карта 
МВР - гр. Габрово,
ДЕКЛАРИРАМ:

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП издадена на 19.07.2019г. от

□ Попадам в следната категория по чл. 36. ал. 2 от ЗЛЛИП:
□ държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник- 

министри или помощник-министри;
□ членове на парламенти или на други законодателни органи;
□ членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други 

висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо 
обжалване освен при изключителни обстоятелства;

□ членове на сметна палата;
□ членове на управителни органи на централни банки;
□ посланици и управляващи дипломатически мисии;
□ висши офицери от въоръжените сили;
□ членове на административни, управителни или надзорни органи на 

държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - 
държавата;

□ кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове 
на райони и председатели на общински съвети;

□ членове на управителните органи на политически партии;
□ ръководители и заместник-ръководители на международни организации, 

членове на управителни или надзорни органи в международни организации или 
лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.
X Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
□ През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 
от ЗЛЛИП (посочва се конкретната категория):

X През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36. ал. 2 от 
ЗМИП.
□ Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП:

□ съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на 
съпружески начала;

□ низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които 
низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески 
начала;

□ възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които 
възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески 
начала;

□ роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или 
лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във 
фактическо съжителство на съпружески начала;

□ физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по 
ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други 
близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по 
ал. 2;



□ физическо лице, което е едноличен собственик или действителен 
собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се 
знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2. 
х  Не попадалл в категориите по чл. 36. ад. 5 от ЗМИП.
□ През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36. ал. 5 
от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

Ш През последните 12 месеца не сълл попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с 
принадлежността ми към горепосочената категория/и:

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ЗМИП.

ДАТА:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 42. ад. 2. т. 2 от ЗМИП

Долуподписаният: Георги Заличено на осн. чл. 36а, 
ал. 3 от ЗОП Тихов, ЕГН/АНЧ/официаден личен

идентификационен ноллер или друг уникален елемент за установяване на
самоличността [ Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП |

постоянен адрес: гр. София, ул. Капитан Тодор Ночев 34, ет. 2, ап. 4, 
гражданство: българско, ______________
документ за самоличност: лична карта |̂ ;™ч„Гюп “ 36а’ издадена на 09.05.2018г. от
МВР - гр. София,
ДЕКЛАРИРАМ:
□ Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП:

□ държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник- 
министри или помощник-министри;

□ членове на парламенти или на други законодателни органи;
□ членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други 

висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо 
обжалване освен при изключителни обстоятелства;

□ членове на сметна палата;
□ членове на управителни органи на централни банки;
□ посланици и управляващи дипломатически мисии;
□ висши офицери от въоръжените сили;
□ членове на административни, управителни или надзорни органи на 

държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - 
държавата;

□ кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове 
на райони и председатели на общински съвети;

Г  членове на управителните органи на политически партии;
□ ръководители и заместник-ръководители на международни организации, 

членове на управителни или надзорни органи в международни организации или 
лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.
R Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗЛЛИП.
□ През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36. ал. 2 
от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

Ш През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от 
ЗМИП.
□ Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП:

□ съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на 
съпружески начала;

□ низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които 
низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески 
начала;

□ възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които 
възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески 
начала;

□ роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или 
лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във 
фактическо съжителство на съпружески начала;

Г  физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по 
ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други 
близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по 
ал. 2;



□ физическо лице, което е едноличен собственик или действителен 
собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се 
знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2. 
х  Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
□ През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ад. 5 
от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

К През последните 12 ллесеца не съм попадал в категориите по чл. 36. ал. 5 от 
ЗМИП.

Предоставям следната допълнителна инфорллация във връзка с 
принадлежността ми към горепосочената категория/и:

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 42. ад. 2. т. 2 от ЗМИП

Долуподписаният: Иван чл' Божинов, ЕГН/АНЧ/официаден личен
идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на 
самоличността |1а-тче"0,,a осм- ^ ал-

3 от ЗОП
постоянен адрес:. Гр. I аброво, ул. Орловска 70, ет. 2, ап. 6 
гражданство: българско, 
документ за самоличност: лична карта 
МВР - гр. Габрово,

'Заличено на оси. чл. 36а, 
ал. 3 от ЗОП издадена на 26.09.2017 г. от

ДЕКЛАРИРАМ:
□ Попадам в следната категория по чл. 36. ал. 2 от ЗМИП:

□ държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник- 
министри или помощник-министри;

□ членове на парламенти или на други законодателни органи;
□ членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други 

висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо 
обжалване освен при изключителни обстоятелства;

□ членове на сметна палата;
□ членове на управителни органи на централни банки;
□ посланици и управляващи дипломатически мисии;
□ висши офицери от въоръжените сили;
□ членове на административни, управителни или надзорни органи на 

държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - 
държавата;

□ кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове 
на райони и председатели на общински съвети;

□ членове на управителните органи на политически партии;
□ ръководители и заместник-ръководители на международни организации, 

членове на управителни или надзорни органи в международни организации или 
лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.
К Не попадам в категориите по чл. 36. ал. 2 от ЗЛЛИП.
□ През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36. ал. 2 
от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

И През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36. ал. 2 от 
ЗМИП.
□ Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП:

□ съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на 
съпружески начала;

□ низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които 
низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески 
начала;

□ възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които 
възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески 
начала;

□ роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или 
лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във 
фактическо съжителство на съпружески начала;

□ физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по 
ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други 
близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по 
ал. 2;



С физическо лице, което е едноличен собственик или действителен 
собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се 
знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2. 
й Не попадам в категориите по чл. 36. ал. 5 от ЗМИП.
□ През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 
от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

й През последните 12 ллесеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от 
ЗМИП.

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с 
принадлежността ми към горепосочената категория/и:

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.



ДЕКЛАРАЦИЯ
по нл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Заличено на

,,сн, 'u,m ’(анджев. ЕГНал. 3 от ЗОП
’Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОПДолуподписаният: Николай 

постоянен адрес: гр. Плевен, ул. "Сан Стеффано" 27, вх. А, ап. 2, 
гражданство: Българско, 
докуллент за саллоличност: Заличено на осн. чл. 36а, ИЗДОДвНО НО 20.1 2.201 0 ОТ МВР -

ал. 3 от ЗОП
Плевен,
ДЕКЛАРИРАМ:

Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП:
□ държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник- 

министри или помощник-министри;
□ членове на парламенти или на други законодателни органи;
□ членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на 

други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на 
последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;

□ членове на сметна палата;
□ членове на управителни органи на централни банки;
□ посланици и управляващи дипломатически мисии;
□ висши офицери от въоръжените сили;
□ членове на административни, управителни или надзорни органи на 

държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - 
държавата;

□ кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник- 
кметове на райони и председатели на общински съвети;

□ членове на управителните органи на политически партии;
□ ръководители и заместник-ръководители на международни 

организации, членове на управителни или надзорни органи в международни 
организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива 
организации.
13 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
□ През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 
2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

13 През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 
от ЗМИП.
I  Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се 
конкретната категория):
□ съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на 
съпружески начала;
□ низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които 
низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на 
съпружески начала;
□ възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които 
възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на 
съпружески начала;
□ роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или 
лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във 
фактическо съжителство на съпружески начала;



□ физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по 
ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в 
други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения 
с лице по ал. 2;

□ физическо лице, което е едноличен собственик или действителен 
собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се 
знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.
0  Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
□ През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36. ал. 5 от 
ЗМИП.
Предоставям последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 

36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

0  През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 
от ЗМИП.

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с 
принадлежността ми към горепосочената категория/и:

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ДЕКЛАРАТОР ^



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният: Стефан 
раждане:

Заличено на 
осн. чл. 36а, ал. 
3 от ЗОП Моров, ЕГН Заличено на осн. чл. 

36а, ал. 3 от ЗОП дата на
Заличено на осн. чл. 
36а, ал. 3 от ЗОП

Ордовска /и, ап. в.
, гражданство: българско, постоянен адрес: гр. Габрово, ул.

в качеството ми на:

• законен представител
• пълномощник

на Стемо ООД, с ЕИК 817080126, вписано в регистъра при Агенция по 
вписванията

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

/. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо 
лице/правно образувание са следните физически лица:

Заличено на

Стефан
осн. чл. 36а, 
ал. 3 от ЗОП Моров ЕГН Заличено на осн. чл. 

36а, ал. 3 от ЗОП дата на раждане: Заличено на осн. чл. 36а, 
ал. 3 от ЗОП

гражданство: българско, постоянен адрес: гр. Габрово, ул. Орловска 70, ап. 8,

което е:

• лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от 
акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на 
акции на приносител, съгласно $ 2, ал. 1. т. 1 от допълнителните разпоредби на 
ЗМИП:

• лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните
разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза).................. ;

• лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за 
определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, 
прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за 
дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

• лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез 
упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, 
предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както 
и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на 
решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните 
разпоредби на ЗМИП;

• (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен 
собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена 
или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка 
упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или 
косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, 
еквивалентна или сходна с предходно посочените;

• лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена 
операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, 
посочени в § 2, ал. 1, т. 1 -  3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

• лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато 
не може да се установи друго лице като действителен собственик;

• друго (посочва се)............................................................................................



Описание на притежаваните права:

- да участва в Общото събрание на съдружниците с толкова гласа, колкото е 
делът му в капитала, като един дял е равен на един глас.

- да получава дивиденти пропорционално на дяловото си участие.
-да иска отмяна на незаконосъобразни решения на Общото събрание по реда 
на Търговския закон.
- да има достъп по всяко време до счетоводните документи и книжа за дейността 
на дружеството.
- всички други права, съгласно Търговския закон.
- да организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно Търговския 
закон, решенията на Общото събрание и действащото законодателство.
- да представлява дружеството във взаимоотношенията му с други дружества, 
юридически и физически лица, административни, държавни, съдебни и т.н. 
органи.
- да сключва трудови договори.
- да подготвя отчета за дейността и представлява бюджета и баланса за 
одобрение от Общото събрание на съдружниците в срок от 2 месеца след 
приключване на финансовата година.

2. Христо

Заличено
на осн. чл. 
36а, ал. 3 от 
ЗОП Ковачев ЕГН: Заличено на осн, 

36а, ал. 3 от ЗОП дата на
Заличено на осн. чл. 

Р О Ж Д О Н 0  36а, ал. 3 от ЗОП_____

гражданство: българско, постоянен адрес: гр. Габрово, ул. Орловска 70, ап. 7,

което е:

• лиие. което пряко или косвено притежава достатъчен процент от 
акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на 
акции на приносител, съгласно $ 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на 
ЗЛЛИП:

• лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1 в от допълнителните
разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)..................... ;

• лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за 
определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, 
прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за 
дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

• лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез 
упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, 
предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както 
и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на 
решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните 
разпоредби на ЗМИП;

• (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен 
собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена 
или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка 
упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или 
косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, 
еквивалентна или сходна с предходно посочените;

• лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена 
операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, 
посочени в § 2, ал. 1, т. 1 -  3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;



• лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато 
не може да се установи друго лице като действителен собственик;

• друго (посочва се).............................................................

Описание на притежаваните права:

- да участва в Общото събрание на съдружниците с толкова гласа, колкото е 
делът му в капитала, като един дял е равен на един глас.

- да получава дивиденти пропорционално на дяловото си участие.
-да иска отмяна на незаконосъобразни решения на Общото събрание по реда 
на Търговския закон.
- да има достъп по всяко време до счетоводните документи и книжа за дейността 
на дружеството.
- всички други права, съгласно Търговския закон.
- да организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно Търговския 
закон, решенията на Общото събрание и действащото законодателство.
- да представлява дружеството във взаимоотношенията му с други дружества, 
юридически и физически лица, административни, държавни, съдебни и т.н. 
органи.
- да сключва трудови договори.
- да подготвя отчета за дейността и представлява бюджета и баланса за 
одобрение от Общото събрание на съдружниците в срок от 2 месеца след 
приключване на финансовата година.

3. Георги Заличено на осн. чл. 
36а, ал. 3 от ЗОП Тихов ЕГН Заличено на осн. чл.

36а, ал. 3 от ЗОП \ дата на раждане: Заличено на осн. чл. 
36а, ал. 3 от ЗОП

гражданство: българско, постоянен адрес: : гр. София, ул. Капитан Тодор Ночев 
34, ет. 2, ап. 4

което е:

• лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от 
акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на 
акции на приносител, съгласно $ 2, ал. 1. т. 1 от допълнителните разпоредби на 
ЗМИП:

• лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1 в от допълнителните
разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза).................. ;

• лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за 
определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, 
прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за 
дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

• лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез 
упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, 
предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както 
и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на 
решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните 
разпоредби на ЗМИП;

• (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен 
собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена 
или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка 
упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или



косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, 
еквивалентна или сходна с предходно посочените;

• лице, от чието илле и/или за чиято сметка се осъществява дадена 
операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, 
посочени в § 2, ал. 1, т. 1 -  3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

• лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато 
не може да се установи друго лице като действителен собственик;

• друго (посочва се)............................................................................................

Описание на притежаваните права:

- да участва в Общото събрание на съдружниците с толкова гласа, колкото е 
делът му в капитала, като един дял е равен на един глас.

- да получава дивиденти пропорционално на дяловото си участие.

-да иска отмяна на незаконосъобразни решения на Общото събрание по реда 
на Търговския закон.

- да има достъп по всяко време до счетоводните документи и книжа за дейността 
на дружеството.

- всички други права, съгласно Търговския закон.

- да организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно Търговския 
закон, решенията на Общото събрание и действащото законодателство.

- да представлява дружеството във взаимоотношенията му с други дружества, 
юридически и физически лица, административни, държавни, съдебни и т.н. 
органи.

- да сключва трудови договори.
- да подготвя отчета за дейността и представлява бюджета и баланса за 
одобрение от Общото събрание на съдружниците в срок от 2 месеца след 
приключване на финансовата година.

4. Иван
Заличено на осн. 
чл. 36а, ал. 3 от Божинов ЕГН: Затнчено на осн. чл  

J6a  ат. J o t  3011
дата на раждане

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

гражданство: българско, постоянен адрес: гр. Габрово, ул. Орловска 70, ет. 2, 
ап. 6

което е:

3011

• лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от 
акциите, ляловете или правата на глас, включително посредством държане на 
акции на приносител, съгласно § 2. ал. 1. т. 1 от допълнителните разпоредби на 
ЗМИП:

• лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1 в от допълнителните
разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)..................... ;

• лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за 
определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, 
прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за 
дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

• лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез 
упражняването на права чрез трети лица, включително, но " не само, 
предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както



и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на 
решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните 
разпоредби на ЗМИП;

• (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен 
собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена 
или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка 
упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или 
косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, 
еквивалентна или сходна с предходно посочените;

• лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена 
операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, 
посочени в § 2, ал. 1, т. 1 -  3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

• лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато 
не може да се установи друго лице като действителен собственик;

• друго (посочва се).............................................................

Описание на притежаваните права:

- да участва в Общото събрание на съдружниците с толкова гласа, колкото е 
делът му в капитала, като един дял е равен на един глас.
- да получава дивиденти пропорционално на дяловото си участие.
-да иска отмяна на незаконосъобразни решения на Общото събрание по реда 
на Търговския закон.
- да има достъп по всяко време до счетоводните документи и книжа за 
дейността на дружеството.
- всички други права, съгласно Търговския закон.

II. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или 
непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо 
лице/правно образувание, са:

А. Юрилически лица /правни образувания, чрез които пряко се упражнява 
контрол:................................................................................................................................................ .

седалищ е:..........................................................................................................................................

адрес:...................................................................................................................................................

вписано в регистър..........................................................................................................................

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър........................................

Представители:

1.................................................................................................................................................

ЕГН/ЛНЧ:............................................. дата на раждане:............................................................

гражданство/а:..................................................................................................................................

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 
държавата по гражданството:..........................................................................................

постоянен адрес:



20.12.2019 г. Търговски регистър

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Начало

За агенцията

Справки

Вписвания, заличавания и 
обявявания

Актуапно състояние

Справка по физическо или 
юридическо лице

Справка за вписано обстоятелство 
или обявен акт

Списък на запазени фирми/ 
наименования

Права върху фирма/ 
наименование

Документи без партида

Назначения без партида

Документи без назначение

Пререгистрирани търговци/ ЮЛНЦ

По входящ номер на заявление

Справка преобразувания за 
период

Обявени актове

Указания по подадени от 
нерегистрирани търговци/ЮЛНЦ 
заявления

Справка несъстоятелност 

Търговци/ЮЛНЦ в ликвидация 

Производства по стабилизация 

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео уроци

Новини

Връзки

Сигнали и предложения 

Тестово подписване

Търговски регистър и 
регистър на ЮЛНЦ

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец; ЮЛНЦ или клон на чуждестранно ЮЛНЦ

ЕИК: 8 1 7 0 8 0 1 2 6
състояние към дата

Търси Изчисти

Общ статус Клонове Обявени актове Актуален учредителен акт Дело

Основни обстоятелства
1. ЕИК/ПИК

2. Фирма/ Наименование

3. Правна форма

4. Изписване на чужд 
език

817080126

СТЕМО

Дружество с ограничена отговорност 

STEMO

20081126154906 История 

20081126154906 История 

20081126154906 История

20081126154906 История

5. Седалище и адрес на 
управление

БЪЛГАРИЯ
област Габрово, община Габрово 
гр. Габрово 5300 
ул. Николаевска No 48 
Електронна поща: main@stemo.bg

20100319101558 История

ПРОУЧВАТЕЛНА. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА.
КОНСУЛТАНТСКА, КОНСТРУКТОРСКА,
ПРОЕКТАНТСКА, ПРЕВОДАЧЕСКА.
ТЕХНОЛОГИЧНА, ВНЕДРИТЕЛСКА,
ПРОИЗВОДСТВЕНА, ТРАНСПОРТНА.
МАРКЕТИНГОВА. ПОСРЕДНИЧЕСКА/СЛЕД 
СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ НА НАДЛЕЖЕН 
ОРГАН/. ИНЖЕНЕРИНГОВА, ПРОГРАМНА.
РЕМОНТНА, МОНТАЖНА, СЕРВИЗНА.
ТЪРГОВСКА, РЕКЛАМНА /БЕЗ КНИГОПЕЧАТ/,
ИНВЕСТИЦИОННА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ 
ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН В 
ОБЛАСТТА НА МАШИНОСТРОЕНЕТО.
УРЕДОСТРОЕНЕТО, ХИМИЧЕСКАТА

6. Предмет на дейност ПРОМИШЛЕНОСТ, ЕНЕРГЕТИКАТА, 20081126154906 История
ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА, ЕЛЕКТРОНИКАТА,
АВТОМАТИКАТА, ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА 
ТЕХНИКА, ПРОГРАМИРАНЕТО,
ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО, МЕТАЛУРГИЯТА,
РУДОДОБИВА И МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ,
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, БИТА 
ОБРАЗОВАНИЕТО, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА 
ПРОМИШЛЕНОСТ, ТУРИЗМА, СПОРТА И 
ДРУГИ ОБЛАСТИ НА СТОПАНСТВОТО.
ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ.
ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА 
НА РАЗРЕШЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СТОКИ,
КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ 
СЪС ЗАКОН.

7. Управители

11. Начин на 
представляване

19. Съдружници

Капитал
31. Размер

32. Внесен капитал

33. Непарична вноска

СТЕФАН
ГЕОРГИ
ХРИСТО

Поотдели

СТЕФАН 
ГЕОРГИ 
ХРИСТО 
ИВАН АТ4осн. чл.

Зба, ал.

22510 лв. 

22510 лв.

IOPOB 
DB ТИХОВ 
ВАЧЕВ

ИОРОВ. 6400 лв.
ОВ ТИХОВ, 4420 лв. 
ВАЧЕВ. 6580 лв. 
ОЖИНОВ, 5110 лв.

20081126154906 История 

20150729093548 История

20081126154906 История

20081126154906 История 

20081126154906 История

Описание: ДВА ЛЕКИ АВТОМОБИЛА "ШКОДА 
ФЕЛИЦИЯ" ОЦЕНЕНИ ПО ЧГД №4/98 ПО
ОПИСА НА ГОС 20081127165243 История
Стойност: 20600 л в.
Номер на акт за назначаване на вещи лица: /

Документи

Документи

Документи

Документи

Документи

Документи

Документи

Документи

Документи

https://public.brra.bg/CheckUpsA/erifications/ActiveCondition.ra

https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra

