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Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (EC) №596/2014  

на Европейския парламент 

за периода 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г. 

 

1. 

 

04-01-2021 Уведомление относно заличаването на Трейс Пловдив ЕООД в резултат на 

приключила ликвидация, вписано в Търговския регистър и Регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел. Считано от 30.12.2020 г. дружеството е 

прекратено. 

2. 04-03-2021 Уведомление за вписано в ТРРЮЛНЦ преобразуване на УСМ АД, дъщерно 

дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, чрез отделяне с учредяване на ново 

дружество. Капиталът на „УСМ“ АД е намален на 918 925 лв. Новоучреденото 

дружество "ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ" ЕАД е с ЕИК 206418268. Седалище и 

адрес на управление на дружеството е  Република България, област Стара 

Загора, община Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 190. „Трейс 

Механизация“ ЕООД е с предмет на дейност  отдаване под наем на 

механизация, извършване на услуги с механизация. Едноличен собственик на 

капитала е „Трейс Груп Холд“ АД. Дружеството се управлява от Съвет на 

директорите, състоящ се от три лица: Тоньо Христов Стоев, Иван Димитров 

Христов и Мариана Георгиева Катерова. Капиталът на „Трейс Механизация“ 

ЕАД е 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя 

налични обикновени, поименни налични акции с право на глас с номинална 

стойност 10 (десет) лева всяка. 

3. 30-03-2021 Обединение „SC HIDRO SALT-B-92 SRL-TRACE GROUP HOLD 

PLC“ подписа договор за изпълнение на обект: „Строителни работи в рамките 

на Проект за подобряване на мобилността в община Констанца, между жп гара 

и курорт „Мамая“. Възложител е Община Констанца Румъния. Стойността на 

договора е  62 400 067,07 румънски леи. Срокът за изпълнение е 18 месеца. 

Проектът включва пътни работи, вкл. маркировка, ландшафтна архитектура и 

озеленяване, монтиране на улични пейки и осветление.Участници в 

обединението са SC HIDRO SALT-B-92 SRL, Румъния и „Трейс Груп холд“ 

АД. 

   

 

 

       Изп. директор: инж. Боян Делчев 


