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

на Европейския парламент 

за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 

 

1. 

 

04-01-2022 Уведомление за стартиране на процедура за обратно изкупуване на 

собствени акции с параметри: Брой акции, подлежащи на обратно 

изкупуване – до 2.07 % от капитала или до 500 000 (петстотин хиляди) 

броя акции; Начало на процедурата за обратно изкупуване – 06.01.2022 г.; 

Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане 

на изкупените акции – 26.06.2024 г., считано от 06.01.2022 г. 

2. 31-01-2022 Оповестяване на Тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие 

на 2021 г. 

3. 02-02-2022 Уведомление за регистрирано търговско дружество „Асфалт Комерс“ 

ЕООД с предмет на дейност производство на стоки и услуги в страната и 

в чужбина, търговска и външнотърговска дейност в страната и чужбина, 

търговско представителство и посредничество, информационна, 

консултантска и комисионерска дейност в страната и чужбина, 

предоставяне на услуги, производство, вътрешна и външна търговия, 

превозни сделки, търговско посредничество и представителство, 

кандидатстване по обществени поръчки и кандидатстване по европейски 

програми, импорт и експорт. Дружеството ще обединява и управлява 

асфалтовите бази в структурата на Трейс. Управител на „Асфалт Комерс“ 

ЕООД е Димитър Райчев Съртонев. Капиталът е 1 000 (хиляда) лева, 

разпределен на 10 равни дялa, като номиналната стойност на всеки от тях 

е в размер на 100 лева и всички дялове са собственост на „ТРЕЙС ГРУП 

ХОЛД“ АД. 

4. 09-02-2022 Уведомление за подписан договор от „Трейс Груп Холд“ АД, като водещ 

партньор в Обединение „Драгалевци 2021“, за изпълнение на 

Инженеринг – проектиране и строителство на обект:  Изграждане на 

канализационна мрежа на кв. „Драгалевци“, район „Витоша“. Стойността 

за изпълнение на дейностите по договора е 34 590 700,00 лв. без ДДС. 

Срокът за изпълнение е 198 календарни дни. Възложител е Столична 

община. Проектът се финансира от Оперативна програма "Околна среда 

2014-2020 г.",  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. Изпълнител на обекта е 

Обединение „Драгалевци 2021“ с партньори „Трейс Груп Холд“ АД, 

„Булстрой – Монтажи“ ЕООД. 

5. 01-03-2021 Оповестяване на Тримесечен консолидиран финансов отчет за 

четвъртото тримесечие на 2021 г. 

6. 31-03-2022 Оповестяване на Годишен индивидуален финансов отчет за 2021 година 

7. 03-05-2022 Оповестяване на Междинен индивидуален финансов отчет за първото 

тримесечие на 2022 година 

8. 03-05-2022 Оповестяване на Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 година 

9. 13-05-2022 Уведомление за подписан договор от „Трейс Груп Холд“ АД клон 

Белград за изпълнение на обект:  Строителство на бизнес – жилищна 

сграда в комплекс „Панаир Лесковац“, град Лесковац, РСърбия. 

Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 5 861 093 евро 

без ДДС. Срокът за изпълнение е 10 месеца. Възложител е 
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LESKOVAČKI SAJAM d.o.o. Leskovac. 

10. 30-05-2022 Оповестяване на Междинен консолидиран финансов отчет за първото 

тримесечие на 2022 година 

11. 01-06-2022 Публикуване на покана за редовно годишно общо събрание на 

акционерите 

12. 07-06-2022 Уведомление за подписан договор от „Трейс Груп Холд“ АД в 

обединение с румънската компания SC CONI SRL за строителство на 

обект:  Изпълнение на строителни работи по АМ Плоещ – Бузъу, ЛОТ 

2: Мизил – Пиетроаселе км 21+000 – км 49+350, РРумъния. Участъкът е с 

дължина 28,35 км и включва изграждане на 20 мостови съоръжения. 

Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 1 249 994 527 

румънски леи без ДДС. Срокът за изпълнение е 20 месеца. Възложител е 

CNAIR  S.A. (Национална компания за управление на пътна 

инфраструктура, Румъния). 

13. 29-06-2022 Публикуване на протокол от редовно годишно общо събрание на 

акционерите 

14. 01-07-2022 „Трейс Груп Холд“ АД придоби 100% от капитала на „Трейс Билд“ 

ЕООД Белград. Стойността на сделката е 261 966 656 сръбски динара. 

Продавач е „Трейс Сърбия“ АД. След вписването в Търговския регистър 

на РСърбия на 30.06.2022 г. едноличен собственик на капитала на „Трейс 

Билд“ ЕООД е „Трейс Груп Холд“ АД. 

15. 14-07-2022 Уведомление за подписан договор за изпълнение на обект:  Изграждане, 

възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна 

градска част на гр. София, по обособена позиция № 2 - Изграждане, 

възстановяване и обновяване на публичните пространства в централна 

градска част на град София - Зона 4, в изпълнение на проект 

„Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в 

централна градска част на град София” по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 – 2020. Стойността за изпълнение на 

дейностите по договора е 16 572 892,06 лева без ДДС. 

16. 20-07-2022 На 20.07.2022 г. в ТРРЮЛНЦ са вписани промени в правната форма и 

представителството на „Трейс БГ“ АД, дъщерно дружество на „Трейс 

Груп Холд“ АД. Дружеството е преобразувано чрез промяна в правната 

форма от еднолично акционерно в еднолично дружество с ограничена 

отговорност - „Трейс БГ“ ЕООД с ЕИК 207021725. Представляващ на 

дружеството е инж. Николай Николаев Михайлов. Капиталът на „Трейс 

БГ“ ЕООД е с капитал 50 000 лева, разпределен в 5 000 дружествени 

дяла, всеки един от които с номинална стойност от 10 лева. 

17. 28-07-2022 Уведомление за подписан договор за изпълнение на обект:  „Определяне 

на изпълнител на строително - монтажни работи за обект: Път II-56 „п.в. 

Скобелева майка“ - път II-86 (югоизточен обход на гр. Пловдив), 

привеждане от проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от 

км 98+000 до км 102+820“. Стойността за изпълнение на дейностите по 

договора е 34 525 000, 48 лв. без ДДС. 

18. 29-07-2022 Уведомление във връзка с вписване на ново дружество в ТРРЮЛНЦ -

„Белчин 3“ ООД, ЕИК 207027151със съдружници Димитър Николов 

Илиев, Красимир Николов Илиев, Мариан Илиев Гочев, Илиан 

Марианов Гочев и „ТРЕЙС ПРОПЪРТИС“ ЕООД, ЕИК: 200186998. 

19. 02-08-2022 Оповестяване на Междинен индивидуален финансов отчет за второто 

тримесечие на 2022 година 
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20. 11-08-2022 Уведомление за подписан договор за изпълнение на обект:  

„Строително-монтажни работи /изграждане, ремонт, реконструкция, 

поддръжка или възстановяване/ на тротоарни настилки на територията 

на Община Стара Загора”. Стойността за изпълнение на дейностите по 

договора е до 15 000 000 лв. без ДДС. 

21. 29-08-2022 Оповестяване на Междинен консолидиран финансов отчет за второто 

тримесечие на 2022 година 

22. 07-10-2022 Уведомление относно прекратяване на участие в Ариа Резиденс ООД 

23. 12-10-2022 Уведомление за подписан договор за изпълнение на обект:  

Реконструкция и модернизация на железопътна линия „Ниш-

Димитровград – участък Просек (Сичево)-Димитровград със стойност за 

изпълнение на дейностите по договора 169 681 433, 21 евро.  

24. 28-10-2022 Уведомление за подписани два договора с Възложител Агенция Пътна 

Инфраструктура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно 

поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по 

републиканските пътища на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, 

за обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция №3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА на стойност 10 264 370 
лева. Срокът на Договора е 7 месеца. 
Обособена позиция №4 – ОПУ ЯМБОЛ на стойност 5 323 717 лева. 
Срокът на Договора е 7 месеца. 

25. 31-10-2022 Оповестяване на Междинен индивидуален финансов отчет за третото 

тримесечие на 2022 година 

26. 04-11-2022 Уведомление за подписано Рамково споразумение с Община Павел баня 
с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно-
възстановителни работи на уличната мрежа и четвъртокласната пътна 
мрежа на територията на Община Павел баня при възникване на 
необходимост“ на стойност 3 000 000 лв. Срок за изпълнение - 24 месеца. 

27. 07-11-2022 Уведомление за промяна на ДВИ 

28. 11-11-2022 Уведомление за подписан договор с предмет: „„ИИззппъъллннееннииее  ннаа  ККРРРР  ии  

ССММРР  ннаа  ооббеекктт::  „„ККррееммииккооввссккиияятт  ммааннаассттиирр  ––  ддууххооввнниияятт  ццееннттъърр  ннаа  

ССооффииййссккааттаа  ССввееттаа  ггоорраа””  на стойност 8 785 124,49 лв. Срок за изпълнение 

- 332200  ккааллееннддааррннии  ддннии.. 

29. 29-11-2022 Оповестяване на Междинен консолидиран финансов отчет за третото 

тримесечие на 2022 година 

30. 13-12-2022 Уведомление за подписан договор с Община Стара Загора с предмет: 

„Извършване на строително-монтажни работи на строеж: 

„Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на 

улици в кв.“Три чучура- юг“ гр. Стара Загора“ на стойност 5 464 685,00 

лв. без ДДС. Срок за изпълнение - 2244  ммеессееццаа.. 

31. 21-12-2022 Уведомление за подписан договор с Метрополитен ЕАД за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство на участък 

от трета метролиния от ул. Шипка, през квартал Слатина, до бул. 

Цариградско шосе с шест метростанции по обособени позиции, ззаа  

Обособена позиция 2 - Проектиране и строителство на метроучастьк от 

км.1+904,00 до км.3 +460,00 с две подземни метростанции /МС3 и МС4/ 

и междустанционна вентилационна уредба на стойност 75 055 777,65 лв. 

без ДДС. Срок на Договора е 48 месеца. 
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32. 29-12-2022 Уведомление за подписан договор с Метрополитен ЕАД за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство на участък 

от трета метролиния от ул. Шипка, през квартал Слатина, до бул. 

Цариградско шосе с шест метростанции по обособени позиции, ззаа  

Обособена позиция 1 - Проектиране и строителство на метроучастьк от 

км.0+000,00 до км.1+904,00 с две подземни метростанции /МС1 и МС2/ 

и междустанционна вентилационна уредба на стойност 93 333 377,75 лв. 

без ДДС. Срокът на Договора е 48 месеца. 

 

 

 

       Изп. директор: инж. Боян Делчев 
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