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Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 

 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  АНЕТА  ЦВЕТКОВА ДОИЧИНОВА 

Адрес  СОФИЯ С. КАЗИЧАНЕ УЛ. ТРОЯНОВ ПЪТ 26  ПК 1532 

Телефон   

Факс   

E-mail   

 

Националност   
 

Дата на раждане  16.06.1966 Г 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)   15 години ,главен счетоводител 

• Име и адрес на работодателя  ВАС  ПРО  ООД София ПК 1373 кв Овча купел  ул. Месечинка 7 

впроизводство и монтаж на покривни конструкции. 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

  

• Заемана длъжност  Главен счетоводител 

• Основни дейности и отговорности   

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  Бакалавър,счетоводство и финанси- 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Нов Български Университет 

 

Магистър Стопанско управление Великотърновски Университет 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

  

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС           ДА 
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СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 ДА 
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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
 
АТАНАС ПЕТРОВ АРГИРОВ 

Име   

Телефон  СОФИЯ ПК 1606 УЛ ЛЮЛИН ПЛАНИНА  2 АП 26 

Факс   

E-mail  argirofv@abv.bg 

 

Националност   българин 
 

21.10.1948 Г 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Име и адрес на работодателя  14 ГОДИНИ  И ШЕСТ МЕСЕЦА  Управление държавен финансов контрол към МФ 

Гр София ул. Будапеща  17.  

6 ГОДИНИ И 5 МЕСЕЦА в Национална Художествена Академия гр.София ул. 

Шипка № 1 

3 ГОДИНИ И 1МЕСЕЦ АД „ДЕСПРЕД”  гр.София ул. Славянска № 2 

1 ГОДИНА И 4 МЕСЕЦА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И 

ХИДРОЛОГИЯ гр.София бул.Цариградско шосе № 66 

 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Проверка финансовите отчети на предприятия   

Вътрешен финансов контрол 

Вътрешен финансов контрол 

Финансов контрол 

• Заемана длъжност  Финансов ревизор, финансов експерт и старши вътрешен одитор. 

Финансов контрольор 

Финансов контрольор 

Финансов контрольор 

• Основни дейности и отговорности  Проверка на счетоводни документи и  проверки на материално отговорни физически лица 

Одобряване и разрешаване на финансови задължения. 

Проверка целесъобразността и законосъобразноста на финансовите разходи. 

Проверка и разрешаване финансовите разходи 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  Вшсше икономическо  ВИИ Карл Маркс специалност Икономика на промишлеността  

Степен  МАГИСТЪР 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

  

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 

 

Дата на раждане   
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СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 НЕ 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  [ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР. ЛИЦА 

ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.] 
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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
 
     ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА ДИМИЕВА 

Име   

Телефон  СОФИЯ  КВ ЛЮЛИН БЛ 806 ВХ  Д  АП 111 

Факс   

E-mail   

 

Националност   
 

30.12.1954 Г 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Име и адрес на работодателя  8 ГОДИНИ  Управление държавен финансов контрол 

Гр София ул. Будапеща  17 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

  

• Заемана длъжност  ГЛАВЕН ФИНАНСОВ РЕВИЗОР 

 

23 ГОДИНИ СТАЖ В ФИНКОМЕКС ООД, СОФИЯ БУЛ ДЖЕИМС БАУЧЕР  № 
33  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

• Основни дейности и отговорности   

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  Вшсше икономическо  ВИИ Карл Маркс  

Степен  МАГИСТЪР 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

  

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 

 

Дата на раждане   
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СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 НЕ 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  [ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР. ЛИЦА 

ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.] 

 
 

 



ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ"АД ХОЛДИНГ 
 
"ИКО на БГ" ЕООД с ЕИК 200112695, представлявано от Николай Лилов Ников - Зам.-
председател на Съвета на  
   ч директорите 
"Мелта 90" АД с ЕИК 110015172 - представлявано от Андрей Иванов Тенев - член на 
Съвета на директорите 
 

ПОКАНА 
От: Андрей Иванов Тенев, ЕГН 5711046800 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
В качеството, Ви на членове на Съвета на директорите на „Наш Дом - България" АД - 
Холдинг, Ви каня да присъствате на заседание на Съвета на директорите, насрочено за 
31  януари  2022  година, от 10:00 часа, което ще се проведе в град Ловеч, ул. 
„Александър Кусев" №20 
Заседанието ще се проведе при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Проверка на документите на кандидатите за членове на Одитния комитет и 

изготвяне на предложение до извънредното Обшо събрание  на акционерите на  за 
избор на  членовете на одитния комитет на Наш Дом-България АД-Холдинг. 

2. Свикване на извънредно Обшо събрание  на акционерите на  за избор на  одитен 
комитет на Наш Дом-България АД-Холдинг. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
    Андрей Иванов Тенев 

 



 
 
 
 
 
 

"Наш Дом - България" АД - Холдинг 

                  

ПРОТОКОЛ 

от заседание на Съвета на директорите на 

„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД – ХОЛДИНГ 

 

Днес 31.01.2022 година. в гр. Ловеч, ул. "Александър Кусев" № 20, се проведе заседание на Съвета па директорите 

на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД - ХОЛДИНГ, ЕИК 121663697. 

Заседанието започна работата си в 10:00 ч. 

На заседанието присъстваха следните членове на съвета на директорите, а именно: 

1. Андрей Иванов Тенев ЕГН 5711046800 - Председател на Съвета на Директорите 

2. "ИКО на БГ" ЕООД с ЕИК 200112695 представлявано от Николай Лилов Ников - Зам.-председател на Съвета 

на директорите 

3. "Мелта 90" АД с ЕИК 110015172 - представлявано от Андрей Иванов Тенев, член на Съвета на Директорите 

 

След като Съвета на Директорите на дружеството констатира, че председателят на Съвета на Директорите е свикал 

заседанието по начина - посочен в Устава и е налице необходимия кворум за вземане па решения, Съветът на 

директорите проведе заседанието си при следния приет 

ДНЕВЕН РЕД; 

1. Обсъждане кандидатурите за членове на Одитния комитет на „Наш Дом България” АД 

2. Насрочване на  Извънредното Общо  събрание на акционерите на Дружеството. 

След станалите разисквания присъстващите членове на Съвета па директори те взеха единодушно седните 

 

РЕШЕНИЯ: 

По точка първа  от дневния ред: 

Кандидатите 

1 Атанас Петров Аргиров- председател 

2 Анета Цветкова Дойчинова-член 

3 Екатерина Цветкова Димиева-член 

Отговарят на всички законови изисквания 

По точка втора от дневния ред: 

 

ВЪЗЛАГА на Андрей Иванов Тенев да свика извънредното  общо събрание на акционерите на "НАШ 

ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД - ХОЛДИНГ на 15.03. 2022  година в град Ловеч, ул. Александър Кусев № 20 

от 10.00 часа при следня 

ДНЕВЕН РЕД; 
 

1. Избор на Одитен комитет на  Наш Дом-България АД-Холдинг  



 
 
 
 
 
 

"Наш Дом - България" АД - Холдинг 

Проект на решение: Извънредното Общо събрание на акционерите приема предложението на Съвета на 

директорите и избира Одитен комитет на Дружеството в състав: 

 

1 Атанас Петров Аргиров- председател 

2 Анета Цветкова Дойчинова-член 

3 Екатерина Цветкова Димиева-член 

 

Поради изчерпване на дневния ред и вземане иа решение по всички поставени за разглеждане въпроси, съветът на 

директорите закри заседанието в 11:00 часа. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИ РЕКТОРИТЕ: 

 

1. Андрей Иванов Тенев ЕГН 5711046800 -  

    Председател на Съвета на Директорите 

 

 

2. "ИКО на БГ" ЕООД с ЕИК 200112695 представлявано от Николай Лилов Ников -  

    Зам.-председател на Съвета на директорите 

 

 

3. "Мелта 90" АД с ЕИК 110015172 - представлявано от Андрей Иванов Тенев,  

    член на Съвета на Директорите 

 

 



П О К А Н А 
ЗА УЧАСТИЕ В  ИЗВЪНРЕДНО  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

АКЦИОНЕРИТЕ НА „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ"АД ХОЛДИНГ 

Съветът на директорите на „Наш Дом - България" АД Холдинг, на основание чл. 223 
от Търговския закон, свиква Извънредно  Общо събрание на акционерите на „Наш Дом - 
България" АД Холдинг на 15 март  2022 година(20220315) от 10:00 часа(час на провеждане в 
координирано универсално време UTC 08.00 часа), което ще се проведе на адрес гр. Ловеч, ул. 
„Александър Кусев " № 20,(универсален идентификационен код на събитието 15032022) при 
следния 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Избор на членове на  одитния комитет на Дружеството.  

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на  
Съвета на Директорите и избира одитен комитет на Наш дом България Холдинг АД  в 
състав: 

1 Атанас Петров Аргиров- председател 
2 Анета Цветкова Дойчинова-член 
3 Екатерина Цветкова Димиева-член 

        
2. Други 

Общия брой на акциите, емитирани от „Наш Дом - България" АД - Холдинг и записани от 
инвеститорите, е 5 481 696 броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с 
номинална стойност от 1 лев. 
Код на Емисията 5ND ( стар код HODN), BG121663697  Наш дом България АД Холдинг. 
Универсален идентификационен код на събитието 15032022.   
Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от 
капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър към „Агенция 
по вписванията" , както и след надлежното й оповестяване да включат и други въпроси в дневния 
ред на Общото събрание. Не по-късно от 14 дни преди откриването на общото събрание 
акционерите представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат 
включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването на допълнително включените 
въпроси в търговския регистър същите се смятат включени в предложения дневен ред. 
Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация - с 
нотариално заверен подпис на декларатора. Най-късно на следващия работен ден след обявяването 
на допълнителните въпроси акционерите представят списъка от тези въпроси, предложенията за 
решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и по 
местопровеждането на Общото събрание. Всеки акционер, присъстващ лично или чрез 
пълномощник, има право да задава въпроси по предварително обявения дневен ред по време на 
провеждане на Общото събрание. Правото да гласуват в Общото събрание имат само лицата, 
вписани като акционери към 01.03.2022 година. 



Дружеството не предвижда възможността за гласуване на акционери на Общото събрание чрез 
кореспонденция или електронни средства, а така също не предвижда възможност за упражняване 
правото на глас чрез кореспонденция преди датата на общото събрание. Канят се всички акционери 
- инвеститори в дружеството, да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез 
нарочно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като 
акционери в регистрите на „Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на Общо събрание и 
съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар" АД. 
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. Ловеч, ул. 
"Ал. Кусев" № 20 - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване се предоставят безплатно 
най-късно до следващия ден след поискването им. 
Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 09:00 часа на мястото - 
обявено в поканата. 
Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се 
легитимират с актуално удостоверение от Търговския регистър или с удостоверение за актуална 
съдебна регистрация и с документ за самоличност. Акционерите - физически лица, се легитимират с 
документ за самоличност. 
Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично 
пълномощно с нотариално заверен подпис на упълномощителя (образец на пълномощното е 
приложен към материалите за общото събрание), както и да имат минималното съдържание 
съгласно законовите изисквания и изискванията на Устава на Дружеството. Всеки, който 
представлява акционер в общото събрание, следва да уведоми за това дружеството един ден преди 
Общото събрание. 
Поканата заедно с писмените материали са оповестени и са надлежно представени в Комисията за 
финансов надзор на датата, на която поканата за свикването на общото събрание е обявена в 
Търговския регистър. 
Предвид и с цел изпълнението на специалните актуални изисквания на Устава на дружеството, 
поканата заедно с писмените материали, свързани с дневния ред за Общото събрание, са 
представени и в "Българска фондова борса - София" АД, и в "Централен депозитар" АД. При липса 
на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, заседанието на Общото събрание на 
акционерите ще се проведе на 29.03.2022 година, от 10:00 часа на същото място, при същия дневен 
ред, както и при същите изисквания, условия и процедура по регистрация. 

 

Андрей Иванов Тенев ЕГН 5711046800  -  
    Председател на Съвета на Директорите  

 

               

"ИКО на БГ" ЕООД с ЕИК 200112695 представлявано от Николай Лилов Ников -  
  Зам.-председател на Съвета на директорите 

 

 

"Мелта 90" АД с ЕИК 110015172 - представлявано от Андрей Иванов Тенев,  
    член на Съвета на Директорите 

 



ПЪЛНОМОЩНО 
за представляване на акционер в Общото 

събрание на акционерите на „Наш Дом България” 
АД Холдинг 

 
Долуподписаният, …………………………………………………………., 

документ за самоличност. ………………………., издаден на …………………., , 

с адрес: …………………………………., в качеството си на  акционер, 

притежаващ ……………………… /……………………………………../ броя 

поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Наш Дом 

България” АД Холдинг, ЕИК 121663697, със седалище и адрес на управление 

гр. Ловеч, община Ловеч, област Велико Търново, ул. Александър Кусев № 20 

на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично 

предлагане на ценни книжа 

 

 

УПЪЛНОМОЩАВАМ 

………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена 

от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, 

№….., ет. ………, ап…………, 

 

да представлява ……………………………………….. на общото събрание на 

“Наш Дом България” АД Холдинг, което ще се проведе на 15 март 2022 г. от 

10.00 часа в седалището на дружеството в гр. Ловеч, община Ловеч, област 

Велико Търново, ул. Александър Кусев № 20 и да гласува с всички притежавани 

от мен  акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а 

именно: 
 

Дневен ред: 
1. Избор на членове на одитния комитет на Дружеството.  

 

2. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема 

предложението на Съвета на Директорите и избира одитен комитет на 

Наш дом България Холдинг АД в състав:  

 

1 Атанас Петров Аргиров- председател  

 

2 Анета Цветкова Дойчинова-член  

 

3 Екатерина Цветкова Димиева-член  

 

 



 

2. Други 
 
Начин на гласуване по предложените решения по въпросите от дневния ред: 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ       по своя преценка 

 
По т.1 от дневния ред 

    

По т.2 от дневния ред     

/ отбелязва се със знака Х или по друг начин само една позиция на всеки ред/ 
 

 

Пълномощникът  е длъжен  да гласува по горепосочения начин. В случаите на  

инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се 

пълномощникът  има право да прави допълнителни предложения по точките от 

дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща 

въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ 

и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.  В случаите по 

чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали 

да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ  пълномощникът 

има/няма право  на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както 

и да прави/да не прави  предложения за решения по допълнително включените 

въпроси в дневния ред. /Волеизявлението се отбелязва със зачеркване на 

ненужното/ 

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва 

всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо 

събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списък на 

присъствалите на заседанието акционери и други. 

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените 

по-горе права е нищожно. 

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на 

акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на 

чл.227 от ТЗ на посочената в поканата втора дата. 

 

 

                                                            

 
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ...........………………..………….. 



       

 

 

 

 
Забележка1 : Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния 

съвет  на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на 

акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по 

всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното. 

 

Забележка2: Съгласно чл.116 от ЗППЦК пълномощното за представляване на акционер в 

ОС на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично и нотариално 

заверено. 
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