
АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ 04.06.2007 Г. 
 

Днес, ___.___.2011 г., в гр. София, между страните: 
 

1. „ПИ АР СИ” АДСИЦ, със седалище в гр. София и адрес на управление: ж.к. „Дружба 
1”, ул. „Илия Бешков” № 12, в процес на регистрация пред Софийски градски съд, 
представлявано на основание чл.244, ал. 7 ТЗ от Председателя на Съвета на директорите – Райчо 
Георгиев Райчев, с ЕГН 6703036940, от една страна, наричано по-долу за краткост Дружеството 

И 
2. Райчо Георгиев Райчев, с ЕГН 6703036940, с л.к. № 158066436, с л.к. № 195700601, изд. 

на 06.11.2006 г. от МВР, гр. София, с адрес: гр. София, ул. „Майстор Алекси Рилец” № 29 А,, 
наричан по-долу за краткост Изпълнителен Директор, от друга страна 

 
СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ АНЕКС ЗА СЛЕДНОТО: 

 
 Чл.1. Съгласно решение на Общото събрание на Дружеството от 20.08.2007 г., 

Изпълнителят получава месечно възнграждение в размер на 250 лева. 
 Чл.2. Съгласно изискванията на чл.116в от ЗППЦК и Решение на Общото събрание от 

20.08.2010 г., Изпълнителят внася гаранция за добро изпълнение в размер на тримесечното си 
бротно възнаграждение. При увеличение размера на възнаграждението, Изпълнителят е длъжен 
да внесе допълнителна гаранция върху стойността на увеличението. 

 
 
 
 
 
 

За Дружеството: _________________  За Изпълнителния Директор: _______________________ 



АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ 04.06.2007 Г. 
 

Днес, ___.___.2011 г., в гр. София, между страните: 
 

1. „ПИ АР СИ” АДСИЦ, със седалище в гр. София и адрес на управление: ж.к. „Дружба 
1”, ул. „Илия Бешков” № 12, в процес на регистрация пред Софийски градски съд, 
представлявано на основание чл.244, ал. 7 ТЗ от Председателя на Съвета на директорите – Райчо 
Георгиев Райчев, с ЕГН 6703036940, от една страна, наричано по-долу за краткост Дружеството 

И 
2. Алекси Младенов Попов, с ЕГН 6807072300, с л.к № 608229054, издадена на 01.02.2008 

г. от МВР, гр. Габрово, с адрес: гр. Габрово, ул. “Цанко Дюстабанов”, № 20, вх. А, ет. 1, ап. 2, 
наричан по-долу за краткост член на СД, от друга страна 

 
СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ АНЕКС ЗА СЛЕДНОТО: 

 
 Чл.1. Съгласно решение на Общото събрание на Дружеството от 20.08.2007 г., 

Изпълнителят получава месечно възнграждение в размер на 250 лева. 
 Чл.2. Съгласно изискванията на чл.116в от ЗППЦК и Решение на Общото събрание от 

20.08.2010 г., Изпълнителят внася гаранция за добро изпълнение в размер на тримесечното си 
бротно възнаграждение. При увеличение размера на възнаграждението, Изпълнителят е длъжен 
да внесе допълнителна гаранция върху стойността на увеличението. 

 
 

За Дружеството: _________________________  За Члена на СД: _______________________ 
 



АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ 04.06.2007 Г. 
 

Днес, ___.___.2011 г., в гр. София, между страните: 
 

1. „ПИ АР СИ” АДСИЦ, със седалище в гр. София и адрес на управление: ж.к. „Дружба 
1”, ул. „Илия Бешков” № 12, в процес на регистрация пред Софийски градски съд, 
представлявано на основание чл.244, ал. 7 ТЗ от Председателя на Съвета на директорите – Райчо 
Георгиев Райчев, с ЕГН 6703036940, от една страна, наричано по-долу за краткост Дружеството 

И 
2. Галин Илиев Попов, с ЕГН 6801276945, с л.к. № 624574076, изд. на 04.12.2007 г. от 

МВР – гр. София, с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село”, кв. „Борово”, бл.217А, вх.Д, ет.6, 
ап.109, наричан по-долу за краткост член на СД, от друга страна 

 
СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ АНЕКС ЗА СЛЕДНОТО: 

 
 Чл.1. Съгласно решение на Общото събрание на Дружеството от 20.08.2007 г., 

Изпълнителят получава месечно възнграждение в размер на 250 лева. 
 Чл.2. Съгласно изискванията на чл.116в от ЗППЦК и Решение на Общото събрание от 

20.08.2010 г., Изпълнителят внася гаранция за добро изпълнение в размер на тримесечното си 
бротно възнаграждение. При увеличение размера на възнаграждението, Изпълнителят е длъжен 
да внесе допълнителна гаранция върху стойността на увеличението. 

 
 

За Дружеството: _________________________  За Члена на СД: _______________________ 
 


