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ОТКАЗ
№ 20170327170314/29.03.2017г.
По повод на заявление вх. № 20170327170314 / 27.03.2017г. от Вероника Валентинова Хаджиева
на основание чл. 24 от Закона за търговски регистър отказвам вписване на следните
обстоятелства:
5. Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ
гр. София 1142, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, № 37А, ет. 5
7. Управители:

Кеймпе Виссе Рейтсма, Дата на раждане (ггммдд) 560612, държава:
НИДЕРЛАНДИЯ
Златозар Кръстев Сурлеков, ЕГН 6405233546, държава: БЪЛГАРИЯ
Светлана Иванова Бахчеванова, ЕГН 6109146794, държава: БЪЛГАРИЯ
Елеонора Христова Сърбова, ЕГН 8409106651, държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представляване: Управителят Милен Емилов Велчев представлява Дружеството
самостоятелно;
Управителят Кеймпе Виссе Рейтсма, представлява Дружеството винаги съвместно с
управителя Милен Емилов Велчев
в търговския регистър по партидата на Вива Телеком България ЕООД , ЕИК 202935492

Мотиви:
С посоченото заявление е постъпило искане за вписване на промени, а именно промяна на адреса
на управление, освобождаване на управителите Елеонора Христова Сърбова, Светлана Иванова
Бахчеванова и Златозар Кръстев Сурлеков, промяна на представителството и обявяване на
актуализиран учредителен акт по партидата на еднолично дружество с ограничена отговорност с
наименование "Вива Телеком България", от адвокат Вероника Валентинова Хаджиева.
При извършената проверка на основание чл. 21 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел бе установено следното:
Видно от делото на търговеца, решения на едноличния собственик на капитала относно
персоналното представителство на дружеството, както и относно определянето му като
самостоятелно или съвместно са заявявани многократно по партидата на дружеството. Вписването
на заявените обстоятелства е спирано със съответни актове на компетентния съд по седалището на

дружеството.
Със заявление рег. № 20170324171232 по партидата на "Вива Телеком България" ЕООД са
заявени за вписване промени, а именно промяна на адреса на управление, освобождаване на
управителите Елеонора Христова Сърбова, Светлана Иванова Бахчеванова и Златозар Кръстев
Сурлеков, промяна на представителството и обявяване на актуализиран учредителен акт.
Разглеждането на заявлението е спряно въз основа на определение от 27.03.2017 г. постановено по
т.д. 1138 по описа за 2017 г. на Софийски градски съд.
Предвид спирането на регистърното производство по предходното заявление, с което е поискано
вписване на същите обстоятелства, до приключване на съдебния спор, недопустимо е подаването
на ново заявление относно вписване на същите обстоятелства.
Разпоредбата на чл.26 от ЗТРРЮЛНЦ допуска подаването на ново заявление за вписване на
същите обстоятелства само след окончателно произнасяне по предходното заявление с
постановяване на отказ.
На 28.03.2017 г. са подадени 12 заявления по образец А4 с регистрационни номера както следва:
20170327201039, 20170327195251, 20170327193738, 20170327192009, 20170327190606,
20170327184918, 20170327182623, 20170327180555, 20170327174451, 20170327172138,
20170327170314 и 20170327151127.
Към посочените по - горе заявления са приложени протоколи с решения на представители на
едноличния собственик на капитала от 14.03.2017 г. и съответно са заявени са вписване промени
в обстоятелства, а именно промяна на адреса на управление, освобождаване на управителите
Елеонора Христова Сърбова, Светлана Иванова Бахчеванова и Златозар Кръстев Сурлеков, избор
на нов управител/и, промяна на представителството и обявяване на актуализиран учредителен
акт.
С всяко от заявленията е заявен за вписване и нов управител/и съобразно решението на
едноличния собственик на капитала в съответния протокол.
По същество решенията от т. 1 до т. 5 в представените протоколи са идентични, включително с
тези в приложения протокол към заявление с рег.№ 20170324171232 /със спряно регистърно
производство/, а в т.6 е посочен нов управител, който е заявен за вписване в Търговския регистър
със съответното заявление.
От разгледаните в съвкупност протоколи не може да се установи, кои лица в крайна сметка следва
да бъдат вписани като управители и по какъв начин ще се определи представителството на
дружеството. Вписването на новите управители е обусловено от заличаването на вече вписаните
такива, защото във всеки протокол е посочено представителство, включващо само избраните със
същия управители.
Макар и обективирано в различни решения по същество е налице решение за промяна в
представителството, което не може да бъде разграничено и вписано самостоятелно. В крайна
сметка разгледани в съвкупност от текстовете на всички протоколи от 14.03.2017 г., представяни
по цитираните по - горе заявления не може да се установи каква е волята на едноличния
собственик на капитала относно новия управител, който е избрал и желае да бъде вписан.
В допълнение следва да се посочи, че са постъпили определения за спиране на регистърното
производство до приключване с влязъл в сила акт по седем от заявленията, съответно по
останалите са постановени определения на съда, с които са оставени без уважение молбите за
спиране на регистърните производства.
Видно от делото на търговеца, по редица предходни заявления, подавани в търговския регистър по
партидата на дружеството съществуват спорове. В тази връзка разпоредбите на чл. 61, ал. 3 от
Закона за съдебната власт и чл. 14, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс, изрично сочат, че
никое друго учреждение няма право да приеме за разглеждане дело, което вече се разглежда от

никое друго учреждение няма право да приеме за разглеждане дело, което вече се разглежда от
съда.
В конкретния случай при вписване на заявените обстоятелства би било налице окончателно
произнасяне по въпрос /промяната в представителството/, който въпрос е предмет на висящо
съдебно производство.
Отделно от това вписването на обстоятелство, по отношение на което компетентния орган съответния съд по седалището на дружеството е извършил преценка относно необходимостта от
определянето на обезпечителна мярка спиране на вписването до постановяване на влязъл в сила
съдебен акт е определено като нищожно в решение № 109 от 15.07.2015 г., постановено по т.д. 258
по описа за 2014 г. на ВКС, Т. К., I Т.О.
При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 24, вр. чл. 21 от ЗТРРЮЛНЦ
следва да бъде отказано вписване на промени, а именно промяна на адреса на управление,
освобождаване на управителите Елеонора Христова Сърбова, Светлана Иванова Бахчеванова и
Златозар Кръстев Сурлеков, промяна на представителството и обявяване на актуализиран
учредителен акт по партидата на еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование
"Вива Телеком България" по заявление рег. № 20170327170314 от 27.03.2017 г.
Отказът може да се обжалва в 7 (седем) дневен срок от връчването му пред Софийски градски съд
чрез Агенция по вписванията.
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