
До Комисия за финансов надзор 

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” 

 

До “Българска фондова борса” АД 

 

До обществеността 

 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

С настоящото Ви уведомявам, за следните сключени сделки от „Български 

транспортен холдинг” АД и дъщерни дружества: 

1. На 17.12.2018 г. между „Товарни превози-91” АД, гр. Видин и „Български 

транспортен холдинг” АД бе сключен договор за депозит, като депозантът „Товарни 

превози-91” АД предоставя на „Български транспортен холдинг” АД депозит по чл. 280 

от Търговския закон в размер на 80 000 (осемдесет хиляди) лева. Срокът на депозита е 9 

(девет) години, считан от момента на постъпване на средствата по банковата сметка на 

холдинга. Депозитът се предоставя при условия не по-неблагоприятни от пазарните за 

страната, като сумата, предоставена като депозит, ще се олихвява с последния обявен 

от Българска Народна Банка (БНБ) среден годишен лихвен процент по депозити в лева, 

с договорен матуритет над две години за сектор „Нефинансови предприятия”, който 

лихвен процент към датата на подписване на настоящия договор е в размер на 0.3282%. 

Лихвата се начислява и е дължима с изтичане срока на депозита. 

2. На 17.12.2018 г. между „Русе-специализирани превози” АД, гр. Русе и „Български 

транспортен холдинг” АД бе сключен договор за депозит, като депозантът „Русе-

специализирани превози” АД предоставя на „Български транспортен холдинг” АД 

депозит по чл. 280 от Търговския закон в размер на 170 000 (сто и седемдесет хиляди) 

лева. Срокът на депозита е 9 (девет) години, считан от момента на постъпване на 

средствата по банковата сметка на холдинга. Депозитът се предоставя при условия не 

по-неблагоприятни от пазарните за страната, като сумата, предоставена като депозит, 

ще се олихвява с последния обявен от БНБ среден годишен лихвен процент по 

депозити в лева, с договорен матуритет над две години за сектор „Нефинансови 

предприятия”, който лихвен процент към датата на подписване на настоящия договор е 

в размер на 0.3282%. Лихвата се начислява и е дължима с изтичане срока на депозита. 

3. На 17.12.2018 г. между “Български транспортен холдинг” АД и “Авторемонтен 

завод-Смолян” АД, гр. Смолян бе сключен договор за паричен заем по чл. 280 от 

Търговския закон, като “Български транспортен холдинг” АД предоставя на 

“Авторемонтен завод-Смолян” АД заем в размер на 250 000 (двеста и петдесет хиляди) 

лева. Заемът се предоставя за срок от 108 (сто и осем) месеца, считано от датата на 

постъпване на паричните средства по сметката на заемателя. Заемът се предоставя при 

условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната, като заемната сума ще се 

олихвява с годишен лихвен процент - последният обявен от БНБ лихвен процент, към 

датата на склчване на договора за паричен заем, по кредити различни от овърдрафт, в 

български лева, и срок на погасяване над 5 години за сектор “Нефинансови 

предприятия”, като този лихвен процент към датата на сключване на договора за 

паричен заем по чл. 280 от Търговския закон е 3.5807 %. Погасяването на заема ще се 

извършва на равни анюитетни вноски. Заемателят дава своето съгласие заемодателят 

едностранно да променя договорения лихвен процент, в случай на съществена промяна 

на пазарната лихва в страната. Заемателят има право на предсрочно погасяване на 

главницата и изплащане на дължимата до момента лихва, като в този случай същият не 



дължи лихви за периода след погасяването. При сделката няма обезпечения. Средствата 

от паричния заем ще бъдат използвани от заемополучателя за финансиране задължения 

по договор за строителство на апартаменти от 04.04.2017 г., с изпълнител „Тарамекс” 

ЕООД, гр. Пазарджик и обзавеждане на построените апартаменти. 

4. На 17.12.2018 г. между “Български транспортен холдинг” АД и “Транспорт-гарант” 

АД, гр. Велико Търново бе сключен договор за паричен заем по чл. 280 от Търговския 

закон, като “Български транспортен холдинг” АД предоставя на “Транспорт-гарант” 

АД заем в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева. Заемът се предоставя за срок от 108 

(сто и осем) месеца, считано от датата на постъпване на паричните средства по 

сметката на заемателя. Заемът се предоставя при условия не по-неблагоприятни от 

пазарните за страната, като заемната сума ще се олихвява с годишен лихвен процент - 

последният обявен от БНБ лихвен процент, към датата на склчване на договора за 

паричен заем, по кредити различни от овърдрафт, в български лева, и срок на 

погасяване над 5 години за сектор “Нефинансови предприятия”, като този лихвен 

процент към датата на сключване на договора за паричен заем по чл. 280 от Търговския 

закон е 3.5807 %. Погасяването на заема ще се извършва на равни анюитетни вноски. 

Заемателят дава своето съгласие заемодателят едностранно да променя договорения 

лихвен процент, в случай на съществена промяна на пазарната лихва в страната. 

Заемателят има право на предсрочно погасяване на главницата и изплащане на 

дължимата до момента лихва, като в този случай същият не дължи лихви за периода 

след погасяването. При сделката няма обезпечения. Средствата от паричния заем ще 

бъдат използвани от заемополучателя за финансиране задължения по договор за 

строителство на апартаменти от 04.04.2017 г., с изпълнител „Тарамекс” ЕООД, гр. 

Пазарджик и обзавеждане на построените апартаменти. 

5. На 17.12.2018 г. дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг” АД - 

„Странджа-автотранспорт” АД, гр. Царево, прехвърли на „Лидл България ЕООД енд 

ко” КД правото на собственост върху урегулиран поземлен имот с площ 9 500 (девет 

хиляди и петстотин) кв. м., с идентификатор 48619.504.101 и намиращата се в него 

сграда за енергопроизводство (трафопост) с идентификатор 48619.504.101.6, находящи 

се в град Царево, срещу цена от EUR 546 250,00 (петстотин четиридесет и шест хиляди 

двеста и петдесет евро) без ДДС или нейната левова равностойност, определена по 

централния курс на БНБ в деня на плащането, разпределена както следва: за 

поземления имот сумата от EUR 539 479,63  (петстотин тридесет и девет хиляди 

четиристотин седемдесет и девет евро и шестдесет и три евроцента), и за трафопоста 

сумата от EUR 6 770,37 (шест хиляди седемстотин и седемдесет евро и 37 евроцента). 

Сделката не попада в хипотезата на чл. 114, ал. 3 от Закона за публичното предлагане 

на ценни книжа, като в нея не участват заинтересовани лица. 

 

„Български транспортен холдинг” АД 


