
 До Комисия за финансов надзор 

Управление Надзор на  

инвестиционната дейност 

До Българска фондова борса АД 

До обществеността 

 

 

 

 

Уважаеми дами и господа,  

 

С настоящото Ви уведомяваме за сключени сделки по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. “б“ 

от ЗППЦК между дъщерни дружества на „Български транспортен холдинг“ АД, както 

следва: 

На 28.09.2022 г. „Филтранс“ АД продаде на друго дъщерно на „Български 

транспортен холдинг“ АД дружество - „Автотрафик” АД, гр. Бургас, самостоятелни 

обекти, представляващи 4 броя апартаменти в сграда, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Кавала“ 

6, Секция 3, на четвърти и пети етаж, с идентификатори: 56784.522.542.13.21, 

56784.522.542.13.22, 56784.522.542.13.23 и 56784.522.542.13.28, които са с обща площ 

(застроена площ и общи части) от 332,85 кв. м. на цена 1 200 лв. на кв. м., без начислен 

ДДС, или общо за 399 420 лв., без начислен ДДС. Плащането ще се извърши по 

следния начин: 80% от цената на сделката в деня на продажбата, а остатъкът от 20% в 

шестмесечен срок от датата на сделката. Заинтересовано лице по сделката, по смисъла 

на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, е „Български транспортен холдинг” АД, което е 

изпълнителен член на Съвета на директорите на „Филтранс“ АД и изпълнителен член 

на Съвета на директорите на насрещната страна по сделката. Поради същата причина, 

заинтересовано лице по сделката е и физическото лице, представляващо „Български 

транспортен холдинг“ АД – Тодор Михайлов Попов. Заинтересовано лице по сделката, 

по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, е членът на Съвета на директорите на 

„Филтранс“ АД - „Трансфинанс“ ООД, което дружество е член на Съвета на 

директорите и на насрещната страна по сделката. Поради същата причина, 

заинтересовано лице по сделката е и физическото лице, управител на „Трансфинанс“ 

ООД – Рангел Стоев Динов. Заинтересовано лице по сделката, по смисъла на чл. 114, 

ал. 7 от ЗППЦК, е членът на Съвета на директорите на „Филтранс“ АД - „Трансгард“ 

ООД, което дружество е член на Съвета на директорите и на насрещната страна по 

сделката. Поради същата причина, заинтересовано лице по сделката е и физическото 

лице, управител на „Трансгард“ ООД – Ивелина Асенова Танковска.  

На 28.09.2022 г. „Филтранс“ АД продаде на друго дъщерно на „Български 

транспортен холдинг“ АД дружество - „Автостарт” АД, гр. Самоков, самостоятелни 

обекти, представляващи 9 броя апартаменти в сграда, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Кавала“ 

6, Секция 1, на втори, трети, четвърти и шести етаж, с идентификатори: 

56784.522.542.11.1, 56784.522.542.11.8, 56784.522.542.11.9, 56784.522.542.11.19, 

56784.522.542.11.29, 56784.522.542.11.30, 56784.522.542.11.33, 56784.522.542.11.34 и 

56784.522.542.11.35, които са с обща площ (застроена площ и общи части) от 646,84 кв. 

м. на цена 1 200 лв. на кв. м. без начислен ДДС за апартаментите с изглед към улица, 

съответно с идентификатори: 56784.522.542.11.9, 56784.522.542.11.19, 

56784.522.542.11.30, 56784.522.542.11.33 и 56784.522.542.11.34 и на цена 1 100 лв. на 

кв. м. без начислен ДДС за апартаментите с изглед към вътрешен двор, съответно с 

идентификатори: 56784.522.542.11.1, 56784.522.542.11.8, 56784.522.542.11.29 и 

56784.522.542.11.35, или общо за 753 058 лв. без начислен ДДС. Плащането ще се 



извърши по следния начин: 80% от цената на сделката в деня на продажбата, а 

остатъкът от 20% в шестмесечен срок от датата на сделката. Заинтересовано лице по 

сделката, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, е „Български транспортен холдинг” 

АД, което е изпълнителен член на Съвета на директорите на „Филтранс“ АД и 

изпълнителен член на Съвета на директорите на насрещната страна по сделката. 

Поради същата причина, заинтересовано лице по сделката е и физическото лице, 

представляващо „Български транспортен холдинг“ АД – Тодор Михайлов Попов. 

Заинтересовано лице по сделката, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, е членът на 

Съвета на директорите на „Филтранс“ АД - „Трансфинанс“ ООД, което дружество е 

член на Съвета на директорите и на насрещната страна по сделката. Поради същата 

причина, заинтересовано лице по сделката е и физическото лице, управител на 

„Трансфинанс“ ООД – Рангел Стоев Динов. Заинтересовано лице по сделката, по 

смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, е членът на Съвета на директорите на „Филтранс“ 

АД - „Трансгард“ ООД, което дружество е член на Съвета на директорите и на 

насрещната страна по сделката. Поради същата причина, заинтересовано лице по 

сделката е и физическото лице, управител на „Трансгард“ ООД – Ивелина Асенова 

Танковска.  

В тази връзка, на 12.09.2022 г. в „Български транспортен холдинг“ АД бяха 

входирани уведомления по чл. 114а, ал. 8 от ЗППЦК, съдържащи посочената по-горе 

информация относно предстоящите сделки, от изпълнителния директор на холдинга – 

Тодор Попов. 

 

 

 „Български транспортен холдинг“ АД 

 


