
До Комисия за финансов надзор 

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” 

 

До “Българска фондова борса–София” АД 

 

До обществеността 

 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

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

транспортен холдинг” АД и дъщерни дружества: 

1. На 10.10.2018 г. между „Троян-автотранспорт” АД, гр. Троян и „Български 

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

автотранспорт” АД предоставя на „Български  транспортен холдинг” АД депозит по чл. 

280 от Търговския закон в размер на 300 000 (триста 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 0.3095%. 

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

2. На 10.10.2018 г. между “Български транспортен холдинг” АД и “Международен 

младежки център” АД, гр. Пловдив бе сключен договор за паричен заем по чл. 280 от 

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

“Международен младежки център” АД заем в размер на 300 000 (триста 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 3.6277 %. 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 частично предсрочно 

погасяване на инвестиционен кредит, отпуснат от „Уникредит Булбанк” АД на 

„Международен младежки център” АД с договор от 04.07.2017 г. 

 

„Български транспортен холдинг” АД 


