
До Комисия за финансов надзор 

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” 

 

До “Българска фондова борса–София” АД 

 

До обществеността 

 

 

 

 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

На 29.12.2017 г. Управителният съвет на „Български транспортен холдинг” АД 

на свое заседание взе следните решения: 

1. Да бъдат отписани вземания на „Български транспортен холдинг” АД, поради 

изтекъл давностен срок, за 226 824.30 лв., а именно: вземания в размер на 2 996.77 лв. 

от „Надим транс” ЕООД, вземания в размер на 2 977.08 лв. от „Автотрансснаб” АД,  

вземания в размер на 11 900.00 лв. от Димитър Димитров, вземания в размер на 

12 100.00 лв. от Мария Георгиева и вземания в размер на 196 850.48 лв. от „Ел Ей Рент” 

АД; 

2. Да бъдат отписани задължения на Български транспортен холдинг” АД, поради 

изтекъл давностен срок, за 16 473.99 лв., а именно: задължения в размер на 12 864.87 

лв. към „Транспорткомерс” АД и задължения в размер на 3 609.12 лв. към „Троян-

автотранспорт” АД. 

На 29.12.2017 г. Съветът на директорите на дъщерното дружество на „Български 

транспортен холдинг” АД – „Ел Ей Рент” АД, гр. Лом взе решение за отписване на 

задължения в размер на 196 850.48 лв. към „Български транспортен холдинг” АД, 

поради изтекъл давностен срок. 

На 29.12.2017 г. Съветът на директорите на дъщерното дружество на „Български 

транспортен холдинг” АД – „Филтранс” АД, гр. Пловдив взе решение за отписване на 

вземания в размер на 55 173.51 лв., поради изтекъл давностен срок, както следва: 

вземания в размер на 46 037.32 лв. от „Сиенит” ООД (в несъстоятелност), вземания в 

размер на 1 753.16 лв. от „Аладо транс” ООД, вземания в размер на 3 993.55 лв. от 

„Съединена България-Керкенаков” ЕООД, вземания в размер на 546.81 лв. от „Симона” 

ООД и вземания в размер на 2 842.67 лв. от „Агротранс 87” ЕООД. 

На 29.12.2017 г. Съветът на директорите на дъщерното дружество на „Български 

транспортен холдинг” АД – „Странджа-автотранспорт” АД, гр. Царево взе решение за 

отписване на вземания в размер на 220.16 лв., поради изтекъл давностен срок от „Корал 

транс” ЕООД. 

 

Български транспортен холдинг” АД 


