
До Комисия за финансов надзор 

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” 

 

До “Българска фондова борса–София” АД 

 

До обществеността 

 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Уведомяваме Ви, че на 10.05.2018 дъщерните дружества на „Български 

транспортен холдинг” АД – „Автотрафик” АД, гр. Бургас, „Тексимтранс” АД, гр. Варна 

и „Филтранс” АД, гр. Пловдив сключиха сделки по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „а” от Закона 

за публично предлагане на ценни книжа, в които сделки не участват заинтересовани 

лица, както следва: 

- „Автотрафик” АД закупи от „Тарамекс” ЕООД, гр. Пазарджик, 6 броя апартаменти от 

Секция 3, със степен на завършеност „груб строеж, включително и довършителни 

работи”, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Централен, ул. „Кавала” № 6, 

с обща застроена площ 427.09 кв. м., ведно с 12.192% ид. ч. от общите части на 

сградата, равняващи се на 100.04 кв. м., както и ведно с прилежащите към обекта: 

85/4372 ид. части от поземлен имот с идентификатор 56784.522.542, за сумата общо от 

128 872 лв., без ДДС, от които за апартаментите 126 594 лв., а за идеалните части от 

поземления имот 2 278 лв.; 

- „Автотрафик” АД сключи договор за строителство с нотарилна заверка на подписите 

с „Тарамекс” ЕООД, гр. Пазарджик на описаните по-горе имоти, общо на стойност 515 

488 лв., без ДДС, платими както следва: 50% от сумата, или 257 744 лв. авансово 

плащане и 50%, или 257 744 лв. при получаване на Акт 16; 

- „Автотрафик” АД учреди в полза на „Тарамекс” ЕООД, гр. Пазарджик договорна 

ипотека върху описаните по-горе обекти. 

 - „Тексимтранс” АД закупи от „Тарамекс” ЕООД, гр. Пазарджик, 2 броя апартаменти 

от Секция 3, със степен на завършеност „груб строеж, включително и довършителни 

работи”, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Централен, ул. „Кавала” № 6, 

с обща застроена площ 157.29 кв. м., ведно с 4.49% ид. ч. от общите части на сградата, 

равняващи се на 36.84 кв. м., както и ведно с прилежащите към обекта: 31/4372 ид. 

части от поземлен имот с идентификатор 56784.522.542, за сумата общо от 47 461 лв., 

без ДДС, от които за апартаментите 46 622 лв., а за идеалните части от поземления 

имот 839 лв.; 

- „Тексимтранс” АД сключи договор за строителство, с нотарилна заверка на подписите 

с „Тарамекс” ЕООД, гр. Пазарджик на описаните по-горе имоти, общо на стойност 189 

846 лв., без ДДС, платими както следва: 50% от сумата, или 94 923 лв. авансово 

плащане и 50%, или 94 923 лв. при получаване на Акт 16. 

- „Тексимтранс” АД учреди в полза на „Тарамекс” ЕООД, гр. Пазарджик договорна 

ипотека върху описаните по-горе обекти. 

- „Филтранс” АД закупи от „Тарамекс” ЕООД, гр. Пазарджик, 4 броя апартаменти от 

Секция 3, със степен на завършеност „груб строеж, включително и довършителни 

работи”, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Централен, ул. „Кавала” № 6, 

с обща застроена площ 269.69 кв. м., ведно със 7.699% ид. ч. от общите части на 

сградата, равняващи се на 63.17 кв. м., както и ведно с прилежащите към обекта: 

54/4372 ид. части от поземлен имот с идентификатор 56784.522.542, за сумата общо от 



81 377 лв., без ДДС, от които за апартаментите 79 939 лв., а за идеалните части от 

поземления имот 1 439 лв.; 

- „Филтранс” АД сключи договор за строителство, с нотарилна заверка на подписите с 

„Тарамекс” ЕООД, гр. Пазарджик на описаните по-горе имоти, общо на стойност 325 

510 лв., без ДДС, платими както следва: 50% от сумата, или 162 755 лв. авансово 

плащане и 50%, или 162 755 лв. при получаване на Акт 16. 

- „Филтранс” АД учреди в полза на „Тарамекс” ЕООД, гр. Пазарджик договорна 

ипотека върху описаните по-горе обекти. 

 

„Български транспортен холдинг” АД 

 

 


