
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 приключили процедури по увеличение на 

капитала на дъщерни дружества на „Български транспортен холдинг“ АД – „Товарни 

превози-91“ АД, гр. Видин, „Ел ей рент“ АД, гр. Лом и „Автотранс“ АД, гр. Монтана, 

както следва: 

- На 10.09.2020 г., по партидата на „Товарни превози-91“ АД, гр. Видин, в 

Търговския регистър, бе вписана промяна в капитала на дружеството, вследствие на 

приключила процедура по увеличение на капитала. Увеличението бе проведено по реда 

на чл. 195 от Търговския закон, взето с решение на Общото събрание на акционерите от 

28.07.2020 г. Бяха записани и заплатени по емисионна стойност от 2,00 лв. и номинална 

стойност 2,00 лв. за акция 47 375 броя акции от новата емисия на „Товарни превози-91” 

АД. Съгласно решението на Общото събрание на акционерите на „Товарни превози-91“ 

АД, всички акции бяха записани и заплатени от „Автостарт“ АД, гр. Самоков. 

Сделката е между дъщерни дружества на „Български транспортен холдинг“ АД - 

„Автостарт” АД, със седалище и адрес на управление гр. Самоков, бул. „Македония” № 

76, с ЕИК: 122014879, представлявано от „Български транспортен холдинг“ АД, с лице, 

представляващо юридическото лице Тодор Михайлов Попов и „Товарни превози-91“ 

АД, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. „Пътя за ферибота“ № 1, с ЕИК: 

105022852, представлявано от Митко Рачев Петров.  

Сделката не надхвърля прага по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. 

След проведеното увеличение, капиталът на „Товарни превози-91“ АД е 

разпределен в 94 750 бр. поименни налични акции. В резултат на увеличението на 

капитала, участието на „Български транспортен холдинг“ АД в капитала на „Товарни 

превози-91“ АД спадна до 33,77%, а участието на консолидираната група на холдинга в 

капитала на дружеството се увеличи до 83,77%.  

 

- На 10.09.2020 г., по партидата на „Ел ей рент“ АД, гр. Лом, в Търговския 

регистър, бе вписана промяна в капитала на дружеството, вследствие на приключила 

процедура по увеличение на капитала. Увеличението бе проведено по реда на чл. 195 от 

Търговския закон, взето с решение на Общото събрание на акционерите от 29.07.2020 г. 

Бяха записани и заплатени по емисионна стойност от 2,00 лв. и номинална стойност 

2,00 лв. за акция 46 003 броя акции от новата емисия на „Ел ей рент” АД. Съгласно 

решението на Общото събрание на акционерите на „Ел ей рент“ АД, всички акции бяха 

записани и заплатени от „Троян-автотранспорт“ АД, гр. Троян. 

Сделката надхвърля прага по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК и е между 

дъщерни дружества на „Български транспортен холдинг“ АД - „Троян-автотранспорт” 

АД, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Дунав” № 2, с ЕИК: 110001112, 

представлявано от „Български транспортен холдинг“ АД, с лице, представляващо 

юридическото лице Тодор Михайлов Попов и „Ел ей рент“ АД, със седалище и адрес 

на управление гр. Лом, ул. „Миланези“ № 5, с ЕИК: 111000853, представлявано от 

Димитър Христов Димитров. 



Сделката е с активи на стойност 92 006 лв. 

В описаната сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от 

ЗППЦК, а именно членовете на Съвета на директорите на „Троян-автотранспорт“ АД - 

„Български транспортен холдинг“ АД и „Трансфинанс“ ООД, които са членове на 

Съвета на директорите и на насрещната страна по сделката. По смисъла на чл. 114, ал. 7 

от ЗППЦК заинтересовани лица са и физическите лица, представляващи тези 

юридически лица, а именно Тодор Михайлов Попов като изпълнителен директор на 

„Български транспортен холдинг“ АД и Рангел Стоев Динов като управител на 

„Трансфнанс“ ООД. 

„Български транспортен холдинг“ АД е заинтересовано лице и поради факта, че 

притежава пряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира 

юридическо лице, което е насрещна страна по сделката. 

Стойността на активите на „Троян-автотранспорт“ АД, съгласно последния 

одитиран счетоводен баланс, който е към 31.12.2019 г., е 756 хил. лв. Общата стойност 

на активите на дружеството, съгласно последния изготвен счетоводен баланс, който е 

към 30.06.2020 г., е 771 хил. лв. Съгласно чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК, за оценка за 

преминаването на съответния праг по същия член от Закона се взема по-ниската от 

двете стойности, а именно тази към 31.12.2020 г., която е 756 хил. лв. Поради това 

сделката е с активи, които представляват 12,17% от общата стойност на активите на 

„Троян-автотранспорт“ АД и надхвърля прага по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. 

Описаната по-горе сделка се сключи в полза на двете страни. 

На 20.08.2020 г. в „Български транспортен холдинг“ АД постъпи уведомление 

по чл. 114а, ал. 8 от ЗППЦК за така описаната предстояща сделка над прага по чл. 114, 

ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК от представляващия „Български транспортен холдинг“ АД – 

Тодор Михайлов Попов. 

След проведеното увеличение, капиталът на „Ел ей рент“ АД е разпределен в 92 

006 бр. поименни налични акции. В резултат на увеличението на капитала, участието 

на „Български транспортен холдинг“ АД в капитала на „Ел ей рент“ АД спадна до 

32,14%, а участието на консолидираната група на холдинга в капитала на дружеството 

се увеличи до 84,31%.  

 

- На 10.09.2020 г., по партидата на „Автотранс“ АД, гр. Монтана, в 

Търговския регистър, бе вписана промяна в капитала на дружеството, вследствие на 

приключила процедура по увеличение на капитала. Увеличението бе проведено по реда 

на чл. 195 от Търговския закон, взето с решение на Общото събрание на акционерите от 

28.07.2020 г. Бяха записани и заплатени по емисионна стойност от 3,00 лв. и номинална 

стойност 2,00 лв. за акция 19 869 броя акции от новата емисия на „Автотранс” АД. 

Съгласно решението на Общото събрание на акционерите на „Ел ей рент“ АД, всички 

акции бяха записани и заплатени от „Хемус-автотранспорт“ АД, гр. Габрово. 

Сделката надхвърля прага по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК и е между 

дъщерни дружества на „Български транспортен холдинг“ АД - „Хемус-автотранспорт” 

АД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. „Д-р Заменхоф” № 7, с ЕИК: 

107001248, представлявано от „Български транспортен холдинг“ АД, с лице, 

представляващо юридическото лице Тодор Михайлов Попов и „Автотранс“ АД, със 

седалище и адрес на управление гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 145, с ЕИК: 

111001357, представлявано от Димитър Георгиев Иванов. 

Сделката е с активи на стойност 59 607 лв. 

В описаната сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от 

ЗППЦК, а именно представляващият „Хемус-автотранспорт“ АД - „Български 

транспортен холдинг“ АД, който е член на Съвета на директорите и на насрещната 



страна по сделката. По смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК заинтересовано лице е и 

физическото лице, представляващо „Български транспортен холдинг“ АД, а именно 

Тодор Михайлов Попов. 

„Български транспортен холдинг“ АД е заинтересовано лице и поради факта, че 

притежава пряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира 

юридическо лице, което е насрещна страна по сделката. 

Стойността на активите на „Хемус-автотранспорт“ АД, съгласно последния 

одитиран счетоводен баланс, който е към 31.12.2019 г., е 732 хил. лв. Общата стойност 

на активите на дружеството, съгласно последния изготвен счетоводен баланс, който е 

към 30.06.2020 г., е 734 хил. лв. Съгласно чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК, за оценка за 

преминаването на съответния праг по същия член от Закона се взема по-ниската от 

двете стойности, а именно тази към 31.12.2019 г., която е 732 хил. лв. Поради това 

сделката е с активи, които представляват 8,14% от общата стойност на активите на 

„Хемус-автотранспорт“ АД и надхвърля прага по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. 

Описаната по-горе сделка се сключи в полза на двете страни. 

На 20.08.2020 г. в „Български транспортен холдинг“ АД постъпи уведомление 

по чл. 114а, ал. 8 от ЗППЦК за така описаната предстояща сделка над прага по чл. 114, 

ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК от представляващия „Български транспортен холдинг“ АД – 

Тодор Михайлов Попов. 

След проведеното увеличение, капиталът на „Автотранс“ АД е разпределен в 39 

738 бр. поименни налични акции. В резултат на увеличението на капитала, участието 

на „Български транспортен холдинг“ АД в капитала на „Автотранс“ АД спадна до 

45,96%, а участието на консолидираната група на холдинга в капитала на дружеството 

се увеличи до 95,96%.  

 

 

 „Български транспортен холдинг“ АД 

 


