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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  инж.  Димитър Йовчев Кръстанов – 
 Председател на Общински съвет – Смолян 

 
 
 
ОТНОСНО: Прехвърляне на трето лице на акции от капитала на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“АД, 
ЕИК: 830166384, притежавани от „ФЕСТА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 103123984. 
 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 

Община Смолян е акционер с 135 204 (сто тридесет и пет хиляди двеста и четири) броя 
обикновени поименни, с право на глас акции, с номинал от 10 (десет) лева, всяка една от 
капитала на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, ЕИК: 830166384. В деловодството на община Смолян 
беше получено предложение от „ФЕСТА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 103123984, заведено с вх. № 
ДЛ007056 от 26.07.2017 г., за продажба на акции от капитала на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“АД, ЕИК: 
830166384. „ФЕСТА ХОЛДИНГ“ АД като акционер в „РОЖЕК ЕКСПРЕС“ АД с депозиране на 
горецитираното предложение до Община Смолян заявява намерение да прехвърли на трето лице 
своите 651 766 (шестстотин петдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и шест) броя 
обикновени поименни акции от капитала на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД при продажна цена в 
размер на 3.07 евро за акция или общо в размер на 2 000 921.62 евро. Съгласно разпоредбата на 
чл.185, ал.2 от Търговския закон прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и 
трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо 
дружеството, като в устава могат да бъдат предвидени и други условия за прехвърляне на 
поименни акции. В посочения смисъл в разпоредбите на чл.21 и чл.21а от Устава на „РОЖЕН 
ЕКСПРЕС“ АД е предвидена специална процедура за придобиване на акции от други акционери 
и прехвърляне в полза на трети лица на акции на дружеството, която накратко предвижда 
следното: отправяне от акционера-прехвърлител на писмено предложение чрез Съвета на 
директорите, в което се посочват видът и броят на ценните книги, които се прехвърлят, както и 
цената, срокът и другите условия на прехвърлителната сделка; задължение за Съвета на 
директорите в 7-дневен срок от получаването на предложението да уведоми акционерите на 
дружеството за постъпилото предложение за прехвърляне на акции; наличие на 30-дневен срок 
от уведомяването, в който всеки акционер, желаещ да придобие предложените акции, може да 
депозира писмено заявление, в което да посочи вида и броя на ценните книги, които желае да 
придобие и да декларира съгласието си с условията на акционера–прехвърлител; прехвърляне на 
на акциите на трето лице-неакционер само ако липсват заявки за придобиването им от 
акционерите съгласно посочения ред. В настоящия случай считам, че въпреки наличието на 
изгодни условия за покупко-продажбата (номиналната стойност на всяка акция е в размер на 10 
лева, докато предложената продажна цена на акция е в размер само на 3.07 евро) предлаганите за 
закупуване акции са на значителна обща стойност, а община Смолян не разполага с достатъчен 
финансов ресурс за придобиването им. Освен това не е налице обоснована необходиост от 
придобиване на акции от дружеството и липсват условия за краткосрочно възвръщане на 
инвестицията, което с оглед финансовото състояние на общината прави закупуването 
неоправдано и нецелесъобразно на този етап. 
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Въз основа на гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т. 8 и 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.185, ал.2  от Търговския закон във връзка с чл.21 
и 21а от Устава на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“АД предлагам Общински съвет - Смолян да вземе 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 
 
 

 Отказва запупуването на 651 766 (шестстотин петдесет и една хиляди седемстотин 
шестдесет и шест) броя обикновени поименни акции от капитала на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“АД, 
ЕИК: 830166384, предложени от „ФЕСТА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 103123984 на обща продажна 
цена в размер на 2 000 921.62 евро, формирана на база на единична цена за акция в размер на 3.07 
евро, като не възразява при предложените условия и съгласно разпоредбите на устава акциите да 
бъдат продадени на трето лице-неакционер. 
 
 
 

 
ВНОСИТЕЛ:����  

инж.  Димитър Йовчев Кръстанов  
Председател на Общински съвет – Смолян 

 
 


