За служебно ползване!
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
К О М И С И Я З А О Т Н Е М А Н Е НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
София 1000, ул. „Г.С.Раковски” №112, тел: (+359 2) 9234 333, факс: (+359 2) 980 68 86

За служебно ползване!
Дата на класифициране: 26.02.2016 г.
Срок на изтичане на класификацията: 26.08.2016 г.
Правно основание чл.28, ал.3 от ЗЗКИ във вр. с чл. 16, ал. 1 от
ЗОПДНПИ и Заповед № РД06-82/04.06.2013 г.
Решението е декласифицирано по реда на чл. 50, ал. 2, т. 3 от
ППЗЗКИ с Протокол № 31 от 17.03.2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 42
Днес, 26.02.2016 година, в град Благоевград, Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество, в състав:
Председател: Пламен Георгиев
Заместник - председател: Иво Иванов
Член: Антоанета Цонкова
Член: Стоянка Николакова
Член: Лилиана Терзиева
У С Т А Н О В И:
Постъпил е доклад с вх. № 4-401/17.02.2016 г. от директора на ТД на КОНПИ – София на
основание чл. 61, ал. 1 от ЗОПДНПИ.
С Решение № 170/14.05.2015 г. на КОНПИ е образувано производството за налагане на
обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на
КОНПИ – София уведомление с вх. № УВ-1130/29.07.2014 г. от Софийска градска прокуратура за
привличане като обвиняем на 28.07.2014 г. по досъдебно производство № 92/2014 г. по описа на
Следствен отдел при Софийска градска прокуратура, пр. пр. № 6466/ 2014 г. по описа на Софийска
градска прокуратура на лицето Ц. Р. В., с ЕГН **********, за това, че в периода от неустановена
до момента дата на месец декември 2011 г. до 19.06.2014 г. в гр. София, в качеството си на
длъжностно лице /председател на НС на „Корпоративна търговска банка“ АД/, в съучастие с М. И.
П. /извършител/, О. Н. Р. /извършител/, М. Н. Д. /помагач/, Б. П. Т.– К. /помагач/, като подбудител
умишлено е склонил другиго – М. И. П. и О. Н. Р. да извършат престъплението по чл. 203 от НК в
периода от неустановена до момента дата на месец декември 2011 г. до 19.06.2014 г. в гр. София, в
сградата на „КТБ” АД – Централно управление, в качеството им на длъжностни лица – главен
касиер на „КТБ“ АД и изпълнителен директор на „КТБ“ АД да присвоят чужди пари – 93 139 500
евро, 23 657 575 лева и 45 000 щатски долара, всичко с обща левова равностойност 205 887 223
лева, собственост на „КТБ“ АД – връчени им в това им качество или поверени им да ги пазят или
управляват, като длъжностното присвояване е в особено големи размери и представлява особено
тежък случай – престъпление по чл. 203, ал. 1 във вр. с чл. 201 във вр. с чл. 20, ал. 3 във вр. с
ал.1 от НК.
Престъплението попада в приложното поле на чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОПДНПИ.
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В хода на досъдебно производство № 92/2014 г. по описа на Следствен отдел при Софийска
градска прокуратура се установява, че с Протокол за претърсване и изземване от 16.07.2014 г. в
помещение на „КТБ” АД е иззет документ „Протокол – разписка” от 19.06.2014 г., който
потвърждава получаване на сумите: 93 139 500 евро, 23 657 575 лева и 45 000 щатски долара от
„Бромак” ЕООД. Документът е подписан от И. Д. С.– управител на „Бромак” ЕООД и от Ц. Р. В.
като едноличен собственик на капитала на „Бромак” ЕООД.
В хода на досъдебното производство е извършена графическа експертиза на иззетия
протокол – разписка, от заключението на която се установява, че документът е неистински, тъй
като подписите на Ц. Р. В. и И. Д. С. не са автентични.
Установено е, че длъжностните лица, служители на банката, привлечени като обвиняеми
заедно с Ц. Р. В. са били склонени да се разпоредят със сумите в интерес на Ц. Р. В. Целта на
създаването на протокол – разписката е да уреди документално липсата в „Главната каса” на „КТБ”
АД и по този начин да се осчетоводи задължението на „Бромак” ЕООД към „КТБ” АД. В случая, с
присвоените парични средства се е облагодетелствал пряко Ц. Р. В. и същите са послужили за
нуждите и според неговите нареждания, както и са получени от него.
Гореизложените обстоятелства се установяват и от съвкупно събрания доказателствен
материал по досъдебно производство № 92/2014 г. по описа на Следствен отдел при Софийска
градска прокуратура.
Сумата в размер на 205 887 223 лева, предмет на престъплението, подлежи на отнемане
в полза на държавата от Ц. Р. В. на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
С Протокол от 04.08.2014 г. с № ТД02Бл/УВ-08192/05.08.2014 г. по описа на ТД на КОНПИ
– София е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на
лицето Ц. Р. В., с ЕГН **********.
В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население”,
Търговски регистър, АПИС – Регистър, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация“ и са изпратени
запитвания до: ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна полиция“ по постоянен адрес на лицето, всички
централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация”, ОД на МВР, сектор „КИАД“, ТД на НАП и до Дирекция „Местни данъци и такси”
към съответната община по постоянен адрес на лицето.
От извършената проверка се установява следното:
Гражданско състояние
От извършени справки в НБД „Население” на 29.07.2014 г., 05.08.2014 г., 31.03.2015 г. и
21.12.2015 г. се установява, че Ц. Р. В. е роден на ********** г. в гр. Габрово, общ. Габрово и е с:
постоянен адрес: гр. С.
настоящ адрес: гр. С.
семейно положение: женен, акт за брак № 368/07.08.1983 г., сключен в гр. Габрово
съпруга: А. Г. В., ЕГН **********
постоянен адрес: гр. С., .
настоящ адрес: гр. С.
дъщеря: Р. Ц. В., ЕГН **********
постоянен адрес: гр. С., .
настоящ адрес: гр. С., .
баща: Р. Ц. В., ЕГН **********, починал на 27.12.2003 г.
майка: Т. Х. В., ЕГН **********
Период на проверката на основание чл. 27, ал. 3 от ЗОПДНПИ:
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Проверката е започнала на 04.08.2014 г. Периодът на проверката е от 04.08.2004 г. до
04.08.2014 г.
Участие в търговски дружества и регистрирани ЕТ:
Ц. Р. В. и свързаните с него лица участват в управлението и/или собствеността на следните
търговски дружества, регистрирани на територията на Република България:
1. „КВ – РЕАЛ” ЕООД, ЕИК 131068121 – заличен търговец с дата на обявяване в
Търговския регистър на 20.12.2012 г. Дружеството е учредено на 28.03.2003 г. и регистрирано с
Решение № 1/31.03.2003 г. по ф. д. № 3789/2003 г. на Софийски градски съд (преди проверявания
период) със седалище и адрес на управление: гр. София, 1618, район „Красно село“, ул. „Дебър”
№ 17. За периода от 04.08.2004 г. до 11.06.2009 г. ограничено отговорни съдружници са били Ц. Р.
В., ЕГН ********** и К. П. И., ЕГН **********, като и двамата са притежавали по 50 % дялово
участие в капитала. Предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба,
производство и търговия със стоки и услуги, внос и износ на стоки и услуги и др. На 11.06.2009 г.
Ц. Р. В. и К. П. И. продават на „ТРАНСТРЕЙДИНГ” ЕООД, ЕИК 131093943, представлявано от
управителя В. И. К., ЕГН **********, всички дружествени дяла от капитала на „КВ-Реал” ООД. На
01.06.2011 г. „ТРАНСТРЕЙДИНГ” ЕООД продава на „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД,
представлявано от Г. З. Г. собствените си 500 дружествени дяла с номинална стойност всеки по 100
лева, представляващи 100 % от капитала на „КВ-Реал” ЕООД. На 18.10.2012 г. с договор за
преобразуване „КВ-Реал” ЕООД се влива в „Инвест Мениджмънт“ ООД.
2. „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ”ООД, ЕИК 200078346 /предишно наименование „НИКС
ТРЕЙД 08” ЕООД/, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1616, район „Витоша”, ж.к. в.з.
„Беловодски път”, ул. „Саша Попов” № 27. Предмет на дейност: придобиване на недвижими имоти
чрез покупко-продажба, строителство и други способи, управление на недвижими имоти, покупкопродажба и търговия със стоки и услуги, външнотърговски сделки, внос, износ, реекспорт и други,
търговско представителство, агентство и посредничество /без процесуално/ на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от
закона, а за дейностите, които се упражняват при разрешителен режим - след получаване на
съответен лиценз/разрешение.
Дружеството е учредено на 21.02.2008 г. като „НИКС ТРЕЙД 08” ЕООД, с ЕИК 200078346
от Н. М. С. с капитал 5 000 лева. На 16.04.2009 г. „Тръст Василеви” ООД придобива всички
дружествени дялове от капитала на „Никс Трейд 08” ЕООД. С Учредителен акт от 12.10.2010 г. е
учредено „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД чрез промяна фирменото наименование на „НИКС
ТРЕЙД 08” ЕООД, с едноличен собственик на капитала „Тръст Василеви” ООД. Дата на обявяване
в Търговския регистър – 23.11.2010 г. На 09.12.2011 г. са приети за съдружници Ц. В. и А. В. и е
променена правноорганизационната форма на дружеството. С Договор от 18.10.2012 г. „ИНВЕСТ
МЕНИДЖМЪНТ” ООД и „КВ-РЕАЛ” ЕООД се договарят да се преобразуват чрез вливане на „КВРЕАЛ” ООД в „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД, което става негов универсален правоприемник.
Преобразуването е обявено в Търговския регистър на 20.12.2012 г. Капиталът на „ИНВЕСТ
МЕНИДЖМЪНТ” ООД е в размер на 20 175 800 лв., разпределен между съдружниците: „ТРЪСТ
ВАСИЛЕВИ” ООД – 18 180 000 лева, Ц. Р. В. – 997 900 лв. и А. Г. В. – 997 900 лв. Управител е Г. З.
Г., ЕГН **********.
3. „ТРЪСТ ВАСИЛЕВИ” ООД, ЕИК 200184488 /предишно наименование „Дрийм Хоум
08” ООД/, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1616, район „Витоша”, ж.к. в.з.
„Беловодски път, ул. „Саша Попов” № 27. Предмет на дейност: придобиване и управление на
дялови участия в други търговски дружества на територията на Република България и в чужбина,
инвестиции, управление и контрол на инвестиции и инвестиционни проекти в Република България
и чужбина, инвестиционно консултиране, търговско представителство, агентство и посредничество
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/без процесуално/ на местни и чуждестранни правни субекти в страната и чужбина, както и всяка
друга дейност, която не е забранена от закона, а за дейностите, които се упражняват при
разрешителен режим - след получаване на съответното разрешение/лиценз.
Дружеството е учредено от Ц. Р. В. и А. Г. В. с учредителен протокол от 28.03.2008 г. с
първоначално наименование „Дрийм Хоум 08” ООД, обявено в Търговския регистър на 20.06.2008
г. Към датата на учредяване капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лева, разпределен между
съдружниците Ц. Р. В. и А. Г. В.. На 09.09.2008 г. наименованието на дружеството е променено от
„Дрийм Хоум 08” ООД на „Тръст Василеви” ООД, капиталът на дружеството е увеличен и е приет
нов съдружник – Р. Ц. В..
Капиталът на „Тръст Василеви” ООД е в размер на 15 500 000 лева, разпределен между
съдружниците както следва: Ц. Р. В. – 6 200 000 лв., А. Г. В. – 6 200 000 лв. и Р. Ц. В. – 3 100 000 лв.
Управител на дружеството е А. Г. В., ЕГН **********.
4. „СЪНЛАЙТ ЕЪР” ЕАД, ЕИК 201471651, със седалище и адрес на управление:
гр. София, 1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 12. Учредено на 23.02.2010 г.,
с дата на обявяване в Търговския регистър на 07.03.2011 г. Предмет на дейност: превоз по въздух и
други въздухоплавателни услуги, извършвани срещу заплащане, със собствени или наети
въздухоплавателни средства, със собствен или нает екипаж, опериране на всякакъв вид
въздухоплавателни средства, осъществяване на стопанска дейност по надземно обслужване на
териториите на летището, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, а за
дейностите, които се упражняват при разрешителен режим – след получаване на съответен лиценз/
разрешение. Капиталът на дружеството е в размер на 7 000 000 лева, разпределен в 7 000 000 бр.
обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка. Всички акции са
записани от учредителя и едноличен собственик на капитала „Тръст Василеви” ООД по
тяхната номинална стойност. Дружеството се представлява от И. К. С., ЕГН **********, избран за
изпълнителен директор на 17.09.2014 г.
5. „ЕСТЕЙД” ООД, ЕИК 131526939, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1618,
район „Красно село”, ж.к. „Красно село”, ул. „Дебър” № 17. Учредено на 18.10.2005 г. със
съдружници Ц. Р. В. и Б. А. Л.. Регистрирано с Решение № 1/26.10.2005 г. по ф. д. № 11845/2005 г.
на Софийски градски съд. Пререгистрация в Търговския регистър на 25.09.2008 г. Предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, отдаването им под наем, вътрешна и външна
търговия със стоки и услуги, посредничество, консултантска дейност, рекламна дейност, както и
всички други незабранени от закона дейности. Капиталът на дружеството е в размер на 10 000 лева,
разпределен в 100 дяла, всеки по 100 лева между съдружниците Ц. Р. В. и Б. А. Л., притежаващи по
50 дяла на обща стойност 5 000 лева или по 50% от капитала. Управител е Б. А. Л., ЕГН
**********.
6. „ФИНА - Ц” ЕООД, ЕИК 131263160, със седалище и адрес на управление: гр. София,
1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6. Дружеството е учредено на 18.05.2004
г. и регистрирано с Решение № 1 от 04.06.2004 г. по ф. д. № 5870/2004 г. на Софийски градски съд.
Пререгистрация в Търговския регистър на 11.02.2008 г. Капиталът на дружеството е в размер на
250 000 лева, разпределен в 250 дружествени дяла по 1 000 лева всеки, представляващи 100 % от
капитала, собственост на едноличния собственик Ц. Р. В..
Предмет на дейност: покупка на менителници и записи на заповед, финансов лизинг,
придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им
структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно
преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно
портфейлни инвестиции, сделки с финансови фючърси и опции, инструменти, свързани с валутни
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курсове и лихвени проценти, факторинг и гаранционни сделки и на сделки с чуждестранни
средства за плащане в наличност и по безкасов начин. Управител е И. Д. С., ЕГН **********.
7. „ФИНА - С” АД, ЕИК 831300516, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6. Първоначално дружеството е учредено на
22.09.1992 г. като „Фина – С” ООД, регистрирано с Решение от 06.10.1992 г. по ф. д. № 25744/1992
г. на Софийски градски съд (преди проверявания период) със съдружници „Бромак” ООД,
представлявано от Ц. В.с 47 дяла, „Сирбанк” АД с 48 дяла и Ц. В.с 5 дяла. Управител е Ц. Р. В..
Преобразувано в акционерно дружество на основание Решение № 3/12.08.1994 г. по ф. д.
№ 25744/1992 г. на Софийски градски съд. Пререгистрирано в Търговския регистър на 25.04.2008 г.
Предмет на дейност: предоставяне на консултантски услуги, извършване на търговско
представителство и посредничество, придобиване, управление, оценка, продажба и отдаване под
наем на недвижими имоти, външна и вътрешна търговия, покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид и други незабранени от
закона дейности. Капиталът е в размер на 1 500 000 лева, разпределен в 1 500 000 бр. безналични
поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лев, както следва:
- „Бромак Финанс” ЕАД, гр. София (чийто собственик на капитала е „Бромак” ЕООД с
едноличен собственик на капитала Ц. В.) – притежаващо 1 499 520 броя обикновени поименни
акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една.
- Ц. Р. В. – притежаващ 480 броя обикновени поименни акции, с право на глас с номинална
стойност 1 лев всяка една.
Дружеството се представлява от И. Д. С., ЕГН **********.
8. „БРОМАК” ЕООД, ЕИК 030090459, със седалище и адрес на управление: гр. София,
1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис III“ № 159, етаж 6. Дружеството е регистрирано като
дружество с ограничена отговорност с Решение № 292/11.09.1991 г. по ф.д. № 271/1991 г. на
Окръжен съд – Добрич. На 10.04.2004 г. Ц. В.е вписан като едноличен собственик на капитала.
Капиталът на дружеството е в размер на 1 950 000 лева, състоящ се от 19 500 дяла, всеки на
стойност по 100 лева. Пререгистрация в Търговския регистър на 11.02.2008 г. Предмет на дейност:
сделки с чуждестранни средства за плащане в брой /обмяна на валута/, придобиване и управление
на дялови участия, финансов лизинг, факторинг, консултации и анализи на дружества относно
финансиране на дейността им, капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това
въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по
придобиване на предприятия, както и всяка друга незабранена от закона дейност. Едноличен
собственик на капитала е Ц. Р. В.. Управител е З. Ж. Б., ЕГН **********.
„Бромак” ЕООД, ЕИК 030090459 притежава дялово участие в капитала на следните
дружества:
8.1. „БРОМАК ФИНАНС” ЕАД, ЕИК 201400647, със седалище и адрес на управление: гр.
София, 1618, район „Красно село”, ул. „Дебър“ № 17. Дружеството е учредено на 25.01.2011 г. с
дата на обявяване в Търговски регистър 27.01.2011 г. Предмет на дейност: придобиване и участия в
други търговски дружества на територията на Република България и в чужбина, инвестиции
Република България и в чужбина, инвестиционно консултиране, сделки с недвижими имоти и
движими вещи, покупко-продажба и търговия със стоки и услуги, търговско представителство,
агентство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка
друга дейност, която не е забранена от закона, а за дейностите, които се упражняват при
разрешителен режим – след получаване на съответен лиценз. Капиталът на дружеството е в размер
на 4 000 000 лева, разпределен в 4 000 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1 лев всяка, записани и притежавани от едноличния собственик на капитала „БРОМАК”
ЕООД. Дружеството се представлява от З. Ж. Б., ЕГН **********.
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8.2. „БРОМАК ГАБРОВО” ЕООД, ЕИК 200954348, със седалище и адрес на управление:
гр. София, 1618, район „Красно село”, ул. „Дебър“ № 17. Дружеството е учредено на 01.12.2009 г. с
дата на обявяване в Търговския регистър 04.12.2009 г. Предмет на дейност: сделки с чуждестранна
валута в наличност /обмяна на валута/ като обменно бюро след регистрация от държавен орган,
извършване на всякакви други дейности и услуги, незабранени от закона. Капиталът на
дружеството е в размер на 5 000 лева, разпределен в 50 равни дяла по 100 лева всеки, собственост
на „БРОМАК” ЕООД. Управител е И. Д. С., ЕГН **********.
8.3. „БРОМАК ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, ЕИК 203047815, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Красно село”, бул. Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6. Дружеството е
учредено на 03.04.2014 г. с дата на обявяване в Търговския регистър 08.05.2014 г. Предмет на
дейност: продуциране на филми, шоу-програми, аудио-видео произведения в областта на киното,
театъра, радиото, телевизията и компютърните комуникации, анимация, осветление и специални
ефекти, сделки с интелектуална собственост, звукозаписна и видеозаписна дейност, организиране и
провеждане на концерти, спектакли и други сценични дейности, издаване и разпространяване на
аудио и видео продукти и произведения на изкуството, производство на музикални, рекламни,
документални и игрални филми, издателска дейност, придобиване на права върху национални и
чужди телевизионни програми, импресарска дейност, рекламна дейност, представителство на
чужди телевизионни и продуцентски компании и притежаваните от тях продукти и програми,
извършване на сделки и услуги, свързани с телекомуникации и медии, извършване на всякаква
друга дейност, която не е забранена със закон. Капиталът на дружеството е в размер на 100 000
лева, разпределен в 10 000 дружествени дяла по 10 лева всеки, представляващи 100 % от капитала,
собственост на „БРОМАК” ЕООД. Управител е И. Д. С., ЕГН **********.
8.4. „БРОМАК ТЕЛЕКОМ ИНВЕСТ”АД, ЕИК 202292625, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6. На 23.10.2012 г.
„Бромак” ЕООД и „Бромак Финанс” ЕАД учредяват дружество „Бромак Телеком Инвест” АД,
ЕИК 202292625. Капиталът на дружеството е в размер на 170 000 000 лв., разпределен в 17 000 000
бр. акции с номинална стойност 10 лева всяка, както следва: „Технотел Инвест” АД – 12 580 000 бр.
акции, от които върху 8 330 000 бр. акции правото на глас се упражнява от „Бромак” ЕООД;
„Бромак” ЕООД – 4 335 000 бр. акции и „Бромак Финанс” ЕАД – 85 000 бр. акции от капитала на
„Бромак Телеком Инвест” АД. Предмет на дейност: инвестиции в Република България и в чужбина,
сделки с недвижими имоти и движими вещи, покупко-продажба и търговия със стоки и услуги,
търговско представителство, агентство и посредничество (без процесуално) на местни и
чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена със
закон, а за дейностите, които се упражняват при разрешителен режим – след получаване на
съответното разрешение /лиценз. Дружеството се представлява от И. Д. С., ЕГН **********.
8.5. „ПИРИН КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД, ЕИК 200798224, със седалище и адрес на
управление: гр. София, 1606, район „Красно село”, ул. „Дамян Груев” № 46. Дружеството е
учредено на 17.07.2009 г., с дата на обявяване в Търговски регистър 29.07.2009 г. Предмет на
дейност: покупко-продажба и търговия със стоки и услуги, търговско представителство, агентство
и посредничество /без процесуално/ на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина,
консултантска дейност, придобиване и управление на участие в търговски дружества, както и всяка
друга дейност, която не е забранена със закон. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лева,
разделен на 50 дяла от по 100 лева и е собственост на „БРОМАК” ЕООД. Управител е И. Д. С., ЕГН
**********.
8.6. „ТЕХНОТЕЛ ИНВЕСТ” АД, ЕИК 201315780 /предишно наименование „БРОМАК
ИНВЕСТ” АД/, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ж.к. „Крива
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река”, ул. „Ами Буе” № 8. Предмет на дейност: придобиване и управление на участия в други
търговски дружества на територията на Република България и в чужбина, инвестиции в Република
България и в чужбина, инвестиционно консултиране, сделки с недвижими имоти и движими вещи,
покупко-продажба и търговия със стоки и услуги, търговско представителство, агентство и
посредничество /без процесуално/ на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и
всяка друга дейност, която не е забранена със закон. Капиталът е в размер на 100 000 000 лв.,
разпределен в 100 000 000 бр. обикновени поименни акции, всяка с номинал 1 лев.
На 07.02.2011 г. Ц. Р. В. в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Бромак”
ЕООД продава на „Технологичен център – институт по микроелектроника /ТЦ – ИМЕ/” АД
49 000 000 броя налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка, общо
на стойност 49 000 000 лева с номера от 020 000 001 до 069 000 000 от капитала на „Бромак Инвест”
ЕАД. На 30.11.2012 г. е променено търговското наименование от акционерно дружество „Бромак
Инвест” на „Технотел инвест”. Съгласно акционерната книга на „Бромак инвест“ АД с джиро върху
временно удостоверение № 3 от 29.12.2011 г. „Бромак“ ЕООД е прехвърлило на „ТЦ – ИМЕ“ АД
31 000 000 бр. налични поименни акции с номинал 1 лв. всяка от капитала на „Бромак инвест“ ЕАД.
Видно от акционерната книга на „Бромак инвест“ АД с джиро върху временно удостоверение № 4
от 29.12.2011 г. „Бромак“ ЕООД е прехвърлило на „ТЦ – ИМЕ“ АД 19 500 000 бр. налични
поименни акции с номинал 1 лв. всяка от капитала на „Бромак инвест“ ЕАД. Съгласно списък на
акционерите от Общото събрание на „Технотел инвест“ АД от 04.12.2013 г., разпределението на
акциите в дружеството е както следва:
- „Бромак“ ЕООД – 500 000 бр. акции,
- „ТЦ – ИМЕ“ АД – 94 900 000 бр.акции,
- „КОНСУЛТ АВ“ ЕООД – 4 600 000 бр. акции.
9. „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /“ТЦ ИМЕ/” АД, ЕИК 121084839, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”,
бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6. Дружеството е регистрирано като еднолично дружество с
държавно имущество с решение № 1/23.10.1991 г. на Софийски градски съд по ф. д. № 19603/1991
г. Въз основа на сключен на 30.06.2003 г. Договор за приватизационна продажба на пакет от
145 247 броя поименни акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството Агенцията за
приватизация ги джиросва на „КЕН ТРЕЙД“ ЕООД. Въз основа на договор за прехвърляне на
акции от 16.01.2006 г. „КЕН ТРЕЙД“ ЕАД прехвърля на „БРОМАК“ ЕООД 1 372 000 броя акции от
капитала на „ТЦ – ИМЕ“ ЕАД, като с извършеното прехвърляне на дружеството се трансформира в
АД. С Решение № 20/09.03.2006 г. на СГС е вписана приетата промяна, че дружеството продължава
дейността си като акционерно дружество с фирма „Технологичен център – институт по
микроелектроника /ТЦ – ИМЕ/”. Пререгистрация в Търговски регистър на 11.02.2008 г.
Предмет на дейност: научно изследователска, проекто-конструкторска, маркетингова,
внедрителска, производствена, инженерингова консултантска и посредническа дейност в областта
на електрониката и микроелектрониката, производства в чисти помещения, търговия в страната и
чужбина, отдаване под наем на сгради, площи и помещения, оборудване на съоръжения, обучение и
квалификация на кадри, други дейности, незабранени от закон, придобиване и управление на
участие в търговски дружества.
Към настоящия момент капиталът на дружеството е в размер на 132 500 000 лева,
разпределен в 132 500 000 броя поименни акции, всяка с номинал 1 лев. Акционери са: „КЕН
ТРЕЙД” ЕАД – притежаващо 61 200 000 броя поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1 лев всяка една, „И ЕФ ВИ ИНТЪРНЕШЪНЪЛ ФАЙНЕНШЪЛ ВЕНЧЪРС ЛИМИТИД”
(EFV International Financial Ventures Ltd.) – притежаващо 58 800 000 броя поименни акции с право
на глас с номинална стойност 1 лев всяка една и „Корпоративна търговска банка” АД –
притежаващo 12 500 000 броя поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка.
Дружеството се представлява от Т. П. Т., ЕГН **********.
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10. „СЕЗОНИ – 3” ООД, ЕИК 130226928, със седалище и адрес на управление : гр. София,
район Средец, бул. „Васил Левски” № 45. Регистрирано с Решение № 1/08.03.2000 г. по ф. д.
№ 3740/2000 г. на Софийски градски съд. Пререгистрирано в Търговския регистър на 13.05.2008 г.
Управител на дружеството е М. Д. В.. Предмет на дейност: ресторантьорство, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид,
представителство на български и чуждестранни фирми и др. Капиталът на дружеството е в размер
на 15 000 лева, състои се от 150 дяла, всеки по 100 лева, внесен изцяло и разпределен между
съдружниците, както следва:
- Е. Т. П. – 50 дяла по 100 лв. всеки, общо на стойност 5 000 лв.;
- М. Д. В. – 50 дяла по 100 лв. всеки, общо на стойност 5 000 лв.;
- Ц. Р. В. – 50 дяла по 100 лв. всеки, общо на стойност 5 000 лв.
От Удостоверение № 0735/28.02.2000 г. на „Уникредит Булбанк“ АД, клон Калоян се
установява, че капиталът в размер на 15 000 лева е внесен по разкрита набирателна сметка
№ 9001387014 при „Уникредит Булбанк“ АД, клон Калоян, банков код 62175395.
Дружествените дялове в размер на 5 000 лв. не подлежат на отнемане в полза на
държавата, тъй като са придобити преди проверявания период.
11. „ТМ ИМОТИ” ООД, ЕИК 131342049, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район Красно село, ул. „Дебър” № 17. Регистрирано с Решение № 1/26.11.2004 г. по ф. д.
№ 12868/2004 г. на Софийски градски съд. Капиталът на дружеството е 5 000 лева, разпределен
между съдружниците Т. В. П. и М. М. А.. С Решение № 2 от 31.03.2005 г. на СГС е заличен като
съдружник М. М. А. и е вписано прехвърляне на неговите 25 дружествени дяла на „Критие” ЕООД.
С Решение № 3/29.05.2006 г. е вписано прехвърляне на 25 дружествени дяла от „Критие” ЕООД на
Б. П. М. и е заличен съдружника „Критие” ЕООД. С Решение № 4/04.04.2007 г. на СГС са вписани:
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Б. П. М. на „БРОМАК” ЕООД съгласно Договор за
продажба на дружествени дялове от 22.03.2007 г., като се заличава съдружника Б. П. М. и вписва
като съдружник „Бромак” ЕООД. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър на
13.08.2008 г. Предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, строителство,
обзавеждане, дизайн на недвижими имоти, посредническа дейност, строителство и др. От справки
Търговски регистър към 06.11.2014 г. и към 28.04.2015 г. се установява, че капиталът на
дружеството е в размер на 5 000 лева, разпределен в 50 дяла на стойност 100 лева всеки, като
дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:
- „БРОМАК” ЕООД с едноличен собственик на капитала Ц. Р. В. притежава 25 дяла по 100
лева всеки, общо на стойност 2 500 лева
- „Еленски балкан – имоти” ЕООД с едноличен собственик О. Н. Р. притежава 25 дяла по
100 лева всеки, общо на стойност 2 500 лева
Управител на „ТМ ИМОТИ” ООД е О. Н. Р..
От анализа на банковата информация на Ц. В.се установява придобиване на дялово
участие от лицето в търговско дружество, регистрирано на територията на Република
Гърция, а именно:
С рамково споразумение от 20.12.2013 г. Ц. Р. В. придобива контрол върху 85 % от
„HELLENIC REGISTER OF SHIPPING” S.A. /HRS/, Гръцки регистър по корабоплаване Ес Ей”
/Ейч Ар Ес/, гръцко търговско дружество с адрес: Гърция, Piraeus 18535, 23 Miaouli Street с
регистрационен номер по ДДС 094005032, представлявано от К. Д., Председател на Борда на
директорите и изпълнителен директор. Дружеството е със споделен капитал от 272 000 евро, изцяло
внесен, състоящ се от 272 000 броя акции, със стойност от 1 евро всяка.
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С Решение от 20.08.2013 г. на Борда на директорите на HRS е приет бизнес план, съгласно
който с оглед задълженията на HRS и краткосрочните нужди на компанията, увеличаване на
капитала със 700 000 евро ще последва след промяната на контрола над компанията.
С Протокол от 29.11.2013г. от среща на Борда на директорите на HRS е взето решение да се
приеме депозит срещу бъдещото увеличение на капитала, поради спешносттта на задълженията на
компанията. По силата на споразумението, продавачът А. З., притежаваща 250 514 броя акции с
единична стойност от 1 евро, представляващи 92,10 % от споделения капитал продава 231 200
акции, представляващи 85 % от капитала на „HELLENIC REGISTER OF SHIPPING” S.A. на
купувача и инвеститор Ц. Р. В., които ще бъдат закупени за сумата от 105 000 евро. Сумата от
105 000 евро, след като бъде платена от инвеститора на продавача, ще бъде депозирана от
продавача в банковата сметка на HRS, като участие на продавача в увеличаването на капитала.
Купувачът и след което мажоритарен собственик, ще депозира 595 000 евро в банковата сметка на
HRS, за да изпълни своето участие в увеличаването на капитала.
По силата на споразумението, инвеститорът предоставя заем /чрез определен от него
кредитор/ в размер на 1 800 000 евро на компанията, като този заем ще бъде обезпечен с първа
ипотека /с предимство/ на недвижимото имущество на компанията.
С два броя платежни нареждания от 21.12.2013 г. Ц. Р. В. нарежда два превода от сметката
си в „КТБ” АД с № BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 в евро:
- сума в размер на 105 000 евро, преведени по сметка №GR8302601430000300200416638 в
EFG EUROBANK S.A. с титуляр А. З. и с основание „PERCHASE OF SHARES AS PER SPA WITH
ACCOUNT BENEFICIARY”;
- сума в размер на 595 000 евро, преведени по сметка №GR7502601430000310200059094 в
EFG EUROBANK ERGASIAS BANK с титуляр „HELLENIC REGISTER OF SHIPPING” S.A. и с
основание „DEPOSIT FOR FUTURE CAPITAL INCREASE AS PER HRS BOD DECISION OF 29-112013”.
На 21.02.2014 г. от разплащателна сметка № BG 49 KORP 9220 1405 1494 01 в евро в „КТБ”
АД с титуляр „ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ” ЕООД е нареден превод в размер на 1 800 000 евро по сметка
на „HELLENIC REGISTER OF SHIPPING” S.A. с основание „LOAN AGREEMENT DATED
30.01.2014”. Сумата от 1 800 000 евро от своя страна е получена от „СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС”
ЕАД с основание „по договор”, а тя представлява част от усвоен кредит в размер на 1 800 000 евро
на същата дата от „КТБ” АД.
Към 30.09.2014 г. „СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС” ЕАД има отпуснати и непогасени заеми от
банката общо в размер на 59 344 хил. лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Едноличен собственик на капитала на „СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС” ЕАД е „ТЦ – ИМЕ” АД.
Придобитите 231 200 броя акции в размер на 231 200 евро с левова равностойност
452 187,90 лева от Ц. В., представляващи 85% от капитала на „HELLENIC REGISTER OF
SHIPPING” S.A. /HRS/, подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства
за придобиването им.
От справка в Регистър Булстат и Търговския регистър се установява, че съпругата на
проверяваното лице А. Г. В. участва в управлението и собствеността на търговски дружества
и е регистрирана като едноличен търговец, както следва:
1. ЕТ „КОНСУЛТ – Антоанета Василева”, ЕИК 831661566, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Подуяне, ж.к. „Хаджи Димитър” бл. 139, вх. Б, ап. 45, регистриран с
Решение 1/16.12.1994 г. по ф. д. № 23857/1994 г. на Софийска градски съд, предмет на дейност –
консултации по управление и стопанска дейност, собственик и управляващ А. Г. В.. ЕТ „КОНСУЛТ
– Антоанета Георгиева” е прекратен от 01.01.2012 г. съгласно разпоредбата на § 5, ал. 1 от Закон за
търговския регистър.
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Едноличният търговец не е придобивал недвижими имоти и МПС.
2. „КОНСУЛТ АВ” ЕООД, ЕИК 175246579, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район Красно село, ул. „Дебър” № 17. Дружеството е регистрирано с Решение № 1 от
06.03.2007 г. по ф. д. № 3493/2007 г. на Софийски градски съд. Предмет на дейност: консултантска
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна и лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна /без кино и
собствен печат/, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други
услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на видео и звукозаписи, издателска и
печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както
и извършването на др. Капиталът е 5 000 лв., едноличен собственик на капитала е А. Г. В.. С
Решение № 2/23.04.2007 г. на СГС е вписан запор върху дружествените дялове от капитала на
„Консулт АВ” ЕООД, притежавани от А. В.. Пререгистрация в Търговски регистър на 04.04.2008 г.
С Договор за продажба на дружествени дялове от 08.05.2012 г. А. В. продава на „Финансово
консултиране” АД притежаваните от нея 50 броя дружествени дяла с номинална стойност 5 000
лева за сумата от 10 000 лева.
От справка в Търговския регистър от 26.04.2015 г. се установява, че едноличен собственик
на капитала на „Консулт АВ” ЕООД е „Финансово консултиране” АД с управител С. Л. С..
Търговското дружество не е придобивало недвижими имоти и МПС.
Сумата в размер на 10 000 лева, получена при продажбата на 50 броя дружествени
дяла, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
Придобиването и отчуждаването на имущество от описаните търговски дружества и
свързаните с тях дружества, както и данъчната и банковата им информация е анализирана
след информацията, касаеща физическото лице Ц. Р. В..
Недвижими имоти:
I. Възмездни сделки през проверявания период с недвижими имоти, придобити преди
проверявания период:
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 128, том І, рег. № 3878,
дело № 115/05.03.2012 г., вписан с вх. рег. № 7698, акт № 45, том 16/2012 г. в Служба по
вписванията – гр. София, А. Г. В. и Ц. Р. В., чрез пълномощника Т. П. Т. продават на Г. С. К.
следния свой собствен недвижим имот, а именно: Апартамент № 45, находящ се в гр. С., , със
застроена площ 65,49 кв.м., заедно с избено помещение № 21, с полезна площ 3,79 кв.м., заедно с
3,9991% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж
върху мястото, за сумата 33 000 евро. Данъчната оценка на имота е 32 518,30 лева.
Имотът е придобит на основание договор за продажба на държавен недвижим имот по реда
на Наредбата за държавните имоти от 02.04.1991 г. на ОбНС „Подуяне” – София.
От анализа на банковата информация се установяват банкови преводи в „КТБ“ АД: по
сметка BG 91 KORP 9220 4402 3466 01 с титуляр А. Г. В. от Г. С. К. на 15.02.2012г. в размер на
3 300 евро или 6 454,24 лв., по сметка BG 50 KORP 9220 1000 0542 00 с титуляр Ц. Р. В. от Г. С.
К. на 05.03.2012 г. в размер на 9 681,36 лв. и на 14.03.2012г. – 48 312 лв. или общо 64 447,60 лв.
Пазарната стойност на имота към датата на отчуждаването му е 64 447,60 лв.
Сумата от продажбата на недвижимия имот не подлежи на отнемане в полза на
държавата, тъй като същият е придобит преди проверявания период. Получената при
продажбата сума е включена в приходната част на анализа.
IІ. Възмездни сделки с недвижими имоти през проверявания период:
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1. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 28, том ІІІ, рег.
№ 6693, дело № 350 от 20.09.2005 г., вписан с вх. рег. № 47535, акт № 31, том 138 в Служба по
вписванията – гр.София, „КЕН ТРЕЙД” ЕАД, ЕИК 831472409, чрез изпълнителния директор З.
Ж. Б., ЕГН ********** продава на Ц. Р. В., действащ чрез пълномощника си М. М. А., следните
собствени на дружеството недвижими имоти, а именно:
- Поземлен имот с пл. № 2 /втори/ с площ от 1 630 кв.м., представляващ реална част от
УПИ VІ в кв. 7, местност „Вилна зона – Панорамен път – Специални нужди – Беловодски път” по
плана на гр. София, при граници: север – улица, изток – УПИ ІV-4, юг – ПИ с пл. № 3 от УПИ VІ,
запад – УПИ ХІІ-670, за сумата в размер на 52 000 лева и
- Поземлен имот с пл. № 3 /трети/ с площ 1 500 кв.м., представляващ реална част от УПИ
VІ в кв. 7, местност „Вилна зона – Панорамен път – Специални нужди – Беловодски път” по плана
на гр. София, при граници:север – ПИ с пл. № 2, изток – УПИ ІV-4, юг – улица, запад – УПИ ХІІІ670, за сумата в размер на 48 000 лева. Данъчната оценка на продаваните имоти е както следва: за
имот с планоснимачен № 2 е 52 160 лева , а за имот с планоснимачен номер № 3 е 48 000 лева.
От предоставена справка от информационната система на НАП с писмо изх. № 37-00-55 от
03.02.2015 г. се установява издадена фактура № 42/20.09.2005 г. от „КЕН ТРЕЙД” ЕАД на Ц. Р. В.
на стойност 100 000 лв. с основание „продажба на земя“.
Пазарната стойност към датата на придобиване на първия имот е 382 560 лв.
Пазарната стойност към датата на придобиване на втория имот е 352 050 лв.
Пазарната стойност към датата на придобиване общо за двата имота е 734 610 лв.
Гореописаните два поземлени имота са обединени и е образуван урегулиран поземлен
имот № VІ-2,3 по плана на гр. София, местност в.з. „Панорамен път – Специални нужди –
Беловодски път”, с площ по нотариален акт от 3 130 кв.м. и с площ по скица от 3 120 кв.м., при
граници по скица: улица, урегулиран поземлен имот № ХІІІ-670, урегулиран поземлен имот № ХІІ670, улица, урегулиран поземлен имот № ІV-4, улица.
Върху недвижимите имоти е наложена възбрана въз основа на обезпечителна заповед
издадена по ЧНД № 3703/2014 г. на СГС, НО и определение № 2507/22.08.2014 г. и образувано
изпълнително дело № 20141110400164 на СИС при СРС в полза на СГП.
След Решение № 170/14.05.2015 г. на КОНПИ е внесен иск за образуване на производството
за налагане на обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество срещу проверяваното
лице. В полза на КОНПИ е наложена възбрана върху недвижимите имоти въз основа на
обезпечителна заповед от 22.05.2015 г., издадена съгласно определения от 21.05.2015 г. и
28.05.2015 г. по гр.д. № С-10/2015 г. на СГС, ГО, IV-Д състав.
Урегулираният поземлен имот не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като
на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.
* В урегулиран поземлен имот № VІ-2,3 е изградена жилищна сграда, на основание
издадено Разрешение за строеж № 204/10.04.2007 г. на Главния архитект на Район Витоша Столична община в полза на Ц. Р. В.. Общият размер на извършените разходи за изграждането
от Ц. Р. В. е 2 401 421,66 лв., по година както следва: за 2007 г. – 130 244,51 лв., за 2008 г. –
2 271 177,15 лв.
От справка от информационната система на НАП за издадени фактури на Ц. Р. В., договори
от 01.09.2008 г., сключени между Ц. Р. В. и „Никс трейд 08“ ЕООД за прехвърляне на права и
задължения, произтичащи от договори за доставки, свързани с изграждането на описания имот и
анализа на банковата информация, се установява:
- Платена сума по издадена фактура № 210000572/05.04.2007 г. от Столична община на Ц. Р.
В. на стойност 151,39 лв. с основание „такса за одобряване на проект“;
- Платена сума по издадена квитанция № 210003010805/05.04.2007 г. на Ц. Р. В. на стойност
15 773 лв. за издаване на Разрешение за строеж.;
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- Издадени три фактури от „БУЛАМ“ ООД на обща стойност 639 600 лв., платени на
06.10.2008 г. от разплащателна смета BG 50 KORP 9220 1000 0542 00 в „КТБ“ АД с титуляр Ц. Р.
В.;
- Платена сума от сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 в евро с титуляр Ц. Р. В. през
2007г. на MICHAEL MIKSCHE ARCH. DIPL 58 450,95 евро или 114 320,12 лв. за предварителен
идеен проект;
- Платена сума от сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 в евро с титуляр Ц. Р. В. през
2008г. на MICHAEL MIKSCHE ARCH. DIPL 99 212,15 евро или 194 042,10 лв. за консултации,
санитарен проект, проект боядисване и проект климатизация;
- Платена сума от сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 в евро с титуляр Ц. Р. В. през
2008г. на WOEHRER FENSTER TUEREN /АВСТРИЯ/ 120 000 евро или 234 699,60 лв. /първа
вноска за дограма/;
- Платена сума от сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 в евро с титуляр Ц. Р. В. през
2008г. на RADA NATURSTEIN /АВСТРИЯ/ 350 000 евро или 684 540,50 лв. /за облицовъчни
камъни/;
- Платена сума от сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 в евро с титуляр Ц. Р. В. през
2008г. на GEOBEL JOSEF /АВСТРИЯ/ 200 000 евро или 391 166 лв. /първа вноска за мебели/;
- Платена сума от сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 в евро с титуляр Ц. Р. В. през
2008г. на ATELIER MISAR /АВСТРИЯ/ 30 000 евро или 58 674,90 лв./ първа вноска за доставка и
монтаж на зимна градина/;
- Платена сума от сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 в евро с титуляр Ц. Р. В. през
2008г. на PARKET SHOP INTARSIA /АВСТРИЯ/ 35 000 евро или 68 454,05 лв. /първа вноска за
доставка на дървена настилка/.
* С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 75, том ІV, рег. № 11592,
дело № 616/29.08.2008 г., вписан с вх. рег. № 63797, акт № 118, том 156 в Служба по
вписванията – гр. София, Ц. Р. В. и А. Г. В., действащи чрез пълномощника си М. М. А.,
продават на „НИКС ТРЕЙД 08” ЕООД, ЕИК 200078346, чрез управителя и едноличен собственик
Н. М. С., ЕГН **********, следния недвижим имот, придобит по време на брака им и
представляващ съпружеска имуществена общност, а именно: жилищна сграда /без УПИ № VІ2,3/, изградена на степен „груб строеж”, находяща се в гр. София, СО, район „Витоша”, състояща
се от сутерен и два жилищни етажа, със застроена площ от 691,20 кв.м. и разгъната застроена площ
от 1 577,31 кв.м., състояща се от сутерен, кота -3,20 метра от два гаража, помещение гардероб,
помещение – гардероб с баня – тоалетна, винарна, механа, склад /техническо помещение/ за дърва,
баня – тоалетна, машинно – асансьор, котелно помещение, помещение за персонал, тоалетна,
перално, съблекалня, техническо помещение към басейн, обслужващ коридор, две бани с тоалетна;
на първи етаж, кота 0,00 метра от дневна, трапезария, пушалня, кухня, една спалня с баня –
тоалетна, кабинет, кът камина, салон, входно антре, баня с тоалетна, зимна градина, тераса и
външен басейн и на втори етаж, кота +3,20 метра от спалня с обслужващ дрешник и баня –
тоалетна, родителска спалня с обслужващи дрешник и баня – тоалетна, фитнес, галерия, антре, баня
– тоалетна, дневна, кухня – трапезария, ателие и тераса, заедно с правото на строеж върху мястото,
в което е изградена сградата, съставляващо урегулиран поземлен имот № VІ-2,3 по плана на гр.
София, местност „Панорамен път – Специални нужди – Беловодски път”, одобрен със Заповеди
№ 452/1962 г., № РД-50-357/1995г., № РД-09-49/1997 г., № РД-50-284/2002 г., № РД-09-50999/31.07.2006 г., с площ по нотариален акт от 3 130 кв.м. и с площ по скица от 3 120 кв.м., при
граници по скица: улица, урегулиран поземлен имот № ХІІІ-670, урегулиран поземлен имот № ХІІ670, улица, урегулиран поземлен имот № ІV-4, улица, за сумата от 965 000 лева, при данъчна
оценка на имота 962 868 лева.
* В урегулиран поземлен имот № VІ-2,3 /собственост на Ц. Р. В./ са изградени Градински
павилион и Гараж с работилница на основание Разрешение за строеж № 577/10.12.2008 г. на
Рег. № RB306002-001-07
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Главния архитект на Район Витоша – СО, издадено в полза на Ц. Р. В. и въведени в експлоатация
съгласно Удостоверение № 1381/18.12.2009г. на Столична община, Дирекция „Контрол по
строителството”. Разходите за изграждане на градски павилион и гараж с работилница за
периода от издаване на разрешението за строеж до въвеждане на обектите в експлоатация (от
10.12.2008 г. до 18.12.2009 г.) са в размер на 363 546 лв.
* С нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 61/10.06.2010 г., том ІІ, рег.
№ 4315, дело № 221, вписан с вх. рег. № 24053, акт № 48, том LXI в Служба по вписванията –
гр. София, „НИКС ТРЕЙД 08” ЕООД /собственост от 16.04.2009 г. на „Тръст Василеви”ООД/ е
признато за собственик по силата на покупко-продажба и завършено строителство, съгласно
удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж №1381 от 18.12.2009 г. на СО, Дирекция
„Контрол по строителството” на недвижим имот, представляващ жилищна сграда, находяща се в
гр. София, СО, район „Витоша”, състояща се от сутерен и два жилищни етажа, със застроена площ
от 691,20 кв.м. и разгъната застроена площ от 1 577,31 кв.м., състояща се от сутерен, кота -3.20
метра от два гаража, помещение гардероб, помещение – гардероб с баня – тоалетна, винарна,
механа, склад /техническо помещение/ за дърва, баня – тоалетна, машинно – асансьор, котелно
помещение, помещение за персонал, тоалетна, перално, съблекалня, техническо помещение към
басейн, обслужващ коридор, две бани с тоалетна; на първи етаж, кота 0,00 метра от дневна,
трапезария, пушалня, кухня, една спалня с баня – тоалетна, кабинет, кът камина, салон, входно
антре, баня с тоалетна, зимна градина, тераса и външен басейн и на втори етаж, кота +3.20 метра от
спалня с обслужващ дрешник и баня – тоалетна, родителска спалня с обслужващи дрешник и баня
– тоалетна, фитнес, галерия, антре, баня – тоалетна, дневна, кухня – трапезария, ателие и тераса,
заедно с правото на строеж върху мястото, в което е изградена сградата, съставляващо урегулиран
поземлен имот № VІ-2,3 по плана на гр. София, местност в „Панорамен път – Специални нужди –
Беловодски път”, одобрен със Заповеди № 452/1962 г., № РД-50-357/1995г., № РД-09-49/1997 г.,
№ РД-50-284/2002 г., № РД-09-50-999/31.07.2006 г., с площ по нотариален акт от 3 130 кв.м. и с
площ по скица от 3 120 кв.м., при граници по скица: улица, урегулиран поземлен имот № ХІІІ-670,
урегулиран поземлен имот № ХІІ-670, улица, урегулиран поземлен имот № ІV-4, улица. Данъчната
оценка на имота е 2 048 107,70 лв.
Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е 20 000 000 лева.
*С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 86, том ІІІ, рег. № 7940,
дело № 411/22.10.2010 г., вписан с вх. рег. № 47452, акт № 80, том 121/2010 г. в Служба по
вписванията – гр. София, Ц. Р. В. и А. Г. В., чрез пълномощника си Б. Б. М. ЕГН **********,
продават на „НИКС ТРЕЙД 08” ЕООД, ЕИК 200078346 /с ново наименование от 12.10.2010 г.
„ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД, собственост от 16.04.2009 г. на „Тръст Василеви”ООД/,
представлявано от управителя Г. З. Г. следните свои недвижими имоти, придобити по време на
брака им и представляващи съпружеска имуществена общност, находящи се в гр. С., а именно:
Гараж с работилница със застроена площ от 53,68 кв.м., състоящи се: от гараж и санитарен възел
на кота +1 метър, от работилница на кота +0 метра, склад в сутерена на ката -1.50 метра, при
граници: от четири страни двор; Градински павилион със застроена площ от 32,48 кв.м., състоящ
се от салон с кухненски бокс и санитарен възел, при граници: масивна ограда и от три страни двор,
заедно с масивна ограда с обща дължина от 282,88 метра; стоманобетонно покритие над басейн със
застроена площ от 89,36 кв.м.; покритие над вход на жилищната сграда със застроена площ от 30,03
кв.м. и покритие над тераса, заедно с правото на строеж върху мястото, в което са построени,
съставляващо урегулиран поземлен имот № VІ-2,3 /шести, отреден за имоти планоснимачни
номера две и три/ по плана на гр. София, местност в.з. „Панорамен път – Специални нужди –
Беловодски път”, одобрен със Заповед № 452/1962 г., № РД-50-357/1995 г., № РД-09-49/1997 г.,
№ РД-50-284/2002 г., № РД-09-50-999/31.07.2006 г., с площ по нотариален акт от 3 130 кв.м. и с
площ по скица от 3 120 кв.м., при граници по скица: улица, урегулиран поземлен имот № ХІІІ-670,
Рег. № RB306002-001-07
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урегулиран поземлен имот № ХІІ-670, улица, урегулиран поземлен имот № ІV-4, улица, за сумата
от 15 000 лева. Данъчната оценка на имота е 242 364 лева.
Пазарната стойност на построените сгради към настоящия момент е 400 000 лева.
*С нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 22, том ІV, рег. № 9760, дело
№ 533 от 28.12.2010 г., вписан с вх. рег. № 62754, акт № 111, том 163/2010г. в Служба по
вписванията – гр.София, „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД /с предишно наименование „НИКС
ТРЕЙД 08”ЕООД до 12.10.2010 г. /е признато за собственик на описаните по-горе недвижими
имоти, представляващи жилищна сграда, градински павилион и гараж с работилница/. Данъчната
оценка на имотите е 2 287 212,20 лв.
Построените в недвижимия имот жилищна сграда, градински павилион и гараж с
работилница, подлежат на отнемане в полза на държавата от „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ”
ЕООД, ЕИК 200078346 на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като
не е установен законен източник на средства за построяването им.
*С нотариален акт за учредяване на право на строеж и сервитутни права № 186, том
ІV, рег. № 13434, дело № 719 от 20.10.2008 г., вписан с вх. рег. № 76546, акт № 17, том 189/2008
г. в Служба по вписванията – гр.София, Ц. Р. В. и А. Г. В., чрез пълномощника си А. Р. М., ЕГН
********** като собственици на недвижим имот, находящ се в гр. С., представляващ УПИ № V-2,3,
от квартал № 7 по плана на гр.София, местност в.з. „Панорамен път – Специални нужди –
Беловодски път”, с площ по нотариален акт от 3 130 кв.м. учредяват на „ЧЕЗ Разпределение
България” АД право на строеж за изграждане в описания урегулиран поземлен имот на енергиен
обект, представляващ комплектен трансформаторен пост /КТП/, тип МКТП, с площ от 5,50 кв.м.,
ведно с прилежащ безсрочен сервитут за площ от 10,52 кв.м., съгласно чл. 64 от Закона за
енергетиката и Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти за сума в
размер на 885 лева без ДДС. Данъчната оценка на правото на строеж е 401,12 лева.
От анализа на банковата информация се установява банков превод в КТБ АД по сметка
BG 50 KORP 9220 1000 0542 00 с титуляр Ц. Р. В. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД на
20.12.2008 г. в размер на 885 лв.
Пазарната стойност на учреденото право на строеж към датата на учредяването му е 885 лв.
Сумата в размер на 885 лв. е включена в приходната част на анализа.
2. С нотариален акт за продажба на недвижими имоти № 145, том ІІ, рег. №2896 от
23.03.2006 г., вписан с вх.рег. № 14456, акт № 109, том 032/2006г. в Служба по вписванията –
гр. София, Ц. В.и А. В., чрез пълномощника им М. М. А. купуват от „БУЛСТРОЙ 95“ ЕООД, ЕИК
130729609, чрез управителя И. А. Н. следните собствени на дружеството недвижими имоти,
находящи се в изгражданата от дружеството жилищна сграда в гр. София, Столична община, район
„Лозенец“, ул. „Кричим“, в дворно място, цялото с площ от 850 кв.м., съставляващо урегулиран
поземлен имот ІV-344,345 /четвърти, за имоти с планоснимачни номера триста четиридесет и
четири и триста четиридесет и пет/, от квартал 173 /сто седемдесет и три/, по плана на град София,
местността „Лозенец - ІІІ част“, при съседи: улица, урегулиран поземлен имот ІІІ-346,347,
урегулиран поземлен имот VІІ-340,341, урегулиран поземлен имот VІ-342 и урегулиран поземлен
имот Х-523, а именно: Апартамент № 19 /деветнадесет/, изграден в степен на строителна
завършеност „груб строеж/, находящ се в подпокривното ниво на сградата, кота +20.88 метра и
заемащ цялото подпокривно ниво, с площ 164,64 кв.м., в която площ е включена и площта от
прилежащите към апартамента идеални части от общите части на сградата и от стопанските площи,
състоящ се от стълбище, започващо от асансьорната площадка на долното ниво, дневна –
трапезария с кухненски бокс, две спални, баня - тоалетна, склад, четири тераси и стълбище за
горното ниво - покривна тераса, при съседи: улица, покрив на сградата и двор, заедно с
прилежащата към апартамента покривна тераса, находяща се над апартамента, свързана с него с
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вътрешната стълба и заемаща цялото ниво на кота +23.52 метра, с площ 93 кв.м., при съседи от
четири страни: покрив на сградата и двор, заедно със съответните идеални части от общите части
на сградата, без идеални части от общите части на подземните гаражи и заедно със съответните
идеални части от правото на строеж върху гореописаното дворно място; Подземен гараж № 6
/шест/, изграден в степен на строителна завършеност „груб строеж“, находящ се на сутеренния етаж
със застроена площ 25.39 кв.м. и с площ 41,28 кв.м., в която площ е включена и площта на
прилежащите към подземния гараж идеални части от общите части на подземните гаражи и
стопанските площи, при съседи: подземна улица, подземен гараж № 5 и подземен гараж № 7,
заедно със съответните идеални части от общите части на подземните гаражи и заедно със
съответните идеални части от правото на строеж върху гореописаното дворно място, общо двата
имота за сумата от 135 000 лева. Данъчната оценка на апартамента е 123 905,10 лева, а на
подземния гараж е 10 265,50 лева.
От предоставена справка от информационната система на НАП с писмо изх. № 37-00-55 от
03.02.2015 г. се установява издадена фактура № 84/23.03.2006 г. от „БУЛСТРОЙ - 95” ЕООД на Ц.
Р. В. на стойност 135 000 лв.
Пазарната стойност на имотите към датата на придобиване е 387 000 лв.
Пазарната стойност на имотите към настоящия момент е 450 000 лв.
Съгласно писмо изх. № 09 МДТ-0500-7/1/17.03.2015 г. на Столична Община, дирекция
„ПАМДТ”, отдел МДТ „Лозенец”, данъчната оценка за 2015 г. за жилището е 225 075,80 лева, а за
гаража е 24 965, 80 лева. Общо 250 041,60 лева.
Върху недвижимите имоти е наложена възбрана въз основа на обезпечителна заповед
издадена по ЧНД № 3703/2014 г. на СГС, НО и определение № 2507/22.08.2014 г. и образувано
изпълнително дело № 20141110400164 на СИС при СРС в полза на СГП.
След Решение № 170/14.05.2015 г. на КОНПИ е внесен иск за образуване на производството
за налагане на обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество срещу проверяваното
лице. В полза на КОНПИ е наложена възбрана върху недвижимите имоти въз основа на
обезпечителна заповед от 22.05.2015 г., издадена съгласно определения от 21.05.2015 г. и
28.05.2015 г. по гр.д. № С-10/2015 г. на СГС, ГО, IV-Д състав.
Недвижимите имоти подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63,
ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на
средства за придобиването им.
3. С нотариален акт за продажба на недвижим имот №24, том ХІV, рег. № 4362, дело
№2279 от 28.12.2006 г., вписан с вх. рег. № 99969, акт№ 52, том 268/2006г. в Служба по
вписванията – гр.София, Ц. В.чрез пълномощника М. М. А. купува от „БУЛСТРОЙ - 95“ ЕООД,
ЕИК 130729609, чрез управителя И. А. Н., 6,17% идеални части от дворно място, находящо се в
град София, Столична община, район „Лозенец“, на улица „Кричим“, цялото с площ от 850 кв.м.,
съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-344,345, от квартал 173, по плана на град София,
местността „Лозенец - ІІІ /трета/ част“, при съседи: улица, урегулиран поземлен имот ІІІ-346,347,
урегулиран поземлен имот VІІ-340,341, урегулиран поземлен имот VІ-342 и урегулиран поземлен
имот Х-523, без идеални части от постройките върху мястото, за сумата от 1 000 лева. Данъчната
оценка на продаваемите идеални части е 1 941,72 лева.
Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 20 000 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 25 000 лв.
Съгласно писмо изх. № 09 МДТ-0500-7/1/17.03.2015 г. на СО, дирекция ПАМДТ, отдел МДТ
„Лозенец” данъчната оценка за 2015 г. за 6,17% идеални части е 10 186,40 лева.
След Решение № 170/14.05.2015 г. на КОНПИ е внесен иск за образуване на производството
за налагане на обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество срещу проверяваното
лице. В полза на КОНПИ е наложена възбрана върху недвижимите имоти въз основа на
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

15 / 378

За служебно ползване!
обезпечителна заповед от 22.05.2015 г., издадена съгласно определения от 21.05.2015 г. и
28.05.2015 г. по гр.д. № С-10/2015 г. на СГС, ГО, IV-Д състав.
На отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ подлежат 6,17 % идеални части от поземления имот, тъй като не е установен
законен източник на средства за придобиването им.
4. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 49, том ІV, рег. № 9883,
дело № 584 от 19.10.2007 г., вписан с вх. рег. № 77945, акт № 166, том LLLXLVІІ, дело № 53581
в Служба по вписванията – гр. София „ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ” ЕООД, представлявано от
управителя Ю. Й. И. продава на Ц. Р. В. следните собствени на дружеството недвижими имоти,
находящи се в гр. С., изградена в УПИ № X-1828, в квартал № 312г по плана на гр. София,
местност „Красно село – Плавателен канал”, с площ от 4 397 кв.м., при съседи на УПИ: улица, УПИ
№ ІX - за общежитие на к-т по транспортно машиностроене, УПИ № V-511, УПИ № VI-513, УПИ
№ VII-516а, УПИ № VIII-516, улица, а именно: 1. Ателие А1 на 16 етаж, с площ от 88.39 кв.м.,
състоящо се от кухня – столова, ателие, кабинет, антре и баня – тоалетна, при съседи: коридор,
ателие № А2, улица, двор, склад, заедно със складово помещение № 29, разположено от западната
част на стълбищната площадка между 14 и 15 етажи, с площ от 4,47 кв.м., заедно с 1,024% идеални
части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот,
описан по-горе; 2. Ателие А3 на 16 етаж, с площ от 93,75 кв.м., състоящо се от: ателие с кухненски
бокс, ателие, кабинет, антре, баня – тоалетна, мокро помещение и една тераса, при съседи: коридор,
ателие № А4, двор, улица, ателие № А2, заедно с мазе № 51, находящо се в сутерена на сградата, на
кота - 2.40 метра, с площ 4,37 кв.м., при съседи: мазе № 50, кабелно помещение, коридор, мазе
№ 52, заедно с 1.229 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху
урегулирания поземлен имот; 3. Ателие А7 на 16 етаж, с площ от 88,94 кв.м., състоящо се от
ателие, ателие, кабинет, антре и баня-тоалетна, при съседи: коридор, двор, двор, ателие № А6,
заедно с мазе № 53, находящо се в сутерена на сградата, на кота -2,40 метра, с площ 1,89 кв.м.,при
съседи: мазе № 54, коридор, коридор, коридор, заедно с 0.933% идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот; 4. Ателие А9 на 17 етаж, с
площ от 70,60 кв.м., състоящо се от ателие с кухненски бокс, ателие, кабинет и баня-тоалетна, при
съседи: коридор, ателие № А4, двор, улица, ателие № А2, ведно със складово помещение № 32,
разположено от източната страна на стълбищната площадка, между 15 и 16 етажи, с площ 4,57
кв.м., заедно с 0.821% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху
урегулирания поземлен имот, за сумата общо от 349 692,52 лева, при данъчна оценка на имотите за
ателие № А1 - 68 400,10 лв., за ателие № А3 – 72 380,70 лв., за ателие № А7 - 67 650,60 лв., за
ателие № А9 - 52 301,90 лв.
От анализа на банковата информация се установява банков превод от сметка в „КТБ“ АД
BG 50 KORP 9220 1000 0542 00 с титуляр Ц. Р. В. по сметка на „ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ” ЕООД на
14.11.2007 г. в размер на 349 692,52 лв.
Пазарната стойност на имотите към датата на придобиване е 349 692,52 лв.
Имотите са вписани като апорт в капитала на „Инвест мениджмънт” ООД, ЕИК 200078346.
Пазарната стойност на гореописаните недвижими имоти – 4 ателиета, съгласно изготвена тройна
оценителска експертиза по акт за назначаване на вещи лица № 20111102155614 от 04.11.2011 г. към
месец ноември 2011 г. възлиза общо на 423 200 лв., съответно за Ателие № А1 е 109 800 лв., за
Ателие № А3 е 116 600 лв., за Ателие № А7 е 109 500 лв., за Ателие № А9 е 87 300 лв.
След Решение № 170/14.05.2015 г. на КОНПИ е внесен иск за образуване на производството
за налагане на обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество срещу проверяваното
лице. В полза на КОНПИ е наложена възбрана върху недвижимите имоти въз основа на
обезпечителна заповед от 22.05.2015 г., издадена съгласно определения от 21.05.2015 г. и
28.05.2015 г. по гр.д. № С-10/2015 г. на СГС, ГО, IV-Д състав.
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

16 / 378

За служебно ползване!
Недвижимите имоти са апортирани в капитала на „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК
200078346 и същите подлежат на отнемане в полза на държавата от търговското дружество.
5. С нотариален акт за покупко–продажба на недвижим имот № 64, том V, рег. № 12363,
дело №787/17.12.2007 г., вписан с вх. рег. № 101188, акт № 149, том 260/2007 г. в Служба по
вписванията – гр. София, Ц. Р. В. купува от „ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ” ЕООД, ЕИК 131443824, чрез
управителя Ю. Й. И., ЕГН ********** следните недвижими имоти:
- Незастроен урегулиран поземлен имот І–СНС в квартал 7 по плана на гр. София,
местността „вилна зона Милкова кория”, с площ по графични данни от 1 345 кв.м., съгласно скица
№ 70-00-2568/27.11.2007 г. на Столична община, Район „Витоша”, отдел „Териториално и селищно
устройство”, при съседи: улица, УПИ ІІ-СНС, УПИ VІ-СНС, улица;
- Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ–СНС в квартал 7 по плана гр. София, местността
„вилна зона Милкова кория”, с площ по графични данни от 1 110 кв.м., съгласно скица № 70002566/26.11.2007 г. на Столична община, Район „Витоша” , отдел „Териториално и селищно
устройство”, при съседи: от две страни улица, УПИ ІІ-СНС, УПИ ІV –СНС;
- Незастроен урегулиран поземлен имот ІV–СНС в квартал 7 по плана на гр. София,
местността „вилна зона Милкова кория”, с площ по графични данни от 1 010 кв.м., съгласно скица
№ 70-00-2567/26.11.2007 г. на Столична община, Район „Витоша” отдел „Териториално и селищно
устройство”, при съседи: УПИ ІІІ-СНС, от две страни, улица, УПИ V-СНС;
- Незастроен урегулиран поземлен имот VІ-СНС в квартал 7 по плана на гр. София,
местността „вилна зона Милкова кория”, с площ по графични данни от 1 340 кв.м., съгласно скица
№ 70-002569/26.11.2007 г. на Столична община, Район „Витоша”, отдел „Териториално и селищно
устройство”, при съседи: от две страни улица, УПИ І-СНС, УПИ V-СНС.
Четирите поземлени имота са закупени за сумата от 432 450 евро без ДДС. Данъчната
оценка на имотите е 202 290,50 лева.
От анализа на банковата информация се установява банков превод от сметка в „КТБ“ АД
BG 50 KORP 9220 1000 0542 00 с титуляр Ц. Р. В. по сметка на „ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ” ЕООД на
13.12.2007 г. в размер на 1 010 000 лв.
Пазарната стойност на имотите към датата на придобиването им е 1 014 958,42 лв.
Първите три от посочените по-горе незастроени урегулирани имота са апортирани в
капитала на „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК 200078346, който апорт е вписан в Служба по
вписванията – гр. София вх. рег. № 1014/21.01.2012 г., акт 15, том 2/2012 г.
При вписването на апортната вноска е изготвена пазарна оценка на трите недвижими имота,
която съгласно тройна оценителска експертиза по акт за назначаване на вещи лица
№ 20111102155614/04.11.2011 г. към месец ноември 2011 г. възлиза общо на 1 036 800 лева.
След Решение № 170/14.05.2015 г. на КОНПИ е внесен иск за образуване на производството
за налагане на обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество срещу проверяваното
лице. В полза на КОНПИ е наложена възбрана върху недвижимите имоти въз основа на
обезпечителна заповед от 22.05.2015 г., издадена съгласно определения от 21.05.2015 г. и
28.05.2015 г. по гр.д. № С-10/2015 г. на СГС, ГО, IV-Д състав.
Първите три от описаните по-горе недвижими имоти са апортирани в капитала на
„ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК 200078346 и сделките, извършени с тях са обсъдени при
анализа на търговското дружество.
5.1. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 83, том ІІІ, рег.
№ 7937, дело № 408 от 22.10.2010 г., вписан с вх. рег. № 47509, акт № 107, том 121/2010г . в
Служба по вписванията – гр. София, Ц. Р. В. и А. Г. В. чрез пълномощника им Б. Б. М. продават
на „КЕЙ ПИ СИ ЕМ” ЕООД, ЕИК 200892665, представлявано от управителя П. П. К. следния
недвижим имот, представляващ съпружеска имуществена общност, а именно: Незастроен
урегулиран поземлен имот VІ-СНС в квартал 7 по плана на гр. София, местността „вилна зона
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Милкова кория”, с площ по графични данни от 1 340 кв.м., съгласно скица № 70-002569/26.11.2007
г. на Столична община, Район „Витоша”, отдел „Териториално и селищно устройство”, при съседи:
от две страни улица, УПИ І-СНС, УПИ V-СНС, за сумата от 40 000 лева. Данъчната оценка на
имота е 63 516 лв.
От анализа на банковата информация се установява банков превод по сметка в „КТБ“ АД
BG 50 KORP 9220 1000 0542 00 с титуляр Ц. Р. В. от „КЕЙ ПИ СИ ЕМ” на 13.12.2010 г. в размер на
40 000 лв.
Пазарната стойност на имота към датата на отчуждаване е 283 045 лв.
Сумата в размер на 283 045 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия
имот към датата на продажбата му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен
законен източник на средства за придобиването му.
6. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 59, том ІІ, рег. № 6762,
дело № 222 от 30.08.2013 г., вписан с вх. рег. № 42329, акт № 39, том 100/2013 г. в Служба по
вписванията – гр. София, „Софбилд Ком” ЕООД, ЕИК 200906773, представлявано от управителя
А. Р. Ч. продава на А. Г. В., действаща чрез пълномощника си Г. Я. Я. следните недвижими имоти,
собственост на дружеството, находящи се в жилищна сграда в гр.С., бивш адрес улица „Стефан
Малинов” № 2а, построена съгласно Разрешение за строеж № 85, издадено от СО –ДАГ на
19.05.2011 г., влязло в сила на 07.07.2011 г., въведена в експлоатация с Разрешение за ползване
№ СТ-05-46/10.01.2013 г., а именно:
А/ Апартамент № А19 /буква А, деветнадесет/, находящ се във вход „А” на 5 етаж на кота
+13.435 метра, със застроена площ от 119,23 кв.м., състоящ се от дневна зона с кухненски бокс, две
спални, баня с тоалетна, тоалетна, предверие и лоджия, при граници апартамент № А20, коридор,
стълбищна клетка, двор и ул. „Бяла черква”, заедно със склад № С08 /буква С, нула осем/, на 7
етаж, на кота + 19.903 метра, със застроена площ от 2,65 кв.м., при граници: от две страни –
апартамент № А32 и коридор, заедно с 1.69% идеални части, равняващи се на 31,68 кв.м. от общите
части на сградата и заедно с 1.52% идеални части от правото на собственост върху урегулирания
поземлен имот, в който сградата е построена, представляващ урегулиран поземлен имот № ІХ373,375, общински от квартал 57А по плана на гр. София, местност „Иван Вазов”, целият с площ от
2 610 кв.м., при граници по скица: от изток /североизток/ - ул. „Стефан Малинов” и ъгъла на ул.
„Стефан Малинов” с ул. „Бяла черква” от юг – ул. „Бяла черква”, от запад – бул. „П.Ю.Тодоров”, от
север – урегулиран поземлен имот № VІІ-за детска градина и ул. „Бяла черква”;
Б/ Апартамент № А20 /буква А, двадесет/, находящ се във вход „А” на 5 етаж, на кота
+13.435 метра, със застроена площ от 82,43 кв.м., състоящ се от дневна зона с кухненски бокс, две
спални, баня с тоалетна, тоалетна, предверие и три балкона, при граници: апартамент № А19,
коридор, апартамент № А21 и ул. „Бяла черква”, заедно със склад № С07 /буква С, нула седем/, на 7
етаж, на кота +19.903 метра, със застроена площ от 2.14 кв.м., при граници: апартамент № А32, от
две страни коридор и апартамент № А25 и заедно с 1.20% идеални части, равняващи се на 22.52
кв.м. от общите части на сградата и заедно с 1.08% идеални части от правото на собственост върху
урегулирания поземлен имот, в който сградата е построена, подробно описан по-горе;
В/ Подземно паркомясто № 34 /тридесет и четири/, в сутерена на сградата, на кота –4.125
метра, със застроена площ от 13.75 кв.м., при граници: подземно паркомясто № 35, маневрено
пространство, подземно паркомясто № 33 и улица, заедно с 1.69% идеални части, равняващи се на
20.30 кв.м. от общите части на сутерена и сградата, и заедно с 0.14 % идеални части от правото на
собственост върху урегулирания поземлен имот, в който сградата е построена, подробно описан погоре;
Г/ Подземно паркомясто № 35 /тридесет и пет/, в сутерена на сградата, на кота –4.125
метра, със застроена площ от 13.75 кв.м., при граници: подземно паркомясто № 34, маневрено
пространство, подземно паркомясто № 36 и улица, заедно с 1.69% идеални части, равняващи се на
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20.30 кв.м. от общите части на сутерена на сградата и заедно с 0.14% идеални части от правото на
собственост върху урегулирания поземлен имот, в който сградата е построена, подробно описан погоре, за обща продажна цена в размер на 432 473,60 евро без включен ДДС.
От анализа на банковата информация се установяват банкови преводи от сметка в „КТБ“ АД
BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 в евро с титуляр Ц. Р. В. по сметка на „Софбилд Ком” ЕООД на
27.08.2013 г. – 30.08.2013 г. общо в размер на 521 409,05 евро или 1 019 787,46 лв.
Пазарната стойност на имотите към дата на придобиването им е 1 019 487,46 лв.
Пазарната стойност на имотите към настоящия момент е 1 223 384,95 лв.
Съгласно писмо изх. № 10 МДТ-0500-14/1/06.02.2015 г. на Столична Община, Дирекция
„ПАМДТ”, отдел МДТ „Средец/Триадица“ данъчната оценка на имотите е 377 947,20 лева.
Върху недвижимите имоти е наложена възбрана въз основа на обезпечителна заповед
издадена по ЧНД № 3703/2014 г. на СГС, НО и определение № 2507/22.08.2014 г. в полза на СГП.
След Решение № 170/14.05.2015 г. на КОНПИ е внесен иск за образуване на производството
за налагане на обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество срещу проверяваното
лице. В полза на КОНПИ е наложена възбрана върху недвижимите имоти въз основа на
обезпечителна заповед от 22.05.2015 г., издадена съгласно определения от 21.05.2015 г. и
28.05.2015 г. по гр.д. № С-10/2015 г. на СГС, ГО, IV-Д състав.
Недвижимите имоти подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63,
ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на
средства за придобиването им.
7. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 138, том ІІІ, рег.
№ 2460, дело № 538 от 04.10.2005 г., вписан с вх. рег. № 4030/2005 г., акт № 152, том XVI, дело
№ 3512 в Служба по вписванията – гр. Разлог, Ц. Р. В. и А. Г. В. купуват от „Елми” ЕООД, ЕИК
101654274, представлявано от едноличния собственик на капитала Д. К. З. следния недвижим имот,
находящ се в строяща се жилищна сграда в гр. Банско, в урегулиран поземлен имот V /пети/ в кв.
292 /двеста деветдесет и две/ по регулационния план на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград,
целият с площ от 390 кв.м., при граници: УПИ ІІІ-2332, УПИ ІІ и от две страни – улици,
представляващ по акт за собственост Апартамент № 9 /девет/, находящ се в гр. Б. на втори
жилищен етаж, със застроена площ от 63.95 кв.м. и общи части от 21.38 кв.м., състоящ се от:
спалня, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, предверие и тераса, предверие и тераса, при
съседи: апартамент № 8 и коридор, отдолу –апартамент № 6, отгоре – апартамент № 11, заедно с
мазе № 9 с полезна площ от 4,35 кв.м., при съседи на мазето: двор, мазе № 10, мазе № 3, мазе № 8,
мазе № 11, заедно с 9,205 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж
върху УПИ V /пет/ в кв.292 по регулационния план на гр. Банско, община Банско, област
Благоевград, целият с площ от 390 кв.м., при граници: УПИ ІІІ-2332, УПИ ІІ и от две страни –
улици, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със
Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на Изп.директор на АГКК, видно от схема №3496/25.02.2011 г. на
СГКК-гр.Благоевград, презаверена на 24.10.2011 г., представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 02676.501.3506.1.9 с адрес гр. Б., находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 02676.501.3506 с предназначение жилище, апартамент, с площ 63,95 кв.м.,
при съседи: на същия етаж – поземлен имот с идентификатор 02676.501.3506.1.30, поземлен имот с
идентификатор 02676.501.3506.1.8, под обекта – поземлен имот с идентификатор
02676.501.3506.1.6 и над обекта – поземлен имот с идентификатор 02676.501.3506.1.11, заедно с
мазе 9 с площ от 4,35 кв.м., заедно с 9.205% идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху поземления имот за продажна цена в размер на 8 900 лева. Данъчната
оценка на имота е 2 345,80 лева.
Пазарната стойност на имота към дата на придобиване е 89 000 лв.
Имотите са декларирани от Ц. В.и съпругата му А. В. с декларация по чл.14 от ЗМДТ с вх.
№ 1022/08.09.2006г. в Община Банско.
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*В Служба по вписванията – гр. Разлог е вписан дружествен договор под акт № 62/2012 г.,
том 1, вх. рег. № 226/2012 г. на „Инвест Мениджмънт” ООД, съгласно който недвижимият имот е
непарична вноска /апорт/ в капитала на дружеството, със страни Ц. Р. В. и А. Г. В. и дружество –
нов собственик. От дружествения договор на „Инвест Мениджмънт” ООД се установява, че
имотите се намират в жилищна сграда, въведена в експлоатация, съгласно Удостоверение
№ 45/07.06.2006 г., издадено от Гл. архитект на Община Банско, арх. В. С..
Пазарната оценка на посочения недвижим имот, съгласно изготвената във връзка с апорта
тройна оценителска експертиза по акт за назначаване на вещи лица № 20111102155614/04.11.2011 г.
към месец ноември 2011 г. възлиза на 83 200 лева, а данъчната оценка е 29 689,50 лева.
След Решение № 170/14.05.2015 г. на КОНПИ е внесен иск за образуване на производството
за налагане на обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество срещу проверяваното
лице. В полза на КОНПИ е наложена възбрана върху недвижимите имоти въз основа на
обезпечителна заповед от 22.05.2015 г., издадена съгласно определения от 21.05.2015 г. и
28.05.2015 г.по гр.д. № С-10/2015 г. на СГС, ГО, IV-Д състав.
Недвижимият имот е апортиран в капитала на „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК
200078346 и същият подлежи на отнемане в полза на държавата от търговското дружество.
8. С нотариален акт за собственост на недвижим имот № 137, том V, рег. № 7463, дело
№ 699 от 29.10.2009 г., вписан с вх. рег. № 10304/29.10.2009 г., акт № 66, том 95, дело № 6481 в
Служба по вписванията – гр. Бургас, Ц. Р. В. и А. Г. В. са признати за собственици на следните
недвижими имоти в гр. Созопол: Сграда с идентификатор № 67800.8.889.1 по кадастрална карта
на гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас, одобрена със Заповед № РД – 18 – 60 от
04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. С. като сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор № 67800.8.889, със застроена площ 175 кв.м., брой
етажи 2 /два/, с предназначение еднофамилна жилищна сграда, при граници: външни зидове;
Сграда с идентификатор № 67800.8.889.4 по кадастрална карта на гр. Созопол, Община Созопол,
Област Бургас, одобрена със Заповед № РД – 18 – 60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с адрес на имота гр. С. като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 67800.8.889, със застроена площ 64 кв.м., брой етажи 1 /един/, с предназначение еднофамилна
жилищна сграда, при граници: външни зидове, ведно с дворно място, представляващо поземлен
имот с идентификатор № 67800.8.889, трайно предназначение на територията: урбанизирана и
начин на трайно ползване: за вилна сграда, с площ от 1516 кв.м., стар идентификатор 8084, парцел
XXXVIІI, при граници: поземлени имоти с идентификатор: № № 67800.8.890, 67800.8.125,
67800.8.124, 67800.8.158, 67800.8.170, 67800.8.888, 67800.8.894, както и всички подобрения върху
имота, като построения в дворното място недвижим имот съгласно удостоверение за
въвеждане в експлоатация представлява вилна сграда с барбекю, гараж и открит плувен
басейн. Данъчната оценка на недвижимия имот е 161 506,70 лева.
Период на изграждане:
С нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания – гр.
Бургас с вх. рег. № 855/15.02.2002 г., акт № 141, том ІІ, дело № 450, Ц. Р. В. купува следния
недвижим имот, представляващ: неурегулиран поземлен имот /лозе/, находящ се в землището на
гр. С., осма категория, имот № 008084.
На основание издадено Разрешение за строеж № 37/13.02.2004 г. на името на Ц. Р. В. от
Община Созопол е изградена „вилна сграда с барбекю, гараж и открит плувен басейн”, находяща се
в УПИ № ХХХVІІІ – 8084, м. Буджака по плана на гр. Созопол. С Удостоверение № 71/14.07.2006
г., издадено от Главния архитект на Община Созопол посочените обекти са въведени в
експлоатация. Видно От удостоверение за декларирани данни се установява, че с декларация по
чл.14 от ЗМДТ вх. № ДК14001341/22.07.2014 г. Ц. В.и съпругата му А. В. са декларирали по ½
идеална част от земя с площ 1516 кв.м. в Община Созопол, жилище – къща с РЗП 350 кв.м.,
жилище – къща с РЗП 64 кв.м., навес с оградни стени – барбекю 12 кв.м.
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

20 / 378

За служебно ползване!
Разходите за изграждане на посочените обекти възлизат на 977 915 лева.
Пазарната стойност на построените сгради и извършените подобрения в имота /без
поземления имот/ към настоящия момент е 1 100 000 лв.
Съгласно Удостоверение изх. № ДО000359/03.02.2015 г. на Община Созопол данъчната
оценка на посочените имоти /без поземления имот с площ 1516 кв.м./ е 210 809,60 лева.
Върху недвижимите имоти е наложена възбрана въз основа на обезпечителна заповед
издадена по ЧНД № 3703/2014 г. на СГС, НО и определение № 2507/22.08.2014 г. в полза на СГП.
След Решение № 170/14.05.2015 г. на КОНПИ е внесен иск за образуване на производството
за налагане на обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество срещу проверяваното
лице. В полза на КОНПИ е наложена възбрана върху недвижимите имоти въз основа на
обезпечителна заповед от 22.05.2015 г., издадена съгласно определения от 21.05.2015 г. и
28.05.2015 г.по гр.д. № С-10/2015 г. на СГС, ГО, IV-Д състав.
Построените жилищни сгради (без поземлен имот с идентификатор № 67800.8.889)
подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.
9. С нотариален акт за покупко–продажба на недвижим имот № 83, том І, рег.№ 2268,
дело № 69 от 18.03.2013 г., вписан с вх. рег. № 2689, акт № 158, том 8, дело № 1368 в Служба по
вписванията – гр. Бургас, „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД продава на А. Г. В. и Ц. Р. В., чрез
пълномощника им П. В. П. следния собствен на дружеството недвижим имот, находящ се в гр.
Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас, а именно: поземлен имот с идентификатор № 67800.8.124 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, одобрени със Заповед РД–18–
60/04.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност
„Буджака“, с площ от 737 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на
трайно ползване: лозе, със стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: няма, със съседи:
имоти с идентификатор № № 67800.8.131, 67800.8.158, 67800.8.889, 67800.8.125, 678.8.321, за
сумата от 9 800 лева. Данъчната оценка на имота е в размер на 55,72 лева.
Пазарната стойност на имота към дата на придобиване е 147 700 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 147 700 лв.
Върху недвижимите имоти е наложена възбрана въз основа на обезпечителна заповед
издадена по ЧНД № 3703/2014 г. на СГС, НО и определение № 2507/22.08.2014 г. в полза на СГП.
След Решение № 170/14.05.2015 г. на КОНПИ е внесен иск за образуване на производството
за налагане на обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество срещу проверяваното
лице. В полза на КОНПИ е наложена възбрана върху недвижимите имоти въз основа на
обезпечителна заповед от 22.05.2015 г., издадена съгласно определения от 21.05.2015 г. и
28.05.2015 г.по гр.д. № С-10/2015 г. на СГС, ГО, IV-Д състав.
Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63,
ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на
средства за придобиването му.
Установено имущество в чужбина:
По международно запитване на КОНПИ и след извършена проверка на територията на
Конфедерация Швейцария чрез Федералната криминална полиция се установява, че:
По информация от оторизираните власти в регистъра на недвижими имоти в Кантон Женева
на 01.11.2012 г. съпругата на проверяваното лице А. Г. В. е закупила недвижим имот в границите
на община Колони /Кантон Женева/ описан в кадастъра на общината като парцел 1586, лист 26,
с площ 2113 кв.м., находящ се в местността „Рут” и включващ следните сгради:
№ В1340 Жилищна сграда с едно жилище с площ 240 кв.м., с адрес Шмен дю Нант Даржан № 18, Колони 1223,
№ В1341 Сграда с площ 40 кв.м.,
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№ В1342 Подземен гараж с площ 70 кв.м.,
№ В1343 Подземно воднотехническо съоръжение с площ 8 кв.м.
Недвижимият имот е придобит за сумата от 23 500 000 франка или 37 944 275 лв.
С писмо рег. № 95/13.01.2015 г. на Софийска градска прокуратура „Следствен отдел” се
предоставят заверени копия на документи, съдържащи се по пр. пр. № 17291/2014 г. по описа на
СГП – СО, образувана срещу Ц. В.и А. В. за престъпление по чл. 253, ал. 5 от НК. От същите се
установява, че А. В. е извършила следните разходи:
По Фактура №LPCom - 2012-009 относно: Комисионна за продажба на недвижим имот за
Продажба на парцел 1586 с адрес Шмен дю Нант-Даржан №18, община Колони с цена на имота в
CHF 23 500 000 А. Г. В. е платила комисионна 648 000 CHF с ДДС.
Банкови реквизити: Банка UBS SA/1211 Женева 2
Титуляр Леонард Пропъртис АД
Сметка № 240-874861.00D.
Видно от Договор – вътрешно оформление на „HOUSE GENEVE” сключен между А. Г. В. от
една страна като възложител и фирма „Йозеф Гьобел Гмбх”, Фладнитц а.д.Т.119, 8193 Фладнитц,
Австрия от друга страна като изпълнител на поръчката, е сключен следния договор за
„Дърводелски работи, вътрешни врати, нефиксирана мебелировка и декорации за завеси, и
покривно осветление” по проект вътрешно оформление на вила. Стойността на поръчката с вкл.
ДДС е 2 110 290,62 евро. Цените остават непроменени съгласно условията на договора. Начало на
изпълнение на поръчката е 01.03.2014 г., край на изпълнение на поръчката 31.05.2015г.
Други: Безплатно предоставяне от страна на възложителя на достъп до строителния обект,
ток, вода, съгласно австрийските стандарти /О-NORM/. Всички мебели, включително и тези за
вграждане ще бъдат изработени съгласно тези норми.
Всички необходими за изпълнението на поръчката уговорки със съответните инстанции се
извършват от възложителя за негова сметка. Евентуални закъснения са за сметка на възложителя.
По договор – управление на проект Архитект Швейцария, сключен между А. В. Г. ,
Chemin du Nant d‘Argent, 18,1223 Cologny, Швейцария от една страна клиент и от друга
предприемач IN KA architecture 34 Rue des Noirttes 1227, Каруж, Женева, с предмет: поръчка за
архитектурните работи на проекта „Къща Женева” е платена сумата 86 400 швейцарски франка.
Начало на проекта 13.05.2014 г., край на проекта 31.05.2015 г.
Сметки, плащания, срокове: Частичните фактури се превеждат по банковата сметка на
изпълнителя на поръчката в срок от 10 календарни дни след получаване на фактурата.
Окончателните и частично окончателните фактури се превеждат по банковата сметка на
изпълнителя на поръчката в срок от 30 календарни дни след постъпване на фактурата.
Всички фактури се издават в един екземпляр на възложителя и се фактурират на следния
адрес: A. G. V., S..
Всички плащания се извършват по посочена банкова сметка на фирма Йозеф Гьобел ГмбХ.
Съгласно посочения план в договора, трябва да се извършват следните плащания:
- Плащане при сключване на договора в размер на 844 116,24 евро.
- Плащане преди започване на дейностите в размер на 633 087,18 евро.
- Плащане преди началото на монтажните работи в размер на 211 029,06 евро.
- Плащане след приключване на монтажа работи на 50% в размер на 211 029,06 евро.
- Плащане след приемане на обекта в размер на 211 029,06 евро.
Общият размер на плащанията в проверявания период съгласно посочения договор е
1 688 232,48 евро с левова равностойност 3 301 895,76 лева.
Договорът влиза в сила с подписването му от страните и постъпването на първото плащане,
съгласно плана за плащане.
От анализа на банковата информация се установява банков превод от сметка BG 50 KORP
9220 1000 0542 00 в лева с титуляр Ц. Р. В. в КТБ АД по сметка на NECKER, CHRIST, GREGORS
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CANDOLLE N ШВЕЙЦАРИЯ на 14.09.2012г. в размер на 1 276 879,28 лв. с основание
„Нотариални такси“.
От анализа на информацията, касаеща спестовен влог BG 91 KORP 9220 44 02346601 в евро
титуляр А. Г. В., открит на 11.01.2012 г. в „КТБ“ АД се установява, че за закупуване на имот в
Швейцария са преведени 2 388 349,58 евро или 4 671 205,76 лв.
От анализа на информацията по сметка BG 50 KORP 9220 10 00054200 в евро с титуляр Ц.
В.се установява, че на 31.10.2012 г. с основание „трансфер за ипотека“ за имота в Швейцария са
преведени 9 000 000 евро или 17 602 470 лв.
С Решение от 17.11.2015 г. първоинстанционният съд на Кантон Женева, 20 състав, признава
и обявява изпълнимостта в Швейцария на Определение № 9, произнесено на 21.05.2015 г. от
Софийски градски съд по гражданско дело № С-10/2015 г. по искане на КОНПИ срещу Ц. Р. В., А.
Г. В. и останалите ответници, като сред посочените мерки е и „възбрана” на сграда в Женева,
поземлен имот № 1586 в община Колони (Женева), находяща се на адрес „Шмен дю Нант-д Аржан”
№ 18, 1223 Колони.
Пазарната стойност на недвижимия имот към дата на придобиване е 37 944 275 лв.
Пазарната стойност на недвижимия имот, ведно със стойността на изплатените в
проверявания период подобрения, е в размер на 47 559 915,76 лв.
Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63,
ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на
средства за придобиването му.
Придобити недвижими имоти от Р. Ц. В., ЕГН **********:
1. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 81, том ІІІ, рег. № 2047,
дело № 425/09.06.2009 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Царево с вх. рег. № 1135, акт
№ 23, том V, дело № 565, „БИЛДИНГ РИСОРТ” ЕООД продава на Р. Ц. В., действаща чрез
пълномощника П. В. П., следния собствен на дружеството недвижим имот, представляващ
самостоятелен обект в „Сграда с кафе – клуб, басейн и апартаменти – жилищна група „Д” с
идентификатор № 48619.505.356.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Царево,
одобрени със Заповед КД-14-02- 134/11.02.2009 г. на Началника на СГКК – Бургас, с адрес: гр. Ц.,
със застроена площ от 935 кв.м., брой етажи: 4, с предназначение: сграда със смесено
предназначение, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор № 48619.505.356 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Царево, одобрени със Заповед РД–18–
56/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Ц., с трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел,
почивен дом, с площ на имота по скица от СГКК – Бургас – 5857 кв.м., стар идентификатор:
квартал 82, парцел V, при съседи по скица: имот № 48619.505.324, имот № 48619.505.542, имот
№ 48619.505.359, имот № 48619.505.507, имот № 48619.505.600, имот № 48619.505.351, имот
№ 48619.505.352 и имот № 48619.505.324, а именно: самостоятелен обект в сграда с
идентификатор № 48619.505.356.14.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Царево, одобрени със Заповед № РД–18–56/24.08.2009 г. на Изпълнителния директор на АК,
изменена със Заповед КД – 14 – 02 – 134 /11.02.2009 г. на Началника на СГКК – Бургас, с адрес на
имота гр. Ц. , самостоятелният обект се намира в сграда № 14, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/ с площ по скица 151,78 кв.м., прилежащи части: 29,53
кв.м. идеални части от общите част на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на
същия етаж: обект с идентификатор № 48619.505.356.14.8. под обекта: обекти с идентификатори
№ 48619.505.356.14.2, № 48619.505.356.14.5, № 48619.505.356.14.4 и № 48619.505.356.14.3 и над
обекта:
обекти
с
идентификатори
№ 48619.505.356.14.12,
№ 48619.505.356.14.13
и
№ 48619.505.356.14.14, представляващ по таблица за площообразуване Апартамент № 7 от
жилищната група „Д”, на втори етаж, със застроена площ от 151,78 кв.м., състоящ се от: изходно
антре, дневна – трапезария с кухненски бокс, две спални, баня, санитарен възел и тераса, заедно с
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9,3649 % ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 29,53 кв.м., при граници по
архитектурен проект: изток – външен зид, юг – рецепция и стълбищна клетка, запад – апартамент
№ 6 и север – външен зид, ведно със съответното право на строеж за продавания обект и ведно с
4,3555 % ид.ч., равняващи се на 255,10 кв.м. идеални части от правото на собственост на
гореописания урегулиран поземлен имот, върху който е построена сградата за продажна цена
235 600 лева без ДДС, от които 39 060,80 лева без ДДС за земята и 196 539,20 лева без ДДС за
апартамента, която продажна цена ще бъде платена на продавача в срок до три дни, считано от
подписване на нотариалния акт.
Данъчната оценка на продавания недвижим имот е 96 450,10 лева.
Пазарната цена на имота към дата на придобиване е 283 992,24 лв.
От анализа на банковата информация се установява банков превод от сметка в „КТБ“ АД с
IBAN BG 50 KORP 9220 1000 0542 00 в лева с титуляр Ц. Р. В. по сметка на „БИЛДИНГ РИСОРТ”
ЕООД на 17.06.2009 г. в размер на 283 992,24 лв. с основание „покупка на апартамент за Р. В.“.
От анализа на банковата информация се установява банков превод от сметка в „КТБ“ АД с
IBAN BG 50 KORP 9220 1000 0542 00 в лева с титуляр Ц. Р. В. по сметка на „БИЛДИНГ РИСОРТ”
ЕООД за 2011 г. в размер на 5 420,26 лв., за 2012г. в размер на 69,71 лв., за 2013г. – 5 679,84 лв., за
2014 г. – 5 957,47 лв. с основание „плащания по фактури на Р. В.“.
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 187, том І, рег. № 1213, дело
№ 165/17.04.2015 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Царево с вх. рег. № 651, акт № 178, том II,
дело № 186 Р. Ц. В. продава на „Агро Ин 2001“ ЕООД чрез управителя Н. А. Г. гореописания
недвижим имот за сумата от 120 000 евро, която е платена по банков път преди подписването на
нотариалния акт.
Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата и на основание чл. 64,
т. 2 във връзка с чл. 67 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ посочената сделка е недействителна
по отношение на държавата, тъй като:
- Цената, посочена в съответния договор за покупко-продажба е значително по-ниска от
действителната пазарна стойност на имотите към момента на продажбата.
- Продажбата на имотите е извършена след медийното и публичното огласяване на
обстоятелствата относно наказателното преследване по отношение на Ц. Р. В.
- Установено е, че 16.02.2015 г. с договор за покупко-продажба на дялове В. Н. Г. продава
на Н. А. Г. целия дружествен капитал на „АГРО ИН 2001” ЕООД. На 16.02.2015 г. е сключен и
договор за възлагане и управление между „АГРО ИН 2001” ЕООД и Н. А. Г., по силата на който
възложителят „АГРО ИН 2001” ЕООД възлага на изпълнителя Н. А. Г. да извършва необходимите
действия по управлението на дружеството.
От изложеното по-горе се установява, че продажбата на дяловете в „АГРО ИН 2001” ЕООД
предхожда придобиването на недвижимия имот. Същевременно от показанията на свидетеля В. Г.
/предишен едноличен собственик на „АГРО ИН 2001“ ЕООД/ и свидетеля Н. Г. /настоящ
собственик на „АГРО ИН 2001“ ЕООД/, дадени по ДП № 92/2014 г. по описа на СО – СГП се
установява, че решението за покупката на недвижимия имот от дружеството е на предишния негов
собственик В. Г..
Установено е, че В. Г. участва в управлението на „В и ВГД – Оранжерии Петрич” ЕООД,
което дружество е получило множество кредити от „КТБ”АД и понастоящем има задължения към
банката в размер на около 34 000 000 лв. Очевидно с продажбата на капитала на „АГРО ИН 2001”
ЕООД от В. Г. на Н. Г. /които са роднини по съребрена линия/ се цели прекъсване на връзката
между придобиването на недвижимите имоти от „АГРО ИН 2001” ЕООД и дължимата сума от
управляваното от В. Г. „В и ВГД – Оранжерии Петрич” ЕООД към „КТБ” АД в размер на около
34 000 000 лв.
- В показанията на разпитаните в хода на ДП № 92/2014 г. по описа на СО – СГП
свидетелите В. Н. Г., Н. А. Г. и Г. З. Г. са налице съществени противоречия в твърдяните от тях
обстоятелства във връзка с покупко-продажбата на имота.
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Пазарната стойност на имота към момента на продажбата му е в размер на 300 000 лв.
В случай, че съдът не уважи иска по чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 67 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ, предявен за реално отнемане на отчужденото недвижимо имущество,
придобито от Р. В. изцяло със средства от Ц. В.по банков път, то в условията на евентуалност
на отнемане в полза на държавата подлежи пазарната стойност на недвижимия имот към
датата на очуждаването му в размер на 300 000 лв. на основание чл. 72 във връзка с чл. 67 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
2. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 178, том ІV, рег.
№ 13308, дело № 712 от 16.10.2008 г., вписан в Служба по вписванията – гр. София под акт
№ 18, том LLXXXVІІ, дело № 52383, „СЪН СИТИ 03” АД, чрез изпълнителните си директори В.
В. Т. и М. М., последният чрез пълномощника си С. В. Б., продава на Р. Ц. В., действаща чрез
пълномощника си М. М. А. следните собствени на дружеството недвижими имоти, изградени на
степен груб строеж в гр.София, СО, район „Лозенец”, в урегулиран поземлен имот № ІІІ – 1223,
1224, 1431 и 1696 /трети, отреден за имоти с планоснимачни номера хиляда двеста двадесет и три,
хиляда двеста двадесет и четири, хиляда четиристотин тридесет и едно и хиляда шестстотин
деветдесет и шест / от квартал 118 /сто и осемнадесет/, по плана на гр. София, местност „Витоша –
ВЕЦ Симеоново”, одобрен със Заповед № РД-09-50-448 от 28.04.2005 г. и Решение № 44, т.2 по
Протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС, целият с площ от 3 788 кв. м., при съседи по скица: от три
страни новопроектирани улици, урегулиран поземлен имот № І-1309, 1739 и урегулиран поземлен
имот № ІІ-1309,1739, а именно: Апартамент № 6 /шест/, с номерация по одобрен архитектурен
проект № 11-6 /единадесет-шест/, от секция № 11, на две нива, разположен на 3 /трети/ и 4
/четвърти/ жилищни етажи, на кота +6,40 метра и +9, 40 метра, със застроена площ по одобрен
архитектурен проект от 200,53 кв.м., състоящ се на първо ниво от дневна – трапезария, кухня, една
спалня, баня – тоалетна, тоалетна, склад, входно антре и две тераси, и на второ ниво от спалня,
баня-тоалетна, дрешник и една тераса, при съседи на апартамента на първо ниво: първо ниво на
апартамент № 5 от секция № 11, с номерация по архитектурен проект 11-5, двор, двор, двор и
стълбищна клетка и при съседи на второ ниво: второ ниво на апартамент № 5 от секция № 11, с
номерация по архитектурен проект 11-5, двор, двор, двор, заедно с 24,86 % идеални части от
общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания
поземлен имот, описан по-горе; Склад № 7 /седем/, с номерация по одобрен архитектурен проект
№ 11-7 /единадесет-седем/, от секция № 11, в сутерена на сградата, със застроена площ от 5,33
кв.м., при съседи: коридор, склад № 11-8, двор, склад № 11-6, заедно с 0,21 % идеални части от
общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания
поземлен имот, описан по-горе; Склад № 8 /осем/, с номерация по одобрен архитектурен проект
№ 11-8 /единадесет-осем/, от секция № 11 /, в сутерена на сградата, със застроена площ от 5,33
кв.м., при съседи: коридор, коридор, склад № 11-9, двор, склад № 11-7, заедно със 0, 21 % идеални
части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху
урегулирания поземлен имот, описан по-горе; Гараж № 20 /двадесет/, от 4 /четвърти/ подземен
гараж, със застроена площ от 26, 75 кв.м., при съседи: рампа, гараж № 21, коридор от секция 11,
стълбищна клетка , заедно с 2,60 % идеални части от общите части на подземен гараж № 4 и
съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, описан погоре; Гараж № 21 /двадесет и едно/, от 4 /четвърти/ подземен гараж, със застроена площ от 24,85
кв.м., при съседи: рампа, преградна стена, склад № 10 от секция № 11, коридор, гараж № 20, заедно
с 2,42 % идеални части от общите части на подземен гараж № 4 и съответните идеални части от
правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, описан по-горе за сумата от 120 000 евро,
без включен ДДС, която сума пълномощникът на купувача е заявил, че е изплатена по банкова
сметка на продавача от бащата на купувача Р. Ц. В. – Ц. Р. В., преди подписването на нотариалния
акт.
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”СЪН СИТИ 03” АД се задължава след приемане на сградата с Разрешение за ползване,
издадено от съответния орган, в 30 дневен срок да прехвърли по нотариален ред на Р. Ц. В. и
съответните идеални части от урегулирания поземлен имот, описан по-горе, припадащи се на
описаните недвижими имоти, както и в същия срок да предаде владението на описаните недвижими
имоти на Р. Ц. В., като за целта се изготви приемо-предавателен протокол.
От анализа на банковата информация се установява банков превод от сметка в „КТБ“ АД с
IBAN BG 50 KORP 9220 1000 0542 00 в лева с титуляр Ц. Р. В. по сметка на „СЪН СИТИ 03” АД на
30.06.2005 г. в размер на 51 829,50 лв. и от сметка в „КТБ“ АД с IBAN BG 05 KORP 9220 1400 0542
01 в евро с титуляр Ц. Р. В. по сметка на „СЪН СИТИ 02” ООД на 16.10.2008 г. в размер на 62
909,17 евро или 123 039,64 лв. с основание „Доплащане за апартамент Р. В.“ или общ размер на
плащанията, установени по банков път, в размер на 174 869,14 лв. От писмо изх. № 37-0055/03.02.2015 г. на ТД на НАП – гр. София се установява, че Ц. В.е декларирал извършени
разходи в брой за покупка на имота в общ размер на 103 719,02 лв.
Пазарната цена на имота към дата на придобиване е 586 749 лв.
2.1. С нотариален акт за прехвърляне на идеални части от недвижим имот, в
изпълнение на задължение № 42, рег. № 933, том І, дело № 32 от 09.02.2010 г., вписан в Служба
по вписванията – гр. София под акт № 163, том VІІ, дело № 1485, „СЪН СИТИ 03” АД, чрез
Изпълнителните си директори В. В. Т. и М. М., последният чрез пълномощника си С. В. Б.,
прехвърля на Р. Ц. В., действаща чрез С. О. Б. Ц., преупълномощена от пълномощника й Ц. Р. В.
правото на собственост общо върху 5,88 % идеални части от урегулиран поземлен имот № ІІІ
- 1224 1431, 1696 в квартал 118, по плана на гр. София, местност „Витоша – ВЕЦ Симеоново”,
одобрен със Заповед № РД-09-50-448 от 28.04.2005 г., Решение № 44, т.2 по Протокол № 24 от
30.03.2001 г. на СОС, Заповед № РД-09-09-18/2004 г. на кмета на СО, целият с площ от 3 788 кв.м.,
при съседи по скица: от три страни улици, урегулиран поземлен имот № ІІ-1309, 1739, урегулиран
поземлен имот № І-1309, 1739, в изпълнение на задължението си по пункт втори от нотариален акт
№ 178, том ІV, рег. № 1330, дело № 712 от 2008 г. на нотариус рег. № 343 на НК, вписан в Служба
по вписванията – гр. София с вх. рег. № 75789, акт 18, том LLXXXVІІ, дело № 52383/2008 г., които
идеални части от урегулирания поземлен имот, представляват припадащите се идеални части
към собствените й недвижими имоти, както следва: за Апартамент № 6 /шест/, от жилищна
секция № 11, на четвърти жилищен етаж, със застроена площ от 200, 53 кв.м. съответно – 4,08 %
/четири цяло и осем стотни върху сто/ идеални части, за Склад № 7 /седем/ от жилищна секция
№ 11, находящ се в сутерена на жилищна секция № 11 със застроена площ от 5.33 кв.м., съответно
– 0,10 % /нула цяло и десет стотни върху сто/ идеални части, за Склад № 8 /осем/ от жилищна
секция № 11, находящо се в сутерена на жилищна секция № 11 със застроена площ от 5.33 кв.м.,
съответно 0,10 % идеални части, за Гараж № 20 /двадесет/ разположен в четвърти подземен гараж,
със застроена площ от 26,75 кв.м., съответно – 0,83 % идеални части и за Гараж № 21 /двадесет и
едно/ разположен в четвърти подземен гараж, със застроена площ от 24,85 кв.м., съответно – 0,77 %
идеални части.
Приемателят Р. Ц. В. не дължи на прехвърлителя „СЪН СИТИ 03” АД никакви суми за
прехвърляне на идеалните части към гореописаните недвижими имоти, тъй като цената на тези
идеални части е включена в цената по придобиване на същите.
От анализа на банковата информация се установява банков превод от сметка в „КТБ“ АД с
IBAN BG 50 KORP 9220 1000 0542 00 в лева с титуляр Ц. Р. В. по сметка на „СЪН СИТИ
ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД на 19.01.2011 г. в размер на 3 121,37 лв. и на 22.02.2013 г. в
размер на 3 121,37 лв. с основание „Такса Р. В.“.
2.2. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 12, том І , рег.
№ 517, дело № 10/04.02.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр.София с вх. рег. № 4859,
акт № 185/2015 г., том 9 са продадени описаните по-горе недвижими имоти на „Акаунт Сървис
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2009” ЕООД, представлявано от управителя И. Е. Н. за сумата от 300 000 лева. Данъчната оценка на
имотите е 292 435,20 лв. Недвижимите имоти, предмет на продажба, се намират в жилищна сграда,
въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1699/30.12.2009 г., издадено от ДНСК
– София и е с административен адрес: гр. С..
Недвижимите имоти подлежат на отнемане в полза на държавата и на основание чл. 64,
т. 2 във връзка с чл. 67 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ посочената сделка е недействителна
по отношение на държавата, тъй като:
- Цената, посочена в съответния договор за покупко-продажба е значително по-ниска от
действителната пазарна стойност на имотите към момента на продажбата.
- Продажбата на имотите е извършена след медийното и публичното огласяване на
обстоятелствата относно наказателното преследване по отношение на Ц. Р. В..
- В нотариалния акт, с който Р. В. придобива собствеността, се сочи, че продажната цена е
заплатена директно от баща ѝ Ц. Р. В.. Това обстоятелство очевидно е било известно на купувачите
/техните представители и/или управители на свързани с тях юридически лица/, тъй като
договорите, с които Р. В. придобива имотите са приложени към съответните нотариални актове за
продажба.
Пазарната стойност на имота към момента на продажбата му е в размер на 600 000 лв.
В случай, че съдът не уважи иска по чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 67 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ, предявен за реално отнемане на отчужденото недвижимо имущество,
придобито от Р. В. изцяло със средства от Ц. В.по банков път, то в условията на евентуалност
на отнемане в полза на държавата подлежи пазарната стойност на недвижимия имот към
датата на очуждаването му в размер на 600 000 лв. на основание чл. 72 във връзка с чл. 67 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
3. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 124, том І, рег. № 2330,
дело № 93 от 21.12.2013 г., вписан с вх. рег. № 30094, акт № 155, том 81/2013 г. в Служба по
вписванията – гр. Варна, Р. Ц. В. чрез пълномощника си Г. Я. Я. купува от акционерно
дружество със специална инвестиционна цел „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ – гр. София,
представлявано от изпълнителния директор В. Р. О., чрез пълномощника П. О. В. следния собствен
на дружеството – продавач недвижим имот, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна,
к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, а именно: Апартамент № 39 (тридесет и девет), представляващ
самостоятелен обект с пълен номер /идентификатор/ 10135.2569.20.6.85 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Варна, община Варна, Варненска област, одобрени със Заповед
№ РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед
№ КД-14-03-1968/ 02.08.2011 г. на Началник на СГКК – гр. Варна, с предназначение – жилище,
апартамент , находящ се на етаж 6 (шест), кота + 14,50 м., във вход № 3 /три/ на жилищната сграда
с пълен номер /идентификатор/ 10135.2569.20.6 съгласно цитираните кадастрална карта и
кадастрални регистри, изградена и регистрирана за нейното въвеждане в експлоатация като строеж
и представляваща едно тяло, разделено на три блока (1 /едно/, 2 /две/ и 3 /три/) от деформационни
фуги и организирани с три отделни входа (1 /едно/, 2 /две/ и 3 /три/), с адрес на апартамента по
схема: град В., със застроена площ на апартамента 360,30 кв.м., брой нива на обекта: 1, ниво: 1,
състоящ се от входно антре, дневна с кухня, трапезария, две спални, две бани с тоалетни, тоалетна,
дрешник, склад и тераса с тангенторна вана, ведно с 4, 2266 % идеални части от правото на строеж
върху поземления имот, в който е построена сградата, представляващ поземлен имот с пълен номер
/идентификатор/ 10135.2569.20 по цитираните кадастрална карта и кадастрални регистри, с площ
по кадастрална карата 7539 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, номер по предходен план: кв. 11, парцел: ІІІ-140
и който имот съставлява урегулиран поземлен имот № ІІІ-140 „За жилищна сграда” в кв. 11 по
плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, град Варна , идентичен с описания по предходни
документи за собственост като урегулиран поземлен имот № ІІІ-32 - за хотелски комплекс, в
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квартал 30 по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, град Варна , община Варна, Варненска
област, целият с площ по предходни документи за собственост от 7 531 кв.м., за сумата от
1 122 000 евро, без включен ДДС, част от която в размер на 897 600 евро без ДДС е изплатена от
Р. Ц. В. на дружеството продавач по банков път, чрез извършване на банков превод от сметка в
„КТБ” АД по сметка на продавача в „ОББ” АД преди подписването на нотариалния акт, а остатъкът
в размер на 224 400 евро без ДДС следва да се плати по същия начин в тримесечен срок от
подписването на нотариалния акт.
От анализа на банковата информация се установяват банкови преводи от сметка в „КТБ” АД
BG 50 KORP 9220 1000 0542 00 в лева с титуляр Ц. Р. В., както следва: по сметка на Р. В. на
05.12.2013 г. в размер на 2 106 663,61 лв. с основание „Дарение“, на 21.12.2013 г. в размер на
57 055,48 лв. получател „Община Варна“ с основание „Данък за придобиване на имот“, на
21.12.2013 г . в размер на 2 194,45 лв., получател Агенция по вписвания – гр. Варна с основание
„Такса за вписване на имот“, на 21.12.2013 г. в размер на 3 982,73 лв. получател К. П. И. –
нотариални такси и на 07.02.2014 г. превод в размер на 540 000 лв. с получател Р. В. с основание
„Дарение“
Общият размер на извършените разходи от Ц. Р. В., свързани с придобиването на
описания имот, е в размер на 2 702 519,64 лева.
Пазарната стойност на имота към дата на придобиване е 2 633 329,51 лв.
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 62, том І, рег. № 1954, дело
№ 53/12.05.2015 г., вписан с вх. рег. № 10389, акт № 169, том XXVI, дело № 54891/2015 г. в
Служба по вписванията – гр. Варна, Р. Ц. В., чрез пълномощника си Г. З. Г., продава на „Агро Ин
2001”ЕООД, действащо чрез пълномощника си В. Н. Г., гореописания недвижим имот за сумата от
190 000 лева, изцяло платена от купувача на продавача преди изповядване на сделката, на три части
по банкова сметка с IBAN BG 94STSA93000022325761 в „Банка ДСК” ЕАД. Данъчната оценка на
продавания недвижим имот е 185 884,50 лева.
Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата и на основание чл. 64,
т. 2 във връзка с чл. 67 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ посочената сделка е недействителна
по отношение на държавата, тъй като:
- Цената, посочена в съответния договор за покупко-продажба е значително по-ниска от
действителната пазарна стойност на имотите към момента на продажбата.
- Продажбата на имотите е извършена след медийното и публичното огласяване на
обстоятелствата относно наказателното преследване по отношение на Ц. Р. В..
- Установено е, че 16.02.2015 г. с договор за покупко-продажба на дялове В. Н. Г. продава
на Н. А. Г. целия дружествен капитал на „АГРО ИН 2001” ЕООД. На 16.02.2015 г. е сключен и
договор за възлагане и управление между „АГРО ИН 2001” ЕООД и Н. А. Г., по силата на който
възложителят „АГРО ИН 2001” ЕООД възлага на изпълнителя Н. А. Г. да извършва необходимите
действия по управлението на дружеството.
От изложеното по-горе се установява, че продажбата на дяловете в „АГРО ИН 2001” ЕООД
предхожда придобиването на недвижимия имот. Същевременно от показанията на свидетеля В. Г.
/предишен едноличен собственик на „АГРО ИН 2001“ ЕООД/ и свидетеля Н. Г. /настоящ
собственик на АГРО ИН 2001 ЕООД/, дадени по ДП № 92/2014 г. по описа на СО - СГП се
установява, че решението за покупката на недвижимия имот от дружеството е на предишния негов
собственик В. Г..
Установено е, че В. Г. участва в управлението на „В и ВГД – Оранжерии Петрич” ЕООД,
което дружество е получило множество кредити от „КТБ”АД и понастоящем има задължения към
банката в размер на около 34 000 000 лв. Очевидно с продажбата на капитала на „АГРО ИН 2001”
ЕООД от В. Г. на Н. Г. /които са роднини по съребрена линия/ се цели прекъсване на връзката
между придобиването на недвижимите имоти от „АГРО ИН 2001” ЕООД и дължимата сума от
управляваното от В. Г. „В и ВГД – Оранжерии Петрич” ЕООД към „КТБ” АД в размер на около
34 000 000 лв.
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

28 / 378

За служебно ползване!
- В показанията на разпитаните в хода на ДП № 92/2014 г. по описа на СО – СГП
свидетелите В. Н. Г., Н. А. Г. и Г. З. Г. са налице съществени противоречия в твърдяните от тях
обстоятелства във връзка с покупко-продажбата на имота.
Пазарната стойност на имота към момента на продажбата му е в размер на 2 500 000 лв.
В случай, че съдът не уважи иска по чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 67 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ, предявен за реално отнемане на отчужденото недвижимо имущество,
придобито от Р. В. изцяло със средства от Ц. В.по банков път, то в условията на евентуалност
на отнемане в полза на държавата подлежи пазарната стойност на недвижимия имот към
датата на очуждаването му в размер на 2 500 000 лв. на основание чл. 72 във връзка с чл. 67
във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
Придобити МПС:
Видно от извършени справки в Централна база КАТ, писмо рег. № 513086/07.08.2014 г. и
писмо рег. № 17810/27.04.2015 г. на Столична дирекция на вътрешните работи, отдел „Пътна
полиция” се установяват следните пътни превозни средства, регистрирани през проверявания
период на името на Ц. Р. В., а именно:
1. Мотопед Сундиро ХДЗ 50, рег. № ЕВ 0549Р, дата на първа регистрация 25.08.2000 г.,
рама № XDZ50981005473, двигател № 981026379, цвят черен. Мотопедът е собственост на бащата
на проверяваното лице. Ц. В.придобива идеална част от мотопеда заедно със своята майка на
основание наследяване по закон след смъртта на баща му. Собственост до 04.10.2013 г.
2. Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А8”, рег. № С 3773 МВ, дата на първа
регистрация 28.01.2003 г., рама № WAUZZZ4E73N003893, двигател № BFM004076, цвят сив,
регистриран в ЦБ – КАТ преди проверявания период на 27.05.2003 г. Продаден на „КТБ“ АД с
договор за покупко-продажба на МПС от 24.02.2005 г. за сумата от 120 000 лв.
Пазарната стойност към датата на отчуждаване е 120 000 лв.
Сумата в размер на 120 000 лв., получена при продажбата на описаното МПС и
представляваща пазарната му стойност, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй
като същият е придобит преди проверявания период.
3. Лек автомобил марка „Рено“ модел „Меган”, рег. № С 9121 РК, рама
№ VF1LA04B523840944, двигател № K4MA700D552876, дата на първа регистрация: 29.05.2001 г.,
цвят син металик. Придобит от Ц. В.с договор за покупко-продажба от 09.06.2005 г. от „КТБ” АД за
сумата от 1 970 лв.
Пазарната стойност към датата на придобиване е 8 000 лв.
Автомобилът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание
чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.
4. Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А8Л”, с рег. № С 6874 ХН, рама
№ WAUZZZ4E54N024906, двигател № BHT001560, дата на първа регистрация 13.05.2004 г., цвят
черен металик. Придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 20.02.2005 г. за сумата от
108 000 евро с левова равностойност 211 229,64 лева. Продаден на „КТБ“ АД с договор за покупкопродажба на МПС от 21.03.2005 г. за сумата от 277 700 лв.
Пазарната стойност към датата на придобиване е 211 229,64 лв.
Пазарната стойност към датата на отчуждаване е 277 700 лв.
Сумата в размер на 277 700 лв., получена при продажбата на описаното МПС и
представляваща пазарната му стойност, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй
като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.
На името на А. Г. В. са били регистрирани и отчуждени:
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1. Лек автомобил марка „Ровър“, модел „214”, рег. № С 7305 НТ, рама
№ SARRFMHMWD307453, двигател № 14K4FL31688875, цвят син, дата на първа регистрация
23.07.1998 г., регистриран в ЦБ – КАТ преди проверявания период. Собственост до 22.11.2004 г.,
когато автомобилът е отчислен от района.
Пазарната стойност към датата на отчуждаване е 7 000 лв.
Сумата в размер на 7 000 лв., получена при продажбата на описаното МПС и
представляваща пазарната му стойност, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй
като същият е придобит преди проверявания период.
2. Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц 240”, рег. № С 0588 НТ, рама
№ WDB2030811О341743, двигател № 11291631373481, цвят черен, дата на първа регистрация
24.11.2003 г., регистриран в ЦБ – КАТ преди проверявания период на 08.12.2003 г. Собственост до
05.11.2009 г.
Пазарната стойност към датата на отчуждаване е 15 000 лв.
Сумата в размер на 15 000 лв., получена при продажбата на описаното МПС и
представляваща пазарната му стойност, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй
като същият е придобит преди проверявания период.
Банкова информация:
С решение от 21.08.2014 г., постановено по гр.д. № 45400/2014 г. по описа на Софийски
районен съд е разкрита банкова тайна за фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и
операциите по сметките, влоговете, депозитите и кредитите, извършените преводи в чужбина,
основанията за тях и представените документи, както и данни за наети сейфове в търговските
банки, с посочване на дата на откриване /закриване на същите, посочване на салдото на сметките
към датата на извършване на проверката, предоставяне на преписи от сключени договори за кредит
и погасителни планове за ценни книжа, се установяват следните банкови сметки за проверяваното
лице и свързаните с него физически и юридически лица. Получени са отговори от всички банки и
чуждестранни клонове, лицензирани в България, до които са изпратени искания:
I. От писмо изх. № 3700/2131/09.09.2014 г. на „Алианц Банк България” АД се установява,
че Ц. Р. В. има открита следната банкова сметка:
- разплащателна сметка BG23 BUIN 7604 1010 1207 10 в лева, открита на 15.10.1999 г.
Салдо в началото на проверявания период - 79,24 лв. За проверявания период от 04.08.2004 г. до
04.08.2014 г. по сметката се установяват само движения, касаещи месечни такси за поддръжка на
сметка. Крайно салдо 0,00 лв.
II. От писмо изх. № 304-3613 от 04.09.2014 г. на „Обединена българска банка“ АД се
установява, че А. Г. В. има открити следните банкови сметки:
- сметка BG97 UBBS 9200 1410 5788 00 в евро. Салдо в началото на проверявания период
3 575,09 евро или 6 992,27 лв. На 22.04.2005 г. са внесени в брой от титуляря 1 000 евро или
1 955,83 лв. Начислени са лихви по години, както следва:
- за 2005 г. – 10,87 евро или 21,26 лв.,
- за 2006 г. – 17,02 евро или 33,29 лв.,
- за 2007 г. – 18,28 евро или 35,75 лв.,
- за 2008 г. – 18,35 евро или 35,89 лв.,
- за 2009 г. – 18,42 евро или 36,03 лв.,
- за 2010 г. – 18,49 евро или 36,16 лв.,
- за 2011 г. – 18,56 евро или 36,30 лв.,
- за 2012 г. – 18,61 евро или 36,40 лв.
На 12.05.2012 г. са изтеглени 4 500 евро, от които 3 575,09 евро от начално салдо. Салдо към
дата на извлечението 143,03 евро или 279,74 лв. Съгласно писмо с изх. № 304-3940/ 20.10.2015 г. на
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„ОББ” АД наличността след налагане на запора по сметката е в размер от 114, 53 евро с левова
равностойност 225, 04 лева.
Сумата в размер на 1 000 евро или 1 955,83 лв., внесена на каса през 2005 г., не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на
държавата са погасени по давност.
- сметка BG91 UBBS 7827 1014 6205 02 в лева, открита на 26.07.2002 г., закрита на
28.05.2012 г. Салдо в началото на проверявания период – 0,46 лв. По сметката няма движение.
- сметка BG47 UBBS 7827 1014 6205 18 в лева, открита на 26.07.2002 г., закрита на
30.05.2012 г. Салдо в началото на проверявания период – 5,03 лв. По сметката няма движение.
III. От писмо изх. № 126759/18.09.2014 г. на „Централна кооперативна банка“ АД се
установява, че Ц. Р. В. има открита следната банкова сметка:
- разплащателна сметка BG86 CECB 9790 1002 2458 00, открита на 07.11.2002 г., активна.
Салдо в началото на проверявания период – 19,92 лв. За проверявания период по сметката са
начислявани месечни лихви и такси за обслужване на сметката. Не са установени други движения.
Салдо към датата на извлечението – 0,00 лв.
IV. От писмо изх. № 01-ИСК-9814/11.09.2014 г. на „Банка ДСК” ЕАД се установява
следното:
1. Ц. Р. В. има открити следните банкови сметки:
- спестовен влог № 4942920. Салдо в началото на проверявания период – 6,28 лв. Салдо към
датата на извлечението – 0 лв. Без движение през проверявания период.
- срочен депозит № 2216373. Салдо в началото на проверявания период – 8,03 лв. Салдо към
датата на извлечението 8,03 лв. Без движение през проверявания период.
2. А. Г. В. има открити следните банкови сметки:
- разплащателна сметка № 1601277. Салдо в началото на проверявания период 2 011,14 лв.
По сметката са установени следните движения по години:
- от м. август 2004 г. – получена работна заплата в размер на 3 219,82 лв.,
- за 2005 г. – получена работна заплата в размер на 8 724,73 лв.,
- за 2006 г. – получена работна заплата в размер на 11 216,69 лв.,
- за 2007 г. – получена работна заплата в размер на 14 911,17 лв.,
- за 2008 г. – получена работна заплата в размер на 21 152 лв., получени суми от трети лица –
2 500 лв., внесени в брой от титуляря 1 000 лв.,
- за 2009 г. получена работна заплата в размер на 23 920,53 лв.,
- за 2010 г. получена работна заплата в размер на 27 195,36 лв.,
- за 2011 г. получена работна заплата в размер на 26 424,34 лв.,
- за 2012 г. получена работна заплата в размер на 36 141,20 лв., прехвърлени са 50 000 лв. в
сметка № 20175609 за откриване на депозит, прехвърлени са 1 564,66 лв. в сметка № 20302120 в
евро за откриване на срочен депозит, внесени са суми за застраховка в размер на 1 571,41 лв.,
извършени са разходи за покупка на дялове в размер на 10 000 лв., изплатени са разходи за
отопление, вода и електроенергия в размер на 1 000,09 лв.,
- за 2013 г. получена работна заплата в размер на 47 317,87 лв., получени са 52 123,86 лв. от
сметка № 20175609 – усвоен депозит, получени са суми от обратно изкупуване на дялове –
14 864,80 лв., внесени са суми в ДПФ ДСК Родина в размер на 52 115 лв., извършени са разходи за
покупка на дялове в размер на 65 000 лв., изплатени са разходи за отопление, вода и електроенергия
в размер на 702,56 лв.,
- за 2014 г. до м. август – получена работна заплата в размер на 19 606,58 лв., извършени са
разходи за покупка на дялове в размер на 12 000 лв. Салдо към дата на извлечението 14 571,73 лв.
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Сумата в размер на 1 000 лв., внесена на каса през 2008 г., подлежи на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.
Сумата в размер на 2 500 лв., получена от трети лица, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като не е установено законно основание за превода ѝ.
- разплащателна сметка № 2242416. Салдо в началото на проверявания период 1 734,35 лв.
По сметката са установени следните движения по години:
- за 2004 г. от м. август получена работна заплата в размер на 1 223,61 лв., изплатени разходи
за отопление, вода и електроенергия в размер на 1 244,67 лв.,
- за 2005 г. получена работна заплата в размер на 2 111,51 лв., изплатени разходи за
отопление, вода и електроенергия в размер на 4 686,99 лв., внесени в брой от титуляря 1 000 лв.,
- за 2006 г. получена работна заплата в размер на 1 538,07 лв., изплатени разходи за
отопление, вода и електроенергия в размер на 4 609,14 лв., внесени в брой от титуляря 7 000 лв.,
- за 2007 г. изплатени разходи за отопление, вода и електроенергия в размер на 3 673,48 лв.,
внесени в брой от титуляря 4 000 лв.,
- за 2008 г. получени суми от трети лица в размер на 2 000 лв., внесени суми в брой от
титуляря в размер на 2 000 лв., изплатени разходи за отопление, вода и електроенергия в размер на
5 187,19 лв.,
- за 2009 г. получени суми от трети лица в размер на 13 000 лв., изплатени разходи за
отопление, вода и електроенергия в размер на 5 021,76 лв.,
- за 2010 г. получени суми от трети лица в размер на 12 000 лв., изплатени разходи за
отопление, вода и електроенергия в размер на 2 918,55 лв.,
- за 2011 г. изплатени разходи за отопление, вода и електроенергия в размер на 2 396,99 лв.,
- за 2012 г., изплатени разходи за отопление, вода и електроенергия в размер на 2 417,89 лв.
Салдо към дата на налагане на обезпечителната мярка „запор” на банковата сметка – 7 691,03 лв.
Сумата в размер на 3 000 лв., внесена на каса, не подлежи на отнемане в полза на
държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по
давност.
Сумата в размер на 8 000 лв., внесена на каса, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.
Сумата в размер на 19 308,97 лв., получена от трети лица, подлежи на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като не е установено законно основание за превода ѝ.
Сумата в размер на 7 691,03 лв., представляваща салдо по сметка с произход преводи
от трети лица, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установено законно основание за превода ѝ.
- разплащателна сметка № 20311245 – по сметката няма движение в проверявания период;
- спестовен влог № 12169729 – по сметката няма движение в проверявания период;
- срочен депозит № 20175609. През 2012 г. са получени 50 000 лв. от сметка № 1601277 в
„Банка ДСК“ ЕАД. За 2013 г. е начислена лихва в размер на 2 350 лв., удържан данък при
източника в размер на 235 лв. На 17.04.2013 г. сумата в размер на 52 123,86 лв. е прехвърлена в
сметка 1601277 в „Банка ДСК“ ЕАД и сметката е закрита.
Сумата в размер на 52 123,86 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като
са установени законни източници на средства за придобиването ѝ – от работна заплата.
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- срочен депозит № 20302120 в евро, открит на 17.05.2012 г. за срок от 3 м. За 2012 г. са
получени 800 евро или 1 564,66 лв. от сметка № 1601277 в „Банка ДСК“ ЕАД. Начислена лихва в
размер на 34,28 евро или 67,05 лв. Салдо към дата на извлечението 1 627,90 лв.
Сумата в размер на 1 627,90 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като са
установени законни източници на средства за придобиването ѝ – от работна заплата.
V. От писмо изх. № 6771/19.09.2014 г. на „Корпоративна търговска банка” АД се
установяват следните открити / закрити сметки:
1. Ц. Р. В. има открити следните банкови сметки:
- разплащателна сметка BG 50 KORP 9220 10 00054200 в лева, открита на 30.06.2000 г.
Начално салдо – 6 421,64 лв. Движението по години е както следва:
За 2004 г.
- на 10.08.2004 г. по сметката постъпват 1 730 лв. от ЗД „Виктория“ АД с основание
„възнаграждения“ и в периода от 19.08.2004 г. до 25.08.2004 г. е изтеглена сума в размер на 5 000
лв. /вкл. и началното салдо/;
- за месец септември проверяваното лице получава възнаграждения от ЗД „Виктория“ АД,
„КТБ“ АД и ИПК „Родина“ в размер на 8 542,90 лв., от които 6 000 лв. са изтеглени на каса.
До края на 2004 г. са получени възнаграждения от ЗД „Виктория“ АД, „КТБ“ АД и ИПК
„Родина“ в размер на 25 628,70 лв., от които 500 лв. са дарени с основание „изграждане на чешма“,
а останалите средства са изтеглени на каса. По сметката постъпват 4 000 лв. с наредител трето лице,
които средства са изтеглени на каса.
Сумата в размер на 4 000 лв., получена от трето лице, не подлежи на отнемане в полза на
държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по
давност.
За 2005 г.
По сметката постъпват възнаграждения в размер на 102 680 лв. от ЗД „Виктория“ АД, „КТБ“
АД и ИПК „Родина“.
- на 10.02.2005 г. и на 20.02.2005 г. постъпват от „КТБ“ АД – 120 000 лв. с основание
„продажба на МПС“ и от „Фина – Ц“ ЕООД – 92 000 лв. Сумата, общо в размер на 211 229,64 лв.
или 108 000 евро е преведена по сметка в евро на проверяваното лице с IBAN BG 05 KORP 9220
1400 0542 01 за закупуване на МПС. На 24.02.2005 г. постъпват 277 700 лв. от „КТБ“ АД с
основание „продажба на МПС“, която сума е преведена на „Фина – Ц“ ЕООД с основание
„покупко-продажба на МПС“.
- на 24.03.2005 г. по сметката постъпват от „Фина – С“ АД сума в размер на 585,94 лв. с
основание „дивидент“ за 2003 г. и 2004 г.
- на 30.06.2005 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 51 829,50 лева,
която сума на същия ден е преведена на „Сън сити 03“ АД с основание „покупка – продажба на
апартамент“;
- на 15.08.2005 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 7 995 лв., от
която сума 7 933 лв. е платена застраховка на ЗД „Виктория“ АД.
През 2005 г. от банкова сметка с титулят „Фина – Ц“ ЕООД са получени 151 824,50 лв.
Сумата, получена от „Фина – Ц“ ЕООД, не подлежи на отнемане в полза на държавата,
тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.
За 2006 г.
По сметката постъпват възнаграждения в размер на 141 809,68 лв. от ЗД „Виктория“ АД,
„КТБ“ АД и ИПК „Родина“.
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- на 30.01.2006 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 86 930 лв.,
която сума е преведена на НАП с основание „ДОД за 2005 г.“;
- на 01.08.2006 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 10 140 лв., от
която сума са изтеглени на каса 7 000 лв., а 8 018,90 лв. са преведени по сметка BG 75 CORP 9220
1400 0542 02, за погасяване на задължение по кредитна карта с титуляр Ц. В..
- на 18.09.2006 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 10 004,48 лв.,
от която сума 8 370,95 лв. са преведени по сметка BG 75 CORP 9220 1400 0542 02, за погасяване на
задължение по кредитна карта с титуляр Ц. В..
- на 27.09.2006 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 13 311 лв., от
която сума 13 291,82 лв. са преведени по сметка BG 75 CORP 9220 1400 0542 02, за погасяване на
задължение по кредитна карта с титуляр Ц. В..
- на 06.11.2006 г. Ц. В.захранва сметката си със сумата от 10 500 лв., от която сума 10 430 лв.
са наредени на фирми с основания „климатични съоръжения“.
Получените суми от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 120 385,48 лв. са с основание
„покупко- продажба на валута“.
Сумата в размер на 127 111,67 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД и внесена на каса, не
подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същата представлява разход на
проверяваното лице и не е послужила за придобиване на имущество.
Сумата в размер на 3 773,81 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, подлежи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като срещу придобиването ѝ лицето е извършило фиктивна „покупкопродажба на валута”.
За 2007 г.
По сметката постъпват възнаграждения в размер на 147 403,17 лв. от ЗД „Виктория“ АД,
„КТБ“ АД“.
- на 11.01.2007 г. Ц. В.внася на каса 4 550 лв., от която сума 4 496,23 лв. са платени разходи
на „Маркан Трейд“ с основание „по договор“;
- на 30.01.2007 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 121 601 лв., от
която сума 121 470,88 лв. са преведени на НАП с основание „ДОД 2006 г.“;
- на 26.03.2007 г. Ц. В.внася на каса 2 300 лв., с която сума са платени местни данъци и такси
в размер на 1 987,85 лв.
- на 03.05.2007 г. сметката е захранена от С. Б. със сумата от 1 000 лв., която сума е дарена
на К. И. С..
- на 05.06.2007 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 1 505 735 лв.,
от която сума са изтеглени на каса 1 502 000 лв.
- на 04.07.2007 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 586 800 лв.,
която сума е изтеглена на каса, от която сума са изтеглени на каса 585 620 лв.
- на 13.07.2007 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 586 500 лв.,
която сума е изтеглена на каса, от която сума са изтеглени на каса 585 300 лв.
- в периода 18.07.2007 г. – 20.08.2007 г. по сметката постъпват от „Фина – Ц“ ЕООД суми в
размер на 1 765 174,40 лв., които суми са изтеглени на каса, от които суми са изтеглени на каса
1 753 360 лв.
- на 31.08.2007 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 360 013,25 лв.,
от която сума са изтеглени на каса 359 280 лв.
- на 04.09 и на 05.09.2007 г. по сметката постъпват от „Фина – Ц“ ЕООД суми в размер на
836 740 лв., от която сума са изтеглени на каса 835 040 лв.
- на 20.09.2007 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 680 437,75 лв.,
която сума е наредена по сметка на „Фина – Ц“ ЕООД.
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- на 02.10.2007 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 488 007,10 лв.,
които са изтеглени на каса, от която сума са изтеглени на каса 487 000 лв.
- на 05.10.2007 г. Ц. В.внася на каса сума в размер 4 230 лв., които са наредени за закупуване
на мебели.
- на 18.10.2007 г. Ц. В.внася на каса сума в размер 300 лв., от които 140 лв. са наредени на
„Веника Турс“ ООД с основание „резервация“.
- на 14.11.2007 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 587 860 лв., от
която сума са преведени на „Евробилд Проект“ ЕООД средства в размер на 349 692,52 лв. с
основание „покупко-продажба на имот“. Сума в размер на 237 725 лв. е изтеглена на каса.
На 10.12.2007 г. е нареден превод от Ц. В.в размер на 483,60 лв. с основание „покупка на
валута“.
- на 13.12.2007 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 1 010 000 лв.,
която сума е преведена на „Евробил Проект“ ЕООД с основание „Аванс за 4 броя УПИ“.
Общо постъпилите суми от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 8 528 868,50 лв. са с
основание „покупко-продажба на валута“ и наредени обратно по сметката на „Фина – Ц“
ЕООД в размер на 679 075 лв.
Сумата в размер на 1 359 692,52 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като същата е послужила за придобиване на недвижими
имоти, подлежащи на отнемане в полза на държавата.
Сумата в размер на 142 497,53 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД и внесена на каса, не
подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същата представлява разход на
проверяваното лице и не е послужила за придобиване на имущество.
Сумата в размер на 6 345 325 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, подлежи на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като срещу придобиването ѝ лицето е извършило фиктивна „покупкопродажба на валута”.
За 2008 г.
По сметката постъпват възнаграждения в размер на 136 740,27 лв. от ЗД „Виктория“ АД,
„КТБ“ АД и ИПК „Родина“.
- на 07.01.2008 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 20 131,35 лв.,
с основание „покупко – продажба на валута“.
- на 28.01.2008 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 16 100 лв.
- на 11.02.2008 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 572 815 лв., от
която е наредена по сметка на НАП с основание „ДОД 2007“ сума в размер на 572 777,15 лв.
- на 14.02.2008 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 1 010 471,08
лв., която сума е върната по сметка на дружеството.
- на 11.03.2008 г. по сметката постъпват от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 573 108,25
лв., която сума е върната по сметка на дружеството.
- на 13.03.2008 г. Ц. В.внася на каса 1 000 лв., която сума е дарена на „Съюза на артистите в
България“.
- на 15.04.2008 г. Ц. В.внася на каса 15 000 лв., от която сума превежда на „Стемо“ ООД
сума в размер на 14 829,44 лв. с основание „по фактура“.
На 20.04.2008 г. Ц. В.нарежда по сметка на трето лице сума в размер на 1 000 лв. и плаща
местни данъци и такси в размер на 2 056,18 лв.
- на 12.05.2008 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 100 070,40 лв.,
с която сума Ц. В.закупува дялове в „КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД“ – 50 000 лв. и „КТБ ФОНД
АКЦИИ“ – 50 000 лв.
- на 03.06.2008 г. Ц. В.внася на каса 600 лв. и плаща данъци в размер на 547,57 лв.
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За служебно ползване!
- на 11.06.2008 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 2 000 лв., с която сума плаща на ЗД
„Виктория“ АД вноска за „Каско“.
- на 23.07.2008 г. Ц. В.внася на каса 11 250 лв., с която сума плаща на ЗД „Виктория“ АД
вноска за застраховка.
- на 19.08.2008 г. Ц. В.внася на каса 8 900 лв., която сума дарява на Б. Д. П..
- на 11.09.2008 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 4 030 374,45
лв. и от „Никс трейд 08“ ЕООД сума в размер на 965 000 лв. с основание „покупко-продажба на
имот“. Сумата в общ размер на 4 995 000 лв. е преведена на „Дрийм Хоум 08“ ООД /“Тръст
Василеви“ ООД/ с основание „Увеличение на капитала“.
- на 06.10.2008 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 639 610,13 лв.,
която сума е наредена на „Булам“ ООД с основание „по фактура“.
Общо постъпилите суми от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 6 946 580,66 лв. и наредени
обратно по сметката в размер на 1 583 577,60 лв. са с основание „покупко – продажба на
валута“.
Сумата в размер на 4 030 374,45 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, послужила за
увеличение на капитала на „Дрийм Хоум 08“ ООД /към настоящия момент „Тръст Василеви“
ООД/ не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ
предмет на претенция са дружествените дялове на „Тръст Василеви“ ООД.
Сумата в размер на 639 610,13 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД и преведена на „Булам“
ООД, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е послужила за изграждането на
жилищна сграда, находяща се в гр. София, СО, район „Витоша“, която подлежи на отнемане в
полза на държавата.
Сумата в размер на 965 000 лв., получена от „Никс – Трейд 08“ ЕООД, послужила за
увеличение на капитала на „Дрийм Хоум 08“ ООД /към настоящия момент „Тръст Василеви“
ООД/ не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ
предмет на претенция са дружествените дялове на „Тръст Василеви“ ООД.
Сумата в размер на 572 815 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, не подлежи на отнемане в
полза на държавата, тъй като същата представлява разход на проверяваното лице и не е
послужила за придобиване на имущество.
Сумата в размер на 20 131,35 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, подлежи на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като срещу придобиването ѝ лицето е извършило фиктивна „покупкопродажба на валута”.
Сумата в размер на 16 100 лв., внесена на каса, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването ѝ.
Паричната равностойност към датата на придобиване на акции в КТБ Балансиран
фонд и КТБ Фонд Акции в размер на 100 000 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като
не са установени законни източници на средства за придобиването им.
За 2009 г.
По сметката постъпват възнаграждения в размер на 134 892 лв. от ЗД „Виктория“ АД, „КТБ“
АД и ИПК „Родина“.
- на 10.02.2009 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 305 195,18 лв.,
от която сума към НАП са наредени 305 167,55 лв. с основание „ДОД 2008 г.“.
- на 07.04.2009 г. Ц. В.внася на каса 6 100 лв., с които плаща местни данъци и такси в размер
на 6 048,23 лв.
- на 28.04.2009 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 29 610,68 лв.,
от която сума към НАП са наредени 29 558,10 лв. с основание „ДОД 2008 г.“.
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За служебно ползване!
- на 04.06.2009 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 100 010,28 лв.,
от която сума 100 000 лв. са дарени на „Манастир Козма и Дамян“.
- на 17.06.2009 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 284 003,38 лв.,
от която сума са преведени 283 992,24 лв. на „Билдинг Рисорт“ ЕООД за покупка на имот на Р. В..
- на 21.07.2009 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер 31 467,45 лв.,
която сума е наредена на ЗД „Виктория“ АД с основание „застраховка“.
- на 06.08.2009 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 27 167,55 лв.,
с която сума са платени 10 000 лв. за покупка на бижута и 17 158,01 лв. на „ЧАД Зографски“ с
основание по фактура.
- на 21.08.2009 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 44 758,05 лв.,
с която сума са платени 44 376,14 лв. на „ЧАД Зографски“ с основание „по фактура“ и на „Лид
Тера“ – 360 лв. с основание „по фактура“.
- на 06.10.2009 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 000 лв., от които 960 лв. са преведени
на „Адгор“ ООД.
- на 14.11.2009 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 000 лв., от които 960 лв. са преведени
на „Адгор“ ООД.
- на 18.11.2009 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 97 803,18 лв. и
сума в размер на 97 791,50 лв. е дарена на А. И. Ч..
- на 30.11.2009 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 20 000 лв., която е дарена съответно на
Г. С. Б. – 10 000 лв. и на М. Г. О. – 10 000 лв.
- на 2.12.2009 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 350 лв., от които 1 344 лв. са
преведени на „Адгор“ ООД.
- на 18.12.2009 г. постъпва по сметката сума в размер на 735 000 лв. от „Бромак“ ЕООД с
основание „съгласно решение на ЕСК“. Сумата е разпоредена във вид на бонуси на служители на
„КТБ“ АД.
- на 20.12.2009 г. е платена на ЧЕЗ фактура на стойност – 885 лв.
- на 22.12.2009 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 3 000 лв., от която сума превежда на ЗД
„Виктория“ АД сума в размер на 2 916,14 лв. с основание „застраховка“.
Общо постъпилите суми от „Фина – Ц“ ЕООД са в размер на 920 015,75 лв. с основание
„покупко – продажба на валута“.
Сумата в размер на 283 992,24 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като същата е послужила за придобиване на недвижим
имот, подлежащ на отнемане в полза на държавата.
Сумата в размер на 668 473,51 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД и внесена на каса, не
подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същата представлява разход на
проверяваното лице и не е послужила за придобиване на имущество.
Сумата в размер на 735 000 лв., получена по сметката като дивидент от „Бромак“ ЕООД,
не подлежи на отнемане в полза на държавата, същата е отразена в приходната част на
анализа.
За 2010 г.
По сметката постъпват възнаграждения в размер на 126 886,40 лв. от ЗД „Виктория“ АД,
„КТБ“ АД и ИПК „Родина“.
- на 08.01.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 100 лв., от които 1 080 лв. са
преведени на „Адгор“ ООД.
- на 29.01.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 820 лв., от които 1 810 лв. са
преведени на ЗД „Виктория“ АД с основание „застраховка“.
- на 04.02.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 000 лв., от които 960 лв. са преведени
на „Адгор“ ООД.
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- на 11.02.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 50 035,20 лв.,
от които 49 482,50 лв. са изтеглени от лицето.
- на 05.03.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 000 лв., от които 960 лв. са преведени
на „Адгор“ ООД и са платени местни данъци и такси в размер на 222,65 лв.
- на 25.03.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 000 лв.
- на 31.03.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 55 002,44 лв.,
от която сума на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 40 000 лв.
- на 31.03.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 100 008,96 лв.,
от които 63 579,60 лв. са наредени на „Експрес Консулт – България“ ЕАД с основание „по фактура“
и на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 15 000 лв.
- на 07.04.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 200 лв., от които 1 128 лв. са
преведени на „Адгор“ ООД.
- на 13.04.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 120 лв., с които плаща местни данъци и
такси.
- на 16.04.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 2 650 лв., които превежда на „Сити
Пропърти Мениджмънт“ ЕООД за управление на етажна собственост.
- на 21.04.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 7 600 лв. и плаща местни данъци и
такси в размер на 7 536,21 лв.
- на 23.04.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 200 лв., от които 192,45 лв. превежда на
НАП с основание „ДОД А. В.“.
- на 36.04.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 15 049,65 лв.,
от които на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 15 000 лв.
- на 04.05.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 42 529,92 лв.,
от които на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 42 525 лв.
- на 04.05.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 000 лв., от които 960 лв. са преведени
на „Адгор“ ООД.
- на 13.05.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 10 163,40 лв.,
от които на Фондация „Буров“ са дарени 10 000 лв.
- на 17.05.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 7 036,20 лв.,
от които са наредени 6 910,87 лв. на „Медикъл Дент Консулт“ за лечение на Р. В..
- на 21.05.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 5 300 лв., от които на „Стемо“ ООД са
преведени 5 291,92 лв. с основание „по фактура“.
- на 28.05.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 15 049,65 лв.
от които на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 15 000 лв.
- на 07.06.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 3 000 лв., от които плаща съответно: на
ЗД „Виктория“ АД – 1 925 лв. и на „Адгор“ ООД – 1 068 лв.
- на 16.06.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 8 013,45 лв.,
от които на „Henry Poole аnd Co“ LTD превежда 7 570,09 лв. с основание „по фактура“.
- на 06.07.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 100 лв., от които 1 080 лв. са
преведени на „Адгор“ ООД.
- на 06.07.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 47 924,34 лв.,
от които на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 47 920 лв.
- на 14.07.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 109 315,19 лв.,
от която сума са наредени по сметка на „Тръст Василеви“ ООД 109 311,34 лв. с основание „по
фактура“.
- на 16.07.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 15 010,56 лв.,
от която сума на „Съюз на учените в България“ са дарени 15 000 лв.
- на 22.07.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 49 253,40 лв.,
която е преведена на ЗД „Виктория“ АД с основание „застраховка“.
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- на 30.08.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 000 лв., от които 960 лв. са наредени
на „Адгор“ ООД.
- на 18.08.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 18 600 лв.,
които са дарени на „Манастир Козма и Дамян“.
- на 08.09.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 100 лв., от които 1 080 лв. са
наредени на „Адгор“ ООД.
- на 28.09.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 3 600 лв., с които плаща на „Сана спейс
хотел Хисаря“ ЕООД сума в размер на 3 550,42 лв. с основание „по фактура“.
- на 30.09.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 33 421,95 лв.,
от които на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 33 400 лв.
- на 05.10.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 000 лв., от които 960 лв. са наредени
на „Адгор“ ООД.
- на 22.10.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 117 270 лв., с
която е платен „ДОД за 2009 г.“ в размер на 117 001,21 лв.
- на 3.11.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 250 лв., от които 1 248 лв. са наредени
на „Адгор“ ООД.
- на 11.11.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 56 680,50 лв.,
от които на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 56 600 лв.
- на 12.11.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 7 000 лв., от които на МБАЛ „Св.
Марина“ са дарени 6 800 лв.
- на 15.11.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 54 726 лв., от
която са наредени по сметка на „Тръст Василеви“ ООД 54 655,67 лв. с основание „по фактура“.
- на 26.11.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 41 239,95 лв.,
от които на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 29 000 лв. и на „Стемо“ ООД са преведени
12 089,34 лв.
- на 30.11.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 78 277,73 лв.,
от които: на „Тръст Василеви“ ООД са наредени 18 218,56 лв., за покупка на монети – 600 лв. и на
„Манастир Козма и Дамян“ са дарени 60 000 лв.
- на 03.12.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 5 000 лв., които дарява на А. В. Т..
- на 06.12.2010 г. по сметката постъпва сума в размер на 795 000 лв. от „Бромак“ ЕООД, от
които 793 070 лв. са раздадени на служители на КТБ.
- на 06.12.2010 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 000 лв., от които 960 лв. са наредени
на „Адгор“ ООД.
- на 07.12.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 52 185,15 лв.,
от която сума на „Музейна галерия за модерно изкуство“ ООД са дарени 52 000 лв.
- на 13.12.2010 г. от „Кей Пи Си Ем“ ЕООД постъпва сума в размер на 40 000 лв. с основание
„покупка на имот“, която сума е изтеглена на каса.
- на 13.12.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 19 740,45 лв.,
с която сума 16 700 лв. са закупени картини.
- на 15.12.2010 г. по сметката постъпва от „Инвест Мениджмънт“ ЕООД сума в размер на 15
000 лв. с основание „по нотариален акт“, от която сума са дарени на МБАЛ „Св. Екатерина“ –
6 723,52 лв.
- на 27.12.2010 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 100 070,40 лв.,
от която 99 942,91 лв. са изтеглени от лицето
Общо постъпилите суми от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 1 096 604,49 лв. са с
основание „покупко – продажба на валута“.
Сумата в размер на 1 103 096,27 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД и внесена на каса, не
подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същата представлява разход на
проверяваното лице и не е послужила за придобиване на имущество.
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За служебно ползване!
Сумата в размер на 190 146,91 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като срещу придобиването ѝ лицето е извършило фиктивна
„покупко-продажба на валута”.
Сумата в размер на 1 437,35 лв., внесена на каса, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването ѝ.
За 2011 г.
По сметката постъпват възнаграждения в размер на 127 247,03 лв. от ЗД „Виктория“ АД и
„КТБ“ АД.
- на 07.01.2011 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 100 лв., от които 1 080 лв. са
наредени на „Адгор“ ООД.
- на 11.01.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 11 727 лв. и на
„Тръст Василеви“ ООД превежда 18 218,56 лв. с основание „по фактура“.
- на 19.01.2011 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 3 150 лв., от които 3 121,37 лв. са
наредени на „Сън Сити Пропърти Мениджмънт“ ЕООД.
- на 03.02.2011 г. Ц. В.дарява на „Манастир Козма и Дамян“ сума в размер на 8 300 лв.
- на 04.02.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 18 372,30 лв. и
на „Тръст Василеви“ ООД превежда 18 218,56 лв. с основание „по фактура“.
- на 09.02.2011 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 000 лв., от които 960 лв. са наредени
на „Адгор“ ООД.
- на 14.02.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 18 763,20 лв.,
от които на МБАЛ „Св. Марина“ са дарени 18 743 лв.
- на 15.02.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 24 646,25 лв.,
от които 24 643,46 лв. са преведени на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД.
- на 23.02.2011 г. по сметката постъпва от „Бромак“ ЕООД сума в размер на 9 204 700 лв. с
основание „съгласно решение на ЕСК“, от които 8 000 000 лв. служат за увеличение на капитала на
„Тръст Василеви“ ООД, по сметка на „Фина – Ц“ ЕООД са преведени 1 179 859,20 лв., на „Инвест
Мениджмънт“ ЕООД – 24 643,46 лв. и 500 лв. са дарени с основание „за кувьоз“.
- на 02.03.2011 г. на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 3 500 лв., постъпили от сметка на
„Фина – Ц“ ЕООД.
- на 08.03.2011 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 100 лв., от които 1 065,60 лв. са
наредени на „Адгор“ ООД;
- на 16.03.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 25 024 лв., от
които 24 643,46 лв. са наредени на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД.
- на 25.03.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 10 557 лв., от
които на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 10 500 лв.
- на 1.04.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 859 496,20 лв.,
които са върнати обратно по сметка на дружеството.
- на 06.04.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 37 145 лв., от
които 960 лв. са преведени на „Адгор“ ООД и на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 4 500 лв.
- на 07.04.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 24 633 лв.,
които са наредени на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД.
- на 12.04.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 17 595 лв., от
които на МБАЛ „Св. Марина“ са дарени 17 514,42 лв.
- на 13.04.2011 г. на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 7 830 лв.
- на 20.04.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 3 910 лв., с
които са платени местни данъци и такси в размер на 3 725,28 лв.
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За служебно ползване!
- на 27.04.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 1 564 лв.,
които превежда на НАП с основание „ДОД 2010 г.“.
- на 29.04.2011 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 500 лв., от които 1 236 лв. са
наредени на „Адгор“ ООД.
- на 29.04.2011 г. на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 25 500 лв.
- на 11.05.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 24 633 лв.,
които са наредени на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД.
- на 13.05.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 34 017 лв., от
които на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 34 000 лв.
- на 31.05.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 594 867,40 лв.,
която сума е наредена обратно по сметка на дружеството.
- на 02.06.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 22 638,90 лв.,
от които на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 22 630 лв.
- на 06.06.2011 г. са наредени на „Адгор“ ООД – 960 лв.
- на 07.06.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 27 370 лв., от
която са платени местни данъци и такси в размер на 1 458,04 лв. В същия ден са наредени по сметка
на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД – 24 643,46 лв. На 08.06.2011 г. са платени на ЗД „Виктория“ АД –
1 170,76 лв.
- на 09.06.2011 г. по сметката постъпва от „Бромак“ ЕООД сума в размер на 7 599 466,93 лв.,
от която на каса са изтеглени 7 567 000 лв. и са удържани комисионни в размер на 30 268 лв.
- на 10.06.2011 г. по сметката постъпва от „Сънлайт Еър“ сума в размер на 258 600 лв., която
е изтеглена на каса.
- на 17.06.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 15 151,26 лв. и
на МБАЛ „Св. Марина“ са дарени 15 121,26 лв.
- на 24.06.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 11 730 лв., от
които на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 11 640 лв.
- на 07.07.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 977,50 лв., от
които 960 лв. са наредени на „Адгор“ ООД.
- на 08.07.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 24 652,55 лв.,
от които 24 643,46 лв. са наредени на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД.
- на 13.07.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 443 738,16 лв.,
която сума е наредена обратно по сметка на дружеството.
- на 19.07.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 15 300 лв.
които са дарени на „Манастир Козма и Дамян“. В същия ден е направен разход за покупка на
монети – 325,20 лв. и за застраховка – 1 905,20 лв.
- на 27.07.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 52 980,50 лв.,
от които на ЗД „Виктория“ АД са наредени 52 744,39 лв.
- на 03.08.2011 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 7 000 лв. и дарява на Национален музей
на българско изобразително изкуство – 24 447,80 лв.
- на 08.08.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 24 652,55 лв.,
която е наредена на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД.
- на 09.08.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 1 368,50 лв.,
от която на „Адгор“ ООД са наредени 1 104 лв.
- на 29.08.2011 г. по сметката постъпва от „Бромак“ ЕООД сума в размер на 2 500 000 лв. с
основание „по договор“, които служат за увеличение на капитала на „Тръст Василеви“ ООД.
- на 31.08.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 5 122,10 лв.,
от които 5 106,41 лв. са наредени на „Билдинг Рисорт“ ЕООД.
- на 02.09.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 5 904,10 лв.,
от които на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 5 900 лв.
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За служебно ползване!
- на 07.09.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 24 652,55 лв.,
която е наредена на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД.
- на 08.09.2011 г. Ц. В.дарява на П. Ж. И. – 10 000 лв.
- на 09.09.2011 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1000 лв., от които превежда на „Адгор“
АД – 960 лв.
- на 13.09.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 5 810,26 лв.,
от които превежда на НАП – 5 806 лв. с основание „ДОД 2008, 2009“.
- на 14.09.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 5 321,51 лв.,
от които на ЗД „Виктория“ АД превежда 3 951,99 лв.
- на 16.09.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 122 351,77 лв.,
от които превежда на: „Сънлайт Еър“ – 22 601,57 лв. и 99 600 лв. на „Бромак“ ЕООД.
- на 06.10.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 24 724,43 лв.,
от която е наредена на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД сума в размер на 24 643,46 лв.
- на 10.10.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 1 759,05 лв.,
от която на „Адгор“ ООД са наредени – 1 646,40 лв.
- на 13.10.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 62 153,10 лв.,
от която на „Сънлайт Еър“ са наредени 62 136,71 лв.
- на 19.10.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 3 909 лв. и са
наредени към „Сана Спейс Хотел Хисаря“ ЕООД – 3 606 лв.
- на 20.10.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 17 062,79 лв.,
от които на „Манастир Козма и Дамян“ са дарени 17 060 лв.
- на 28.10.2011 г. са платени местни данъци и такси в размер на 62,16 лв.
- на 07.11.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 24 646,25 лв.,
от която е наредена на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД – 24 643,46 лв.
- на 08.11.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 54 335,10 лв.,
от която на „PEERMAN PROPERTIES LIMITID CLIENTS“ са преведени 53 982,08 лв. и на „Адгор“
ООД – 960 лв.
- на 11.11.2011 г. и на 14.11.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер
на 88 030,68 лв., които са изтеглени от лицето.
- на 15.11.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 5 863,50 лв.,
от която на „Сана спейс хотел Хисаря“ ЕООД са наредени 5 722,05 лв.
- на 21.11.2011 г. от „Сънлайт Еър“ постъпват 84 228,65 лв., които са наредени по сметка на
„Фина – Ц“ ЕООД. На същата дата от „Фина – Ц“ ЕООД постъпват 59 885,88 лв., от които на
„Стемо“ ООД са наредени 20 208,96 лв., а остатъкът е изтеглен на каса.
- на 02.12.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 29 356,59 лв.,
която е изтеглена на каса.
- на 06.12.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 54 002,84 лв.,
от която на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД е наредена сума в размер на 24 643,46 лв., а остатъкът е
изтеглен на каса.
- на 09.12.2011 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 200 лв., от които 1 104 лв. са
наредени на „Адгор“ ООД.
- на 13.12.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 64 107,60 лв.,
от която на „Сънлайт Еър“ са наредени 64 072,99 лв.
- на 23.12.2011 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер 5 869 270 лв. с
основание „Съгласно решение на ЕСК“.
Общо постъпилите суми от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 8 849 941,70 лв. и наредени
обратно по сметката в размер на 3 162 156,26 лв. са с основание „покупко – продажба на
валута“.
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За служебно ползване!
Сумата в размер на 1 008 579,54 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД и внесена на каса, не
подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същата представлява разход на
проверяваното лице и не е послужила за придобиване на имущество.
Сумата в размер на 16 804 166,93 лв., получена от „Бромак“ ЕООД под формата на
дивидент, не подлежи на отнемане в полза на държавата, същата е включена в приходната част
на анализа.
Сумата в размер на 2 500 000 лв., получена от „Бромак“ ЕООД с основание по „договор“,
не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ
предмет на претенция са дружествените дялове от капитала на „Тръст Василеви“ ООД.
Сумата в размер на 91 070,46 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, подлежи на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като срещу придобиването ѝ лицето е извършило фиктивна „покупкопродажба на валута”.
Сумата в размер на 5 869 270 лв., получена от Ц. Р. В. като дивидент от „Фина – Ц“
ЕООД, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал.
2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ. От анализа на данъчната и банкова информация на
„Фина – Ц“ ЕООД се установява, че не притежава участие в собствеността на други
дружества и не е възможно да формира печалба от такъв източник, която да разпределя като
дивидент.
За 2012 г.
По сметката постъпват възнаграждения в размер на 127 488,60 лв. от ЗД „Виктория“ АД и
„КТБ“ АД.
- на 06.01.2012 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 25 000 лв., от които 24 643,46 „Инвест
Мениджмънт“ ЕООД.
- на 09.01.2012 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 000 лв., от които 960 лв. са наредени
на „Адгор“ ООД.
- на 10.01.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 39 011,82 лв.,
от които 38 901,64 лв. са наредени по сметка на „Сънлайт Еър“.
- на 06.02.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 65 671,20 лв.,
от които на „PEERMAN PROPERTIES LIMITID CLIENTS“ са преведени 39 884 лв., на „Инвест
Мениджмънт“ ЕООД - 24 643,46 лв., по сметка на дружеството са преведени обратно 15 646,64 лв.
- на 08.02.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 92 858,30 лв.,
от които на „Сънлайт Еър“ са преведени 92 853,03 лв.
- на 27.02.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 78 375,45 лв.,
които са преведени в сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 с титуляр Ц. В..
- на 01.03.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 2 345,14 лв.,
от които 2 314 лв. са наредени по сметка на „Адвенчър клуб“ ООД.
- на 02.03.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 24 646,25 лв.,
от които 24 643,46 лв. са наредени на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД.
- на 05.03.2012 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 3 530 лв., които дарява на манастир
„Козма и Дамян“. На същата дата от трето лице постъпват 9 681,36 лв. за покупка на апартамент.
- на 06.03.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 159 936,74 лв.,
от които 159 918,44 лв. са наредени на „Сънлайт Еър“.
- на 08.03.2012 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 700 лв., от които 1 680 лв. са
наредени на „Адгор“ ООД.
- на 13.03.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 13 974,68 лв.,
от които 13 962 лв. са наредени по сметка на „Адвенчър клуб“ ООД.
- на 14.03.2012 г. по сметката постъпва сума в размер на 48 312 лв. от Г. К. с основание
„покупко продажба на имот“.
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- на 19.03.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 58 693,64 лв.,
от които лицето е изтеглило сума в размер на 58 674,90 лв.
- на 21.03.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 116 292,75 лв.,
от които по фактура са платени 450 лв. на „Винарска изба Старосел“, а сума в размер на 115 785,14
е преведена в сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 с титуляр Ц. В..
- на 30.03.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 14 072,40 лв.,
от които 12 000 лв. са дарени на манастир „Козма и Дамян“, платени са местни данъци и такси в
размер на 1 951,99 лв.
- на 03.04.2012 г. и 09.04.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на
38 718,65 лв., от които 24 643,46 лв. са наредени на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД, 14 000 лв. са
дарени на Училищно настоятелство – Габрово.
- на 10.04.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 7 251,20 лв.,
от които 7 250 лв. са дарени манастир „Козма и Дамян“. На същата дата Ц. В.внася на каса сума в
размер на 1 700 лв., от които 1 674,80 лв. са наредени на „Адгор“ ООД.
- на 26.04.2012 г. са платени местни данъци и такси в размер на 2 359,21 лв.
- на 27.04.2012 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 4 500 лв., които дарява на манастир
„Козма и Дамян“.
- на 07.05.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 24 646,25 лв.,
от които на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД са наредени 24 643,46 лв., 1 440 лв. на „Адгор“ ООД,
платени са местни данъци и такси – 357,96 лв.
- на 09.05.2012 г. Ц. В.прехвърля от евровата си сметка сума в размер на 48 895,75 лв. и
превежда на „Сънлайт Еър“ сума в размер на 48 758,84 лв.
- на 10.05.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 53 553,30 лв.,
от която на PEERMAN PROPERTIES LIMITID CLIENTS са преведени 41 185,30 лв., на Р. В. са
преведени 12 185 лв.
- на 23.05.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 14 365,58 лв.,
от която на ЗД „Виктория“ АД са преведени 10 473,47 лв., на „Сана спейс хотел Хисаря“ ЕООД –
3 827,79 лв. и 1 100 лв. дарява на манастир „Козма и Дамян“.
- на 04.06.2012 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 000 000 лв., от които 997 560 лв. са
наредени на „Фина – Ц“ ЕООД. На същата дата по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в
размер на 24 646,25 лв., от която 24 643,46 лв. са преведени на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД.
- на 07.06.2012 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 112 000 лв., от които на „Сънлайт Еър“
са преведени 100 034,84 лв., на „Адгор“ ООД – 1 651,20 лв., на ЗД „Виктория“ АД – 7 018,30 лв., на
Пловдивска митрополия са дарени 2 000 лв.
- на 16.06.2012 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 14 700 лв., от които 14 650 лв. дарява
на манастир „Козма и Дамян“.
- на 27.06.2012 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 3 000 лв., от които 2 910 лв. са
наредени на „Сана спейс хотел Хисаря“ ЕООД.
- на 28.06.2012 г. са платени 9 483 лв. са направени разходи за ценни изделия.
- на 04.07.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 24 646,25 лв.,
от които на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД са наредени 24 643,46 лв.
- на 05.07.2012 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 440 лв., които са наредени на „Адгор“
ООД.
- от 12.07.2012 г. до 18.07.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер
на 125 928,44 лв., от които 39 663,55 лв. са преведени на „Сънлайт Еър“, 77 156,18 лв. на ЗД
„Виктория“ АД и 8 000 лв. са дарени на манастир „Козма и Дамян“.
- от 25.07.2012 г. до 03.08.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер
на 105 210,74 лв., от които 6 849,64 лв. са преведени на „Мартинели“, 42 106,35 лв. са наредени на
PEERMAN PROPERTIES LIMITID CLIENTS, 28 727,22 лв. на „Сънлайт Еър“, 24 643,46 лв. на
„Инвест Мениджмънт“ ЕООД.
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- на 07.08.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 40 067,25 лв.,
от които 40 000 лв. са дарени на Свети синод.
- на 09.08.2012 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 1 500 лв., от които са наредени на
„Адгор“ ООД – 1 440 лв..
- на 03.09.2012 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 65 800 лв., от които са наредени на
„Аква фън“ ЕООД – 7 154,40 лв., „Дантеа ВИП“ ООД – 57 459,65 лв. и на „Адгор“ ООД – 1 104 лв.
- на 05.09.2012 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 3 000 лв., от които са наредени на
„Дико билд“ ЕООД - 2 937,37 лв.
- 10.09.2012 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 49 200 лв., които са наредени на „Сънлайт
еър“ ЕАД – 49 110,89 лв.
- на 11.09.2012 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 122 500 лв., които са наредени на
„Сънлайт еър“ ЕАД – 75 426,59 лв. и на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД - 46 939,92 лв.
- на 14.09.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 1 278 047,55
лв., която е преведена на „NECKER, CHRIST, GREGORS CANDOLLE N“ за заплащане на
нотариални такси.
- на 26.09.2012 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 63 100 лв., от които са наредени на
„Мартинели“ - 6 849,64 лв., на Манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ – 44 000 лв., на „Гранд
компликасион“ ЕООД /по фактура/ - 12 200 лв.
- от 28.09.2012 г. до 05.10.2012 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 29 420 лв., от които са
наредени за дарение – 6 000 лв., на „Дантеа Вип“ – 21 233,10 лв., за управление на етажна
собственост – 361 лв. и на „Адгор“ ООД – 1 620 лв.
- на 08.10.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 46 908 лв. и от
„Сънлайт еър“ ЕАД – 7 234,62 лв. Сумите са наредени на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД и на „Аква
фън“ ЕООД. Наредената сума на „Аква фън“ ЕООД е върната обратно по сметката на Ц. В., който я
превежда на „Мартинели“ и „Евромобел“ ООД.
- на 24.10.2012 г. по сметката на Ц. В.постъпват от „Бромак“ ЕООД дивиденти в размер на 7
790 000 лв., които са наредени по сметка BG 05 KOPR 9220 14000 5420 01 с титуляр Ц. В..
- на 26.10.2012 г. по сметката постъпва от „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 48 471,60 лв.,
които са разпоредени на Манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ – 27 400 лв., „Вип Билдингс“ ООД – 20
800,66 лв. и на „Аква фън“ ЕООД - 3 298,24 лв.
- на 02.11.2012 г. Ц. В.внася на каса сума в размер на 18 700 лв., които са наредени на
Манастир „Св. Св. Козма и Дамян“.
- до края на годината по сметката постъпват от „Фина – Ц“ ЕООД суми в общ размер на 389
668,67 лв., които са разпоредени, както следва: на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД – 46 939,92 лв.,
„Сънлайт еър“ ЕАД – 209 938,80 лв., PEERMAN PROPERTIES LIMITID CLIENTS - 42 574,04 лв.,
„Адгор“ ООД – 3 748,80 лв., Манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ – 10 780 лв., „Сана спейс хотел
Хисаря“ ЕООД – 1 836 лв., КТБ /дарение на рисунка/ - 30 000 лв., „ВИП Билдингс“ ООД –
25 172,35 лв., дарение – 1 000 лв., „Стемо“ ООД – 17 944,42 лв., „Тангра“ АВ – 3 767,15 лв.
Общо постъпилите суми от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 2 888 008,10 лв. и наредени
обратно по сметката в размер на 997 560 лв. са с основание „покупко – продажба на валута“.
Сумата в размер на 3 149 011,94 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД и внесена на каса, не
подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същата представлява разход на
проверяваното лице и не е послужила за придобиване на имущество.
Сумата в размер на 7 790 000 лв., получена от „Бромак“ ЕООД под формата на дивидент,
е изразходвана за придобиване на недвижим имот в Конфедерация Швейцария, предмет на
претенция в бъдещото исково производство.
Сумата в размер на 4 932,24 лв., внесена на каса, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл.72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ,
тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването ѝ.
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Сумата в размер на 64 275,58 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, подлежи на отнемане
в полза на държавата на основание чл.72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като срещу придобиването ѝ лицето е извършило фиктивна „покупкопродажба на валута”.
За 2013 г.
По сметката постъпват възнаграждения в размер на 126 930,31 лв. от ЗД „Виктория“ АД и
„КТБ“ АД.
- от 01.01.2013 г. до 05.04.2013 г. по сметката постъпват от „Фина – Ц“ ЕООД суми в размер
на 1 771 079,10 лв., които са разпоредени, както следва: „Инвест Мениджмънт“ ЕООД – 234 699,60
лв.; „Сана спейс хотел Хисаря“ ЕООД – 85 лв.; „Адгор“ ООД – 6 624 лв.; „Дантеа ВИП“ ООД – 41
663,82 лв., „Сънлайт еър“ ЕАД – 357 916,90 лв.; ЗД „Виктория“ АД - 8 109,46 лв.; сума в размер на
454 368,65 лв. е преведена в сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 с титуляр Ц. В., „Гранд
Компликасион“ ЕООД – 2 800,13 лв., такса сейф – 156 лв., „Peerman properties limitid clients“ – 39
766,29 лв., „Адвенчър клуб“ ООД – 7 070 лв., „Премиер ТУРС“ – 21 561 лв., „Сън Сити Пропърти
Мениджмънт“ ЕООД – 3 121,37 лв., НАП /ДОД 2012 г./ - 567 166,15 лв., „Дженезис Хоум“ ЕООД –
4 136,23 лв., Манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ – 28 100 лв.
- на 26.04.2013 г. са платени местни данъци и такси в размер на 4 817 лв. и Ц. В.внася на каса
4 900 лв., от които на Манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ дарява 2 400 лв.
- от 07.05.2013 г. до 10.09.2013 г. по сметката постъпват от „Фина – Ц“ ЕООД суми в размер
на 2 493 613,93 лв., разпоредени, както следва: Адгор ООД – 6 667,20 лв., „Peerman properties limitid
clients“ – 79 854,61 лв., „Инвест Мениджмънт“ ЕООД – 244 499,60 лв., „Сънлайт еър“ ЕАД – 513
698,75 лв., „Сана спейс хотел Хисаря“ ЕООД – 4 952,16 лв., „Билдинг Рисорт ЕООД – 5 593,73 лв.,
Манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ – 11 850 лв., сума в размер на 1 470 471,23 лв. е преведена в
сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 с титуляр Ц. В., МДТ – 21 854,43 лв., ЗД „Виктория“ АД –
89 894,85 лв., Членство в Резиденс Ексклузив – 1 760,50 лв., по фактури на доставчици – 37 801 лв.,
БТК – 642,38 лв., YALTA EUROPEAN STRATEGY LIMITED /годишна среща/ - 11 734,98 лв.,
данък за придобиване на имот – 843,83 лв., такса сейф – 132 лв.
- на 23.09.2013 г. по сметката е прехвърлена от сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 в евро
сума в размер на 66 195,07 лв., която е дарена на Манастир „Св. Св. Козма и Дамян“.
Платени са данъци и такси в размер на 440, 60 лв.
- на 01.10.2013 г. по сметката е прехвърлена от сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 в евро
сума в размер на 182 283,36 лв., която е дарена на УНСС.
- на 03.10.2013 г. по сметката е прехвърлена от сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 в евро
сума в размер на 46 939,92 лв., която сума е преведена на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД.
- платени са на „Адгор“ ООД – 1 508,40 лв. и 540 лв. по фактура.
- от 11.10.2013 г. до 18.10.2013 г. от сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 в евро Ц. В.е
прехвърлил сума в размер на 132 018,52 лв., които са разпоредени, както следва: „Сънлайт Еър“
ЕАД – 119 872,83 лв., ЗД „Виктория“ АД – 11 859,96 лв.
- от 04.11.2013 г. – 11.11.2013 г. по сметката са постъпили суми от „Фина – Ц“ ЕООД в общ
размер на 233 500 лв., които са разпоредени, както следва: „Инвест Мениджмънт“ ЕООД –
46 939,92 лв., „Келтик Проперти Мениджмънт“ ЕООД – 540,36 лв., „Адгор“ ООД - 1 698 лв.,
„Peerman properties limitid clients“ – 41 775,06 лв., „Сънлайт Еър ЕАД“ – 142 697,36 лв.
- на 12.11.2013 г. по сметката е прехвърлена от сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 в евро
сума в размер на 7 040,99 лв., които са дарени на Манастир „Св. Св. Козма и Дамян“.
- от 18.11.2013 г. до 31.12.2013 г. по сметката са постъпили суми от „Фина – Ц“ ЕООД в общ
размер на 2 367 300 с основание „възстановена сума – допълнителна парична вноска“. Сумата е
разходвана както следва: „Сана спейс хотел Хисаря“ ЕООД – 5 275,01 лв. /след получаване на
трудово възнаграждение заплаща 1 200 лв. и разходи по фактура в размер на 546,06 лв./, „Сънлайт
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Еър“ ЕАД – 54 665,45 лв., БТК АД – 636,15 лв., „Адгор“ ООД – 1 530 лв., дарение – 31 000 лв.,
дарение на Р. В. - 2 106 663 лв., „Инвест Мениджмънт“ ЕООД - 46 939,92 лв., произведения на
изкуството – 53 196 лв., МДТ – 63 232,66 лв. и разходи по фактура – 240 лв.
Общо постъпилите суми от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 6 865 488,03 лв. с основание
„покупко – продажба на валута“ – 4 354 188,03 лв. и „възстановена сума – допълнителна
парична вноска“ – 2 511 300 лв.
Сумата в размер на 2 106 663 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, не подлежи на отнемане
в полза на държавата, тъй като същата е послужила за придобиване на недвижим имот,
подлежащ на отнемане в полза на държавата.
Сумата в размер на 4 758 825,03 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД и внесена на каса, не
подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същата представлява разход на
проверяваното лице и не е послужила за придобиване на имущество.
За 2014 г.
По сметката постъпват възнаграждения в размер на 53 538,42 лв. от „КТБ“ АД.
- на 03.01.2014 г. Ц. В.нарежда на „Келтик Проперти Мениджмънт“ ЕООД сума в размер на
540,36 лв., на „Адгор“ ООД – 1 448,40 лв. и каса сейф – 156 лв.
- от 04.01.2014 г. до 15.05.2014 г. – по сметката са постъпили суми от „Фина – Ц“ ЕООД в
общ размер на 2 487 150 лв. с основание „възстановена допълнителна парична вноска“ които са
разпоредени, както следва: дарения – 28 650 лв., Радосвета Цветанова /дарение/ - 540 000 лв.,
„Инвест Мениджмънт“ ЕООД – 234 699,60 лв., „Сънлайт Еър“ ЕАД – 473 076,15 лв., „Билдинг
Рисорт“ ЕООД – 5 957,47 лв., „Келтик Проперти Мениджмънт“ ЕООД – 2 200,16 лв., PEERMAN
INVESTMENTS LIMITED PREMIER – 85 194,22 лв., „Адгор“ ООД – 7 076,40 лв., „Трансантлантик
Къмпани“ ЕООД – 45 292 лв., Брокс Вижън – 12 858 лв., Дантеа ВИП ООД - 1 580 лв., „Гарденити“
ООД – 9 007,20 лв., Бетекс Груп - 6 419,11 лв., по фактури на доставчици – 123 471,23 лв., „Сана
спейс хотел Хисаря“ ЕООД – 1 440 лв., за самолетни билети – 69 490 лв., МДТ – 7 226,38 лв., НАП
– 529 702,95 лв. /ДОД 2013 г./, наредени по сметка на BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 - 312 932,80
лв., разходи за сватбен подарък - 4 651,60 лв.
- на 19.05.2014 г. по сметката постъпва сума с основание „възстановени билети“ в размер на
11 063,14 лв.
- до края на проверявания период по сметката от „ Фина – Ц“ ЕООД постъпват суми в общ
размер на 302 790,80 лв. с основание „възстановена допълнителна парична вноска“, които са
разпоредени, както следва: за доставчици по фактура – 42 348,12 лв., Инвест Мениджмънт ЕООД –
46 939,92 лв., „Адгор“ ООД – 1 990,80 лв., „Сана спейс хотел Хисаря“ ЕООД – 1 792 лв., за правна
помощ – 210 000 лв. Салдо към дата на извлечението 127 364,16 лв. Салдо към дата на налагане на
обезпечителна мярка запор в размер на 127 969,96 лева., която сума представлява получени
възнаграждения от „КТБ”АД през 2013г. и 2014г.
Общо постъпилите суми от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 2 789 940,80 лв. с основание
„възстановена сума – допълнителна парична вноска“.
Сумата в размер на 540 000 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, не подлежи на отнемане в
полза на държавата, тъй като същата е послужила за придобиване на недвижим имот,
подлежащ на отнемане в полза на държавата.
Сумата в размер на 1 937 008 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, не подлежи на отнемане
в полза на държавата, тъй като същата представлява разход на проверяваното лице и не е
послужила за придобиване на имущество.
Сумата в размер на 312 932,80 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като същата е наредена по сметка на лицето в същата
банка с № BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 и е анализирана в нея.
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- разплащателна сметка BG 94 KORP 9220 11 00054200 в щатски долари, открита на
01.08.2000 г. Движението по години е, както следва:
За 2004 г. по сметката постъпват 7 000 щатски долара или 10 174,50 лв. от „Фина - С“ АД,
които са разходвани за плащане на такси за университет.
Сумата в размер на 10 174,50 лв., получена от „Фина – С“ АД, не подлежи на отнемане в
полза на държавата, тъй като същата представлява извънреден разход на проверяваното лице.
За 2005 г. по сметката постъпват 16 370 щатски долара или 26 806,80 лв. от „Фина – Ц“
ЕООД, от които 16 296,14 щатски долара или 26 685,63 лв., които са разходвани за плащане на
такси за университет.
Сумата в размер на 26 685,63 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, не подлежи на отнемане
в полза на държавата, тъй като същата представлява разход на проверяваното лице и не е
послужила за придобиване на имущество.
Сумата в размер на 121,17 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, не подлежи на отнемане в
полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 правата на държавата са погасени по
давност.
За 2006 г. по сметката постъпват 39 416,80 щатски долара или 63 060,87 лв. от „Фина – Ц“
ЕООД и „Фина - С“ АД, както следва:
- на 13.02.2006 г. от „Фина – С“ АД – 24 500 щатски долара или 40 307,65 лв., които на
14.02.2006 г. са преведени на „Фина – Ц“ ЕООД;
- на 26.07.2006 г. – от „Фина – Ц“ ЕООД – 8 600 щатски долара или 13 363,11 лв., които на
същия ден са преведени на „TRUSTEES OF TUFTS CОLLEGЕ“ – такса за университет;
- на 27.11.2006 г. от „Фина – Ц“ ЕООД – 6 316,80 щатски долара или 9 390,11 лв., които на
29.11.2006 г. са преведени на „TRUSTEES OF TUFTS CОLLEGЕ“ – такса за университет;
Постъпилите средства от „Фина – Ц“ ЕООД са с основание „покупко – продажба на валута“.
Сумата в размер на 63 060,87 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД и „Фина – С“ АД, не
подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същата представлява разход на
проверяваното лице.
За 2008 г. по сметката постъпват 3 000 щатски долара или 4 112,64 лв. от „Фина – Ц“ ЕООД,
от които 2 900 щатски долара или 3 975,55 лв. са преведени по сметка на Р. В..
Сумата в размер на 3 975,55 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД е преобразувана по сметка
на Р. В. с IBAN BG11 KORP 9220 1101 6689 01 и е анализирана в същата сметка.
Сумата в размер на 137,05 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, подлежи на отнемане в
полза на държавата на основание чл.72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като срещу придобиването ѝ лицето е извършило фиктивна „покупкопродажба на валута”.
За 2010 г. по сметката постъпват 36 800 щатски долара или 54 744,28 лв. от „Фина – Ц“
ЕООД, както следва:
- на 03.12.2010 г. от „Фина – Ц“ ЕООД постъпват 7 800 щатски долара или 11 517,01 лв., от
които 7 678 щатски долара или 11 336,87 лв., които са преведени на „Адвенчър клуб“ ООД за
заплащане на разходи за екскурзия;
- на 22.12.2010 г. от „Фина – Ц“ ЕООД постъпват 29 000 щатски долара или 43 257,27 лв.,
които са преведени на „Адвенчър клуб“ ООД за заплащане на разходи за екскурзия;
Сумата в размер на 54 594,14 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, не подлежи на отнемане
в полза на държавата, тъй като същата представлява разход на проверяваното лице и не е
послужила за придобиване на имущество.
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Сумата в размер на 150,14 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, подлежи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като срещу придобиването ѝ лицето е извършило фиктивна „покупкопродажба на валута”.
За 2011 г. по сметката са постъпили суми в общ размер на 389 828 щатски долара или
559 669,24 лв., както следва:
- на 21.01.2011 г. от „Фина – Ц“ ЕООД – 3 500 щатски долара или 5 062,79 лв.;
- на 17.02.2011 г. от „Фина – Ц“ ЕООД – 250 500 щатски долара или 361 308,68 лв., които са
наредени на „LEARJET INS” с основание „авансово плащане на самолет“;
- на 28.03.2011 г. от „Фина – Ц“ ЕООД – 4 228 щатски долара или 5 893,16 лв., които са
наредени на трето лице с основание „дарение“;
- на 16.09.2011 г. от „Фина – Ц“ ЕООД - 125 200 щатски долара или 177 958,03 лв., от които
125 000 щатски долара или 177 673,75 лв. са преведени на „COMMUNITY COLLEGE
CONSORTIUM ON AUT“ – по договор за спонсорство;
- на 25.11.2011 г. от „Фина – Ц“ ЕООД - 5 100 щатски долара или 7 540,04 лв., които са
наредени на „NGOV LYTECH“ за плащане на разходи;
- на 29.11.2011 г. от „Фина – Ц“ ЕООД - 1 300 щатски долара или 1 906,55 лв., които са
наредени на „NGOV LYTECH“ за плащане на разходи;
Постъпилите средства от „Фина – Ц“ ЕООД в общ размер на 389 828 щатски долара или 559
669,24 лв. са с основание „покупко – продажба на валута“.
Сумата в размер на 554 322,17 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като същата представлява разход на проверяваното лице и
не е послужила за придобиване на имущество.
Сумата в размер на 5 347,07 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, подлежи на отнемане в
полза на държавата на основание чл.72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като срещу придобиването ѝ лицето е извършило фиктивна „покупкопродажба на валута”.
За 2012 г.
- на 30.01.2012 г. от „Фина – Ц“ ЕООД – 125 200 щатски долара или 186 780,87 лв., които
са преведени на „COMMUNITY COLLEGE CONSORTIUM ON AUT“ – по договор за спонсорство;
- на 6.02.2012 г. от „Фина – Ц“ ЕООД – 1 750 щатски долара или 2 624,37 лв., които са
преведени на „Адвенчър клуб“ ООД за заплащане на разходи за екскурзия;
- на 15.02.2012 г. от Ц. В.внесени на каса - 1 000 щатски долара или 1 493,91 лв., които са
преведени на „Адвенчър клуб“ ООД за заплащане на разходи за екскурзия;
- на 1.03.2012 г. от „Фина – Ц“ ЕООД - 4 698 щатски долара или 6 902,40 лв., които са
преведени на „Адвенчър клуб“ ООД за заплащане на разходи за екскурзия;
- на 2.05.2012 г. от Ц. В.внесени на каса – 1 300 щатски долара или 1 936,32 лв., от които 1
271 щатски долара или 1 893,13 лв. са разходвани за плащане на разходи.
- на 2.05.2012 г. от „Фина – Ц“ ЕООД – 125 200 щатски долара или 198 726,20 лв., от които
125 000 щатски долара, които са преведени на „COMMUNITY COLLEGE CONSORTIUM ON AUT“
– по договор за спонсорство;
- на 16.08.2012 г. от Ц. В.внесени на каса - 25 100 щатски долара или 39 980,03 лв., от които
25 000 щатски долара или 39 633,50 лв. за такса за участие в среща в Ню Йорк.
- на 28.09.2012 г. от „Фина – Ц“ ЕООД 125 200 щатски долара или 198 726,20 лв., от които
125 000 щатски долара, които са преведени на „COMMUNITY COLLEGE CONSORTIUM ON AUT“
– по договор за спонсорство;
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Постъпилите средства от „Фина – Ц“ ЕООД в общ размер на 382 048 щатски долара или 584
415,12 лв. са с основание „покупко – продажба на валута“. От Ц. В.са внесени на каса суми в размер
на 27 400 щатски долара или 43 410,27 лв..
Сумата в размер на 628 215,11 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД и внесена на каса, не
подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същата представлява разход на
проверяваното лице и не е послужила за придобиване на имущество.
За 2013 г. по сметката са постъпили суми в общ размер на 1 150 594,15 щатски долара или
4 831 147,72 лв., както следва:
- на 04.03.2013 г. от „Фина – Ц“ ЕООД - 2 600 щатски долара или 3 909,54 лв., които са
преведени на „Адвенчър клуб“ ООД за заплащане на разходи за екскурзия;
- на 03.04.2013 г. от „Фина – Ц“ ЕООД - 3 961,80 щатски долара или 6 040,40 лв., които са
преведени на „Адвенчър клуб“ ООД за заплащане на разходи за екскурзия;
- на 04.04.2013 г. от „Фина – Ц“ ЕООД – 1 000 600 щатски долара или 1 526 765,51 лв., които
са преведени на „THE ATLANTIC COUNCIL US“ с основание „подарък по споразумение“;
- на 26.09.2013 г. от „Фина – Ц“ ЕООД - 3 100 щатски долара или 4 491,50 лв., които са
наредени с основание „плащане по фактура“;
- на 04.10.2013 г. от сметка в евро BG 05 KORP 9220 1400 0542 01, която е захранена от
„Фина – Ц“ ЕООД - 140 332,35 щатски долара или 201 917,20 лв., от които 137 515 щатски долара
или 197 863,46 лв. са преведени с основание „консултации“.
Постъпилите средства от „Фина – Ц“ ЕООД в общ размер на 1 010 261,80 щатски долара или
1 541 206,95 лв. са с основание „покупко – продажба на валута“.
Сумата в размер на 1 541 206,95 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като същата представлява разход на проверяваното лице и
не е послужила за придобиване на имущество.
За 2014 г. по сметката е постъпила сума в размер на 2 195 600 щатски долара или
3 088 023,58 лв. от „Фина – Ц“ ЕООД с основание „възстановена сума – допълнителна парична
вноска“, които са изтеглени на каса.
Салдото към датата на извлечението е в размер на 2 993,57 щатски долара и към датата на
налагане на запора е в размер на 2 982,69 щатски долари или 5 289,35 лв.
Сумата в размер на 3 088 023,58 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ. От анализа на данъчната и банкова информация на „Фина – Ц“ ЕООД
се установява, че не притежава участие в собствеността на други дружества и не е възможно
да формира печалба от такъв източник, която да разпределя като дивидент.
Сумата в размер на 5 289,35 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, представляваща салдо
по сметката, част от което в размер на 4 053,74 лв. е преобразувана сума от сметка BG 05
KORP 9220 1400 0542 01, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на
средства за придобиването ѝ.
- разплащателна сметка BG 05 KORP 9220 14 0005 4201 в евро, открита на 03.05.2001 г.
Салдо в началото на проверявания период 624,05 евро или 1 220,54 лв. Движението по години е
както следва:
За 2005 г.
- На 20.02.2005 г. от разплащателна сметка на лицето в същата банка BG 50 KORP 9220 10
00054200 в лева по сметката постъпва сума в размер на 108 000 евро или 211 229,64 лв., които са за
покупка на автомобил.
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Сумата в размер на 211 229,64 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй
като е послужила за закупуване на автомобил, който в последствие е отчужден, като сумата от
продажбата на същия не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание
чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.
За 2007 г.
За 2007 г. по сметката постъпва сума от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 37 100 евро или
72 561,29 лв., от които 32 450,95 евро или 63 468,54 лв. са преведени на доставчици в Австрия за
архитектурни проекти и авансово за изпълнение на поръчка и превод в размер на 4 000 евро или
7 823,32 лв.за адвокатски услуги в чужбина.
Сумата в размер на 63 468,54 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като
е послужила за извършване на довършителни работи на недвижим имот, предмет на претенция в
бъдещото исково производство.
Сумата в размер на 7 823,32 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като
същата представлява разход на проверяваното лице и не е послужила за придобиване на
имущество.
По сметката постъпва сума от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 50 500 евро или 98 769,42 лв.,
от които 50 000 евро или 97 791,50 лв. са преведени на доставчик в чужбина за покупка на бижута.
Внесени са суми в брой от лицето в размер на 34 100 евро или 66 693,80 лв., от които 26 000
евро или 50 851,58 лв. за плащане към доставчик в Австрия, сума в размер на 1 830 евро или
3 579,17 лв. за адвокатска услуга в чужбина и сума в размер на 6 400 евро или 12 517,31 лв. за
плащане на наем на имот в чужбина;
Сумата в размер на 50 851,58 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като
е послужила за извършване на довършителни работи на недвижим имот, предмет на претенция в
бъдещото исково производство.
Сумата в размер на 113 887,98 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй
като същата представлява разход на проверяваното лице и не е послужила за придобиване на
имущество.
По сметката постъпва сума от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 385 300 евро или 753 581,30
лв., от които: 309 995,04 евро или 606 297,60 лв. са възстановени на „Фина – Ц“ ЕООД.
Постъпилите и възстановени суми са с основание „покупко – продажба на валута“.
Сумата в размер на 147 283,70 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като срещу придобиването ѝ лицето е извършило
фиктивна „покупко-продажба на валута”.
За 2008 г.
По сметката постъпват суми от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 393 380 евро или 769 384,41
лв. с основание „покупко – продажба на валута“, от които 287 412,15 евро или 562 129,31 лв. за
плащания към доставчици в чужбина по проект за изграждане на имот, 5 600 евро или 10 952,65 лв.
за наем на имот в чужбина, сума в размер на 62 909,17 евро или 123 039,64 лв. за покупка на
апартамент на Р. В., сума в размер на 18 397 евро или 35 981,40 лв. за резервации за пътувания в
чужбина и 14 635 евро или 28 623,57 лв. преводи по сметки на А. В. – 11 210 евро или 21 924,85 лв.
и Р. В. - 3 425 евро или 6 698,72 лв.;
Внесени са в брой от лицето 67 800 евро или 132 605,27 лв., от които за плащане на наем на
имот в чужбина в размер на 41 320 евро или 80 814,90 лв. и 26 800 евро или 52 416,24 лв. за
архитектурен проект на доставчик в чужбина.
Получени са 522 500 евро или 1 021 921,18 лв. по договор за заем от Булит 2007 ЕООД, от
които 520 000 евро или 1 017 031,60 лв. за авансови плащания по договори за изработка към
доставчици в чужбина и 1 060 евро или 3 129,33 лв. за наем на имущество в чужбина;
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Сумата в размер на 123 039,64 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй
като е послужила за закупуване на недвижим имот, предмет на претенция в бъдещото исково
производство.
Сумата в размер на 614 545,55 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй
като е послужила за закупуване на недвижим имот в Конфедерация Швейцария, предмет на
претенция в бъдещото исково производство.
Сумата в размер на 1 017 031,60 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй
като е послужила за извършване на подобрителни дейности по недвижим имот, предмет на
претенция в бъдещото исково производство.
Сумата в размер на 6 698,72 лв. е прехвърлена по сметка на Р. В. с IBAN BG 46 KORP 9220
1401 6689 01 и е анализирана в същата сметка.
Сумата в размер на 21 924,85 лв. е прехвърлена по сметка на А. В. с IBAN BG 32 KORP 9220
1402 3466 и е анализирана в същата сметка.
Сумата в размер на 130 878,28 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД и внесена на каса, тъй
като същата представлява разход на проверяваното лице и не е послужила за придобиване на
имущество.
За 2009 г.
За 2009 г. са внесени в брой от лицето суми в размер на 57 900 евро или 113 242,56 лв., от
които суми 3 088,12 евро или 6 039,84 лв. са за резервация за пътуване в чужбина и 53 578 евро или
104 789,46 лв. наем на имущество в чужбина;
Сумата в размер на 110 829,30 лв., внесена на каса, не подлежи на отнемане в полза на
държавата, тъй като същата представлява разход на проверяваното лице и не е послужила за
придобиване на имущество.
Сумата в размер на 2 413,26 лв., внесена на каса, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства.
За 2010 г.
По сметката постъпват суми от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 157 200 евро или 307 456,48
лв. с основание „покупко – продажба на валута“, от които 111 012,49 евро или 217 121,56 лв. са
извършени плащания за дарения, 12 345 евро или 24 144,72 лв. за пътуване в чужбина и са
преведени 30 000 евро или 58 674,90 лв. по сметка на Р. В..
Сумата в размер на 241 266,28 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като същата представлява разход на проверяваното лице и
не е послужила за придобиване на имущество.
Сумата в размер на 58 674,90 лв. е прехвърлена по сметка на Р. В. с IBAN BG 08 KORP 9220
4401 6689 01 и подлежи на отнемане в полза на държавата от същата сметка.
Сумата в размер на 7 515,30 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, подлежи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като срещу придобиването ѝ лицето е извършило фиктивна „покупкопродажба на валута”.
За 2011 г.
По сметката постъпват суми от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 1 538 080 евро или
3 008 223,01 лв. с основание „покупко – продажба на валута“, от които: 230 100 евро или 450 036,48
лв. платени за дарения; 59 000 евро или 115 393,97 лв. са преведени по сметки на А. В. – 78 233,20
лв. и Р. В. – 37 160,77 лв.; 5 907,66 евро или 11 554,38 лв. са за пътувания в чужбина; 1 242 205
евро или 2 429 541,81 лв. са преведени на „БРОМАК“ ЕООД. По сметката постъпват суми от
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

52 / 378

За служебно ползване!
„Бромак“ ЕООД в размер на 5 829 000 евро или 11 400 533,07 лв. – „изплатен дивидент“ и
31 000 000 евро или 60 630 730 лв., получени от „Фина – Ц“ ЕООД с основание „дивидент“.
Сумата в размер на 461 590,86 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като същата представлява разход на проверяваното лице и
не е послужила за придобиване на имущество.
Сумата в размер на 37 160,77 лв. е прехвърлена по сметка на Р. В. с IBAN BG 46 KORP 9220
1401 6689 01 и е анализирана в същата сметка.
Сумата в размер на 78 233,20 лв. е прехвърлена по сметка на А. В. с IBAN BG 32 KORP 9220
1402 3466 01 и е анализирана в същата сметка.
Сумата в размер на 1 696,60 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, подлежи на отнемане в
полза на държавата на основание на основание чл.72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като срещу придобиването ѝ лицето е извършило фиктивна
„покупко-продажба на валута”.
Сумата в размер на 39 356 653,16 лв., получена от Ц. Р. В. като дивидент от „Фина – Ц“
ЕООД, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал.
2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ. От анализа на данъчната и банкова информация на
„Фина – Ц“ ЕООД се установява, че не притежава участие в собствеността на други
дружества и не е възможно да формира печалба от такъв източник, която да разпределя като
дивидент.
Сумата в размер на 3 088 023,58 лв., получена от Ц. Р. В. като дивидент от „Фина – Ц“
ЕООД и прехвърлена по сметка с IBAN BG 94 KORP 9220 1100 0542 00 подлежи на отнемане в
полза на държавата от същата сметка.
Сумата в размер на 2 525 367,70 лв., получена от Ц. Р. В. с основание „възстановена
допълнителна парична вноска“ от „Фина – Ц“ ЕООД и преобразувана по сметка с IBAN BG 05
KORP 9220 1400 0542 01 е анализирана в същата сметка.
Сумата в размер на 2 511 300 лв., получена от Ц. Р. В. с основание „възстановена
допълнителна парична вноска“ от „Фина – Ц“ ЕООД и преобразувана по сметка с IBAN BG 50
KORP 9220 1000 0542 00 е анализирана в същата сметка.
Сумата в размер на 2 789 940,80 лв., получена от Ц. Р. В. с основание „възстановена
допълнителна парична вноска“ от „Фина – Ц“ ЕООД и преобразувана по сметка с IBAN BG 50
KORP 9220 1000 0542 00 е анализирана в същата сметка.
Сумата в размер на 10 359 444,76 лв., получена от Ц. Р. В. с основание „възстановена
допълнителна парична вноска“ от „Фина – Ц“ ЕООД, преобразувана е по сметка с IBAN BG 05
KORP 9220 1400 0542 01 и е анализирана в същата сметка.
За 2012 г.
По сметката постъпват суми от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 6 103 425 евро или
11 937 261,71 лв. с основание „покупко-продажба на валута“, от които 8 000 евро или 15 646,64 лв.
са преведени по сметки на А. В. – 3 000 евро или 5 867,49 лв. и Р. В. – 5 000 евро или 9 779,15 лв.,
5 854 785 евро или 11 450 964,41 лв. са преведени на „Фина – Ц“ ЕООД с основание „покупко –
продажба на валута“, извършени са плащания по кредит в размер на 178 033,83 евро или 348 203,91
лв., извършени са плащания към „Сънлайт еър“ ЕАД – 30 132,01 евро или 58 933,09 лв. за
извършени полети и са получени суми в размер на 2 058,63 евро или 4 026,33 лв., възстановени от
хотел в чужбина.
Получени са суми в размер на 99 200 евро или 194 018,34 лв. от сметка BG 50 KOPR 9220
1000 0542 00 с титуляр Ц. В., от които преведени по сметка на А. В. 10 000 евро или 19 558,30 лв.,
за резервация в чужбина/пътуване – 59 000 евро или 115 393,97 лв. и 30 000 евро или 58 674,90
лв.са преведени по сметка BG 75 KORP 9220 14 00054202.
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Внесени са в брой от лицето суми в размер на 33 900 евро или 66 302,64 лв., от които са
извършени други плащания – 5 194 евро или 10 158,58 лв., плащания към нотариус в Швейцария –
3 287,30 евро или 6 429,40 лв., за дарения – 25 000 евро или 48 895,75 лв.
За 2012 г. по сметката е постъпила сума в размер на 5 000 000 евро или 9 779 150 лв. от
отпуснат кредит от КТБ АД, внесени са от лицето 3 982 960 евро или 7 789 992,66 лв., които на
същата дата са изтеглени от сметка BG 50 KORP 9220 10 00054200 с титуляр Ц. В., внесени са в
брой от лицето 20 000 евро или 39 116,60 лв. или общо 9 002 960 евро или 17 608 259,25 лв. От тях
сумата в размер на 9 000 000 евро или 17 602 470 лв. е преведена в Швейцария за покупка на
недвижим имот и са извършени разходи за погасителни вноски по кредит в размер на 2 500 евро
или 4 889,58 лв. и банкова такса за превод в Швейцария 406 евро или 794,07 лв.
Сумата в размер на 7 829 109,26 лв., внесена на каса, не подлежи на отнемане в полза на
държавата, тъй като е послужила за покупка на недвижим имот в Швейцария, подлежащ на
отнемане в полза на държавата.
Сумата в размер на 9 779,15 лв. е преобразувана по сметка на Р. В. с IBAN BG 46 KORP
9220 1401 6689 01 и е анализирана в същата сметка.
Сумата в размер на 25 425,79 лв. е преобразувана по сметка на А. В. с IBAN BG 32 KORP
9220 1402 3466 01 и е анализирана в същата сметка.
Сумата в размер на 407 137 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, не подлежи на отнемане в
полза на държавата, тъй като същата представлява разход на проверяваното лице и не е
послужила за придобиване на имущество.
Сумата в размер на 63 513,93 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, подлежи на отнемане
в полза на държавата на основание на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ тъй като срещу придобиването ѝ лицето е извършило фиктивна
„покупко-продажба на валута”.
За 2013 г.
Получени са 984 155 евро или 1 924 839,87 лв. от сметка BG 50 KORP 9220 10 00054200 в
лева с титуляр Ц. В., от които 468 472,50 евро или 916 252,57 лв. са за погасителни вноски по
кредит, 521 409,05 евро или 1 019 787,46 лв. са преведени авансово за покупка на апартамент
„Софбилд ком“.
По сметката постъпват суми от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 255 915 евро или 500 526,23
лв. с основание „покупко – продажба на валута“, от които 154 563,73 евро или 302 300,38 лв. за
погасителна вноска по кредит, 101 345 евро или 198 213,59 лв. преведени в сметка BG 50 KORP
9220 10 00054200 в лева с титуляр Ц. В..
По сметката постъпват суми от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 5 000 000 евро или 9 779 150
лв. с основание „съгласно решение на ЕСК“, от които 4 774 465,28 евро или 9 338 042,43 лв. за
окончателно погасяване на кредит, 103 000 евро или 201 450,49, преведени в сметка BG 94 KORP
9220 11 00054200 в щатски долари с титуляр Ц. В., 117 200 евро или 229 223,28 лв., преведени в
сметка BG 50 KORP 9220 10 00054200 в лева с титуляр Ц. В., 8 000 евро или 15 646,64 лв. в сметка
BG 75 KORP 9220 14 00054202 в евро с титуляр Ц. В.и 1 000 евро, преведени сметка на А. В.
По сметката постъпват суми от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 1 291 200 евро или
2 525 367,70 лв. с основание „възстановена допълнителна парична вноска“, от които 570 000 евро
или 1 114 823,10 лв. по сметка на А. В., 11 536 евро или 22 562,45 лв. авансов превод за пътуване в
чужбина, 3 600 евро или 7 040,99 лв. преведени в сметка BG 50 KORP 9220 10 00054200 в лева с
титуляр Ц. В., 595 000 евро или 1 163 718,85 лв. за увеличение на капитала /дружество в Гърция/ и
105 000 евро или 205 362,15 лв. покупка на акции на дружество в чужбина /Гърция/.
Сумата в размер на 10 556 595,38 лв., постъпила по сметката от „Фина – Ц“ ЕООД и от
други сметки на лицето, послужила за погасяване на кредит, не подлежи на отнемане в полза на
държавата, тъй като е послужила за покупка на недвижим имот в Швейцария, подлежащ на
отнемане в полза на държавата.
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Сумата в размер на 1 019 787,46 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй
като с нея са закупени недвижими имоти, индивидуализирани в нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 59, том ІІ, рег. № 6762, дело № 222 от 30.08.2013 г., вписан с вх.
рег. № 42329, акт № 39, том 100/2013 г. в Служба по вписванията – гр. София / Апартамент
№ А19 , Апартамент № А20, Подземно паркомясто № 34, Подземно паркомясто № 35/.
Сумата в общ размер на 1 116 778,93 лв. е прехвърлена по сметка BG 91 KORP 9220 4402
3466 01 с титуляр А. В. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същата
представлява част от сумата, с която е придобит недвижим имот в Швейцария.
За 2014 г.
По сметката постъпват суми от „Фина – Ц“ ЕООД в размер на 5 296 700 евро или 10 359 444
лв. с основание „възстановена допълнителна парична вноска“, от които 5 640 евро или 11 030,88 лв.
превод за правна помощ, 25 564,59 евро или 49 999,99 лв. – дарение, 1 431 000 евро или
2 798 792,73 лв. превод по сметка BG 91 KORP 9220 44 02346601 в евро с титуляр А. В., 10 000 евро
или 19 558,30 лв. преведени в сметка BG 75 KORP 9220 14 00054202 в евро с титуляр Ц. В., 28 000
евро или 54 763,24 лв. превод по сметка BG 32 KORP 9220 14 02346601 в евро с титуляр А. В. и
15 000 евро или 29 337,45 лв. за Р. В.. Сума в размер на 3 773 400 евро или 7 380 128,92 лв. е
изтеглена на каса и е удържана такса в размер на 18 867 евро или 36 900,65 лв.
Получена е сума от сметка BG 50 KORP 9220 10 00054200 в лева с титуляр Ц. В.в размер на
160 000 евро или 312 932,80 лв. и е извършен превод в размер на 160 000 евро или 312 932,80 лв. за
Д. Ф. „по договор“. Салдо към дата на извлечението – 4 551,19 евро или 8 901,35 лв. Салдо към дата
на налагане на обезпечителните мерки – 4 545,62 евро или 8 890,45 лв.
Сумата в размер на 7 371 238,47 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването
ѝ.
Сумата в размер на 8 890,45 лв., получена от „Фина – Ц“ ЕООД, представляваща салдо
по сметката подлежи на отнемане на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.
Сумата в размер на 2 832 041,84 лв., прехвърлена по сметка на А. В. с IBAN BG 91 KORP
9220 4402 3466 01, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същата е послужила
за придобиването на недвижим имот в Швейцария.
Сумата в размер на 29 337,45 лв. е прехвърлена по сметка на Р. В. с IBAN BG 46 KORP 9220
1401 6689 01 и е анализирана в същата сметка.
- разплащателна сметка /кредитна карта/ BG 75 KORP 9220 14 00054202 в евро, открита
на 17.06.2004 г. Движението по години е, както следва:
За 2004 г. са изтеглени 980,86 евро. или 1 918,40 лв. и са погасени 1 041,51 евро или 2 037,02
лв. С усвоените суми по картата са извършвани разплащания в чужбина.
Сумата в размер на 2 037,02 лв., внесена на каса, не подлежи на отнемане в полза на
държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по
давност.
За 2005 г. - са изтеглени 35 125,42 евро. или 68 699,35 лв. и са погасени 24 968,17 евро или
48 835,76 лв. /от които 28 884,03 лв. са внесени на каса от проверяваното лице и 19 951,73 лв. са
преведени от „Фина – Ц“ ЕООД. С усвоените суми по картата са извършвани разплащания в
чужбина в размер на 24 824,03 евро или 48 551,58 лв. и в страната в размер на 10 301,39 евро или 20
147,77 лв.
Сумите, получени от „Фина – Ц“ ЕООД и внесени на каса, не подлежат на отнемане в
полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са
погасени по давност.
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За 2006 г. са изтеглени 70 120,58 евро или 137 143,93 лв. и са погасени 73 972,51 евро или
144 677,65 лв. /от които на каса са внесени 57 912,51 евро или 113 267,02 лв. и са получени от
„Фина – Ц“ ЕООД“ - 16 060 евро или 31 410,63 лв./. С усвоените суми по картата са извършвани
разплащания в чужбина в размер на 30 567,17 евро или 59 784,19 лв. и в страната в размер на
39 553,41 евро или 77 359,75 лв.
Сумите, получени от „Фина – Ц“ ЕООД и внесени на каса, не подлежат на отнемане в
полза на държавата, тъй като същите представляват разход на проверяваното лице.
За 2007 г. са изтеглени 163 747,98 евро или 320 263,21 лв. и са погасени 159 831,22 евро или
312 602,70 лв. /от които на каса са внесени 78 271,22 евро или 153 085,20 лв. и са получени от
„Фина – Ц“ ЕООД“ - 81 560 евро или 159 517,49 лв./. С усвоените суми по картата са извършвани
разплащания в чужбина в размер на 118 459,84 евро или 231 687,31 лв. и в страната в размер на
45 288,14 евро или 88 575,90 лв.
Сумите, получени от „Фина – Ц“ ЕООД и внесени на каса, не подлежат на отнемане в
полза на държавата, тъй като същите представляват разход на проверяваното лице.
За 2008 г. са изтеглени 248 323,47 евро или 485 678,49 лв. и са погасени 241 836,79 евро или
472 991,65 лв. /от които на каса са внесени 99 886,79 евро или 195 361,58 лв. и са получени от
„Фина – Ц“ ЕООД“ - 141 950 евро или 277 630,07 лв./. С усвоените суми по картата са извършвани
разплащания в чужбина в размер на 166 711,44 евро или 326 059,24 лв. и в страната в размер на
57 876,03 евро или 113 195,68 лв./. От картовата сметка са извършени преводи към А. В. в размер на
14 690 евро или 28 731,14 лв. и към Р. В. - 9 046 евро или 17 692,44 лв.
Сумите, получени от „Фина – Ц“ ЕООД и внесени на каса, не подлежат на отнемане в
полза на държавата, тъй като същите представляват разход на проверяваното лице.
Сумата в размер на 28 731,14 лв. е преобразувана по сметка на А. В. с IBAN BG 32 KORP
9220 14 02346601 и е анализирана в същата сметка.
Сумата в размер на 17 692,44 лв. е преобразувана по сметка на Р. В. с IBAN BG 46 KORP
9220 1401 6689 и е анализирана в същата сметка.
За 2009 г. са изтеглени 344 762,09 евро или 674 296,04 лв. и са погасени 344 620,97 евро или
674 020,03 лв. /от които на каса са внесени 340 900,97 евро или 666 744,34 лв. и са получени от
„Фина – Ц“ ЕООД“ - 3 720 евро или 7 275,69 лв./ С усвоените суми по картата са извършвани
плащания в чужбина в размер на 274 324,88 евро или 536 532,83 лв. и в страната в размер на
70 437,21 евро или 137 763,21 лв.
Сумите, получени от „Фина – Ц“ ЕООД и внесени на каса не подлежат на отнемане в
полза на държавата, тъй като същите представляват разход на проверяваното лице.
За 2010 г. са изтеглени 269 145,24 евро или 526 402,33 лв. и са погасени 298 250 евро или 583
326,30 лв., които са внесени на каса. С усвоените суми по картата са извършвани плащания в
чужбина в размер на 208 813,15 евро или 408 403,02 лв. и в страната в размер на 60 332,09 евро или
117 999,31 лв.
Сумите, получени от „Фина – Ц“ ЕООД и внесени на каса, не подлежат на отнемане в
полза на държавата, тъй като същите представляват разход на проверяваното лице.
За 2011 г. са изтеглени 535 821,01 евро или 1 047 974,81 лв. и са погасени 519 000 евро или
1 014 947,58 лв. /от които на каса са внесени 270 000 евро или 528 007,41 лв. и са получени от
„Фина – Ц“ ЕООД“ - 249 000 евро или 486 940,17 лв./. С усвоените суми по картата са извършвани
плащания в чужбина в размер на 482 647,88 евро или 943 977,20 лв. и в страната в размер на 53
173,13 евро или 103 997,60 лв.
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Сумите, получени от „Фина – Ц“ ЕООД и внесени на каса, не подлежат на отнемане в
полза на държавата, тъй като същите представляват разход на проверяваното лице.
За 2012 г. са изтеглени 545 637,52 евро или 1 067 174,23 лв. и са погасени 526 000 евро или
1 028 766,58 лв. /от които на каса са внесени 441 000 евро или 862 521,03 лв. и са получени от
„Фина – Ц“ ЕООД“ - 85 000 евро или 166 245,55 лв./ С усвоените суми по картата са извършвани
плащания в чужбина в размер на 497 933,33 евро или 973 872,94 лв. и в страната в размер на
47 704,19 евро или 93 301,29 лв./.
Сумите, получени от „Фина – Ц“ ЕООД и внесени на каса, не подлежат на отнемане в
полза на държавата, тъй като същите представляват разход на проверяваното лице.
За 2013 г. са изтеглени 439 325,21 евро или 859 245,43 лв. и са погасени 442 707,44 евро или
865 860,49 лв. /от които на каса са внесени 338 000 евро или 661 070,54 лв., получени са от „Фина –
Ц“ ЕООД“ - 100 000 евро или 195 583 лв. и е получен превод от трето лице в размер на 4 707,44
евро или 9 206,95 лв./ С усвоените суми по картата са извършвани плащания в чужбина в размер на
414 020,83 евро или 809 754,36 лв. и в страната в размер на 25 304,38 евро или 49 491,07 лв.
Сумите, получени от „Фина – Ц“ ЕООД и внесени на каса, не подлежат на отнемане в
полза на държавата, тъй като същите представляват разход на проверяваното лице.
За 2014 г. са изтеглени 357 712,38 евро или 699 624,60 лв. и са погасени 2 946 181,10 евро
или 5 762 241,12 лв. /от които на каса са внесени 190 000 евро или 371 607,70 лв., получени са от
„Фина – Ц“ ЕООД“ – 125 000 евро или 244 478,75 лв. С усвоените суми по картата са извършвани
плащания в чужбина в размер на 301 799,66 евро или 590 268,83 лв. и в страната в размер на
10 208,36 евро или 19 965,82 лв.
Сумите, получени от „Фина – Ц“ ЕООД и внесени на каса, не подлежат на отнемане в
полза на държавата, тъй като същите представляват разход на проверяваното лице.
- специална сметка в лева BG 48 KORP 9220 20 00054202 в лева, открита на 18.07.2000 г. По
сметката няма движение за проверявания период.
От писмо изх. № 6935/08.12.2015 г. на Корпоративна търговска банка АД /в
несъстоятелност/ се установява, че салдото по сметката е в размер на 24 000 лв. и е било налично
към 04.08.2004 г. /начало на проверявания период/.
- специална сметка в лева BG 75 KORP 9220 20 00054201 в лева, открита на 22.01.2003 г. По
сметката няма движение за проверявания период. Салдото по сметката е в размер на 6 000 лв. и е
било налично към 04.08.2004 г. /начало на проверявания период/.
А. Г. В., ЕГН ********** има открити следните банкови сметки:
- картова разплащателна сметка BG 32 KORP 9220 14 02346601 в евро, открита на 02.04.2007
г.
За 2007 г. са усвоени 17 914,52 евро или 35 037,76 лв. и са получени 17 295,28 евро или
33 826,63 лв. /с вноска на каса от Ц. В./. С усвоените суми по картата са извършвани плащания в
чужбина в размер на 3 149,47 евро или 6 159,83 лв. и в страната в размер на 13 542,69 евро или 26
487,20 лв.
Сумите, внесени на каса, не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като
същите представляват разход на проверяваното лице.
За 2008 г. са усвоени 46 898,52 евро или 91 725,53 лв. и са получени 49 532,68 евро или
96 877,50 лв. /постъпили от сметка на Ц. В./. С усвоените суми по картата са извършвани плащания
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в чужбина в размер на 8 799,34 евро или 17 210,01 лв. и в страната в размер на 42 950,69 евро или
84 004,25 лв.
Сумите, внесени на каса, не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като
същите представляват разход на проверяваното лице.
За 2009 г. са усвоени 67 481,16 евро или 131 981,67 лв. и са получени 70 200 евро или
137 299,27 лв. /с вноска на каса от Ц. В./. С усвоените суми по картата са извършвани плащания в
чужбина в размер на 7 701,78 евро или 15 063,37 лв. и в страната в размер на 64 647,82 евро или 126
440,15 лв.
Сумите, внесени на каса, не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като
същите представляват разход на проверяваното лице.
За 2010 г. са усвоени 17 962,32 евро или 35 131,24 лв. и са получени 98 340 евро или
192 336,32 лв. /с вноска на каса от Ц. В./. С усвоените суми по картата са извършвани плащания в
страната в размер на 39 364,46 евро или 76 990,19 лв. и в чужбина в размер на 54 591,39 евро или
106 771,48 лв.
Сумите, внесени на каса, не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като
същите представляват разход на проверяваното лице.
За 2011 г. са усвоени 28 181,32 евро или 55 110,91 лв. и са получени от сметка на Ц. В.и с
вноска на каса 91 000 евро или 177 958,05 лв. С усвоените суми по картата са извършвани
плащания в чужбина в размер на 35 823,17 евро или 70 064,03 лв. и в страната в размер на 65 588,13
евро или 128 279,23лв.
Сумите, внесени на каса, не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като
същите представляват разход на проверяваното лице.
За 2012 г. са усвоени 11 238,44 евро или 21 980,48 лв. и са получени 74 000 евро или
144 731,42лв. /с вноска на каса от Ц. В.- 69 000 евро или 134 952,27 и е получен превод от „Фина –
Ц“ ЕООД - 5 000 евро или 9 779,15/. С усвоените суми по картата са извършвани плащания в
чужбина в размер на 39 816,66 евро или 77 874,62 лв. и в страната в размер на 35 046,43 евро или 68
544,86 лв.
Сумите, внесени на каса и получени от „Фина - Ц“ ЕООД, не подлежат на отнемане в
полза на държавата, тъй като същите представляват разход на проверяваното лице.
За 2013 г. са усвоени 1 462,61 евро или 2 860,62 лв. и са получени 26 500 лв. или 51 829,50
лв. /с вноска на каса от Ц. В./. С усвоените суми по картата са извършвани плащания в чужбина в
размер на 4 334,06 евро или 8 476,68 лв. и в страната в размер на 22 016,01 евро или 43 059,57 лв.
Сумите, внесени на каса, не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като
същите представляват разход на проверяваното лице.
За 2014 г. са усвоени 2 064,87 евро или 4 038,53 лв. и са получени 39 000 евро или 76 277,37
лв. /с вноска на каса от Ц. В./. С усвоените суми по картата са извършвани плащания в чужбина в
размер на 10 192,70 евро или 19 935,19 лв. и в страната в размер на 21 881,95 евро или 42 797,37 лв.
Сумите, внесени на каса, не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като
същите представляват разход на проверяваното лице.
- спестовен влог BG 91 KORP 9220 44 02 3466 01 в евро, открит на 11.01.2012 г.
На 11.01.2012 г. по сметката постъпват суми в размер на 500 000 евро или 977 915 лв.,
внесени в брой от Ц. В..
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На 15.02.2012 г. по сметката постъпват сума в размер на 3 300 евро или 6 454,24 лв. от Г. К. с
основание „за покупка на апартамент“.
На 10.08.2013 г. от сметката е извършен превод в размер на 402 868,42 евро или 787 942,14
лв. /500 000 швейцарски франка/ по сметка в Швейцария, и за удържани банкови такси в размер на
206 евро или 402,90 лв.
На 06.11.2013 г. по сметката постъпва сума от сметка BG 05 KORP 9220 14 0005 4201 с
титуляр Ц. В.в размер на 570 000 евро или 1 114 823,10 лв.
На 06.11.2013 г. от сметката е извършен превод в размер на 586 643,38 евро или 1 112 169,78
лв. /700 000 швейцарски франка/ по сметка в Швейцария и за удържани банкови такси в размер на
206 евро или 402,90 лв.
На 27.03.2014 г. по сметката постъпва сума от сметка BG 05 KORP 9220 14 0005 4201 с
титуляр Ц. В.в размер на 1 431 000 евро или 2 798 792,73 лв. с основание „дарение“.
На 27.03.2014 г. от сметката е извършен превод в размер на 1 416 837,78 евро или
2 771 093,84 лв. /1 725 000 швейцарски франка/ по сметка в Швейцария, и за удържани банкови
такси в размер на 206 евро или 402,90 лв.
На 05.06.2014 г. по сметката постъпва сума от сметка BG 05 KORP 9220 14 0005 4201 с
титуляр Ц. В.в размер на 11 000 евро или 21 514,13 лв. с основание „дарение“.
На 05.06.2014 г. от сметката е извършен превод в размер на 10 536 евро или 20 606,61
авансово плащане за туристическа резервация и за удържани банкови такси в размер на 27,87 евро
или 54,51 лв.
По сметката са начислени лихви в размер и по години както следва: за 2012 г. – лихва в
размер на 8 557,64 евро или 16 737,29 лв. и за 2013 г. – лихва в размер на 5 610,03 евро или
10 972,26 лв.
Салдо към дата на извлечението 118 936,22 евро или 232 619,03 лв. Салдо към дата на
налагане на обезпечителните мерки в размер на 121 660, 09 евро или 237 946,45 лева.
Сумата в размер на 232 619,03 лв., представляваща незаконно придобито имущество,
прехвърлено през проверявания период от проверяваното лице на съпругата му, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 65 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
Сумата в размер на 5 327,43 лв., представляваща лихва по сметката, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като е начислена върху суми с незаконен произход.
Сумата в размер на 6 454,24 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е
от продажба на недвижим имот, придобит преди проверявания период.
Сумата в размер на 4 671 205,76 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй
като е послужила за придобиването на недвижим имот в Швейцария.
Сумата в размер на 21 869,84 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като
същата представлява разход на проверяваното лице и не е послужила за придобиване на
имущество.
- спестовен влог BG 12 KORP 9220 40 02346601 в лева, открита на 14.05.2003 г. и закрит на
27.01.2012г. Салдо в началото на проверявания период – 965,51 лв. За 2010 г. са внесени в брой от
титуляря 1 000 лв., с които е извършен превод за дарение в размер на 1 000 лв.
Сумата в размер на 1 000 лв., внесена на каса, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник за придобиването ѝ.
Банкови сметки на проверяваното лице и съпругата му Конфедерация Швейцария:
В хода на разследването по пр. пр. 17291/2014 г. на СГП е получена информация с писмо
№ VAV-В- 2014/174400060 от 10 октомври 2014 г. от Прокуратура I Кантон Цюрих Швейцария за
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това, че компетентните власти в Конфедерация Швейцария са получили съобщение за подозрение
на 09.09.2014 г., че Ц. Р. В. е титуляр на банкова сметка № 11079124 при Bank Coutts&Co.AG.
С писмо рег. № 95/13.01.2015 г. на Софийска градска прокуратура „Следствен отдел” се
предоставят заверени копия на документи, съдържащи се по пр. пр. № 17291/2014 г. по описа на
СГП – СО, образувана срещу Ц. В.и А. В. за престъпление по чл. 253, ал. 5 от НК. От тях се
установява, че А. В. е титуляр на следните банкови сметки:
- № 5434.5700.2001, текуща сметка в швейцарски франкове, IBAN CH5608253543457002001
в Лихтенщайнише Ландесбанк 1861
- № 5434.5700.2002, текуща сметка в евро, IBAN CH2908253543457002002 в
Лихтенщайнише Ландесбанк 1861
- № 5434.5700.2003, текуща сметка в руски рубли, IBAN CH0208253543457002003 в
Лихтенщайнише Ландесбанк 1861
С Решение от 17.11.2015 г. първоинстанционният съд на Кантон Женева, 20 състав, признава
и обявява изпълнимостта в Швейцария на Определение № 9, произнесено на 21.05.2015 г. от
Софийски градски съд по гражданско дело № С-10/2015 г. по искане на КОНПИ срещу Ц. Р. В., А.
Г. В. и останалите ответници, като сред посочените мерки е и „запор” на посочените банкови
сметки.
Банкова информация за Р. Ц. В.:
С решение от 27.02.2015 г., постановено по гр.д. № 10578 /2015 г. по описа на Районен съд –
гр. София е разкрита банкова тайна за фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и
операциите по сметките, влоговете, депозитите и кредитите, извършените преводи в чужбина,
основанията за тях и представените документи, както и данни за наети сейфове в търговските
банки, с посочване на дата на откриване /закриване на същите, посочване на салдото на сметките
към датата на извършване на проверката, предоставяне на преписи от сключени договори за кредит
и погасителни планове за ценни книжа, се установяват следните банкови сметки за Р. Ц. В..
Получени са отговори от всички банки и чуждестранни клонове, лицензирани в България, до които
са изпратени искания:
От писмо изх. № 2777/04.06.2015 г. на „Корпоративна търговска банка” АД в
несъстоятелност се установява, че Р. Ц. В. има открити следните банкови сметки:
- спестовна сметка BG 08 KORP 9220 44 0166 89 01, в евро, открита на 15.03.2010 г. Видно
от банковите извлечения, на 15.03.2010 г. по сметката е получен превод от сметка BG 05 KORP
9220 1400 0542 01 с титуляр Ц. Р. В. в размер на 30 000 евро или 58 674,90 лв. Получени са
възнаграждения от „Бромак“ ЕООД в размер на 6 338,27 евро или 12 396,58 лв., които са изтеглени
от титуляря. Върху сумата от 30 000 евро или 58 674,90 лв. са начислени лихви както следва: за
2010 г. – 1 836,61 евро, за 2011 г. – 2 387,75 евро, за 2012 г. – 2 566,83 евро и за 2013 г. – 2 759,34
евро или общо лихви за периода в размер на 9 550,53 евро или 18 679,21 лв. Салдо по сметката съм
дата на извлечението в размер на 39 550,53 евро или 77 354,11 лв.
Сумата в размер на 58 674,90 лв., представляваща незаконно придобито имущество,
прехвърлено през проверявания период от проверяваното лице на дъщеря му, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 65 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
Сумата в размер на 18 679,21 лв., представляваща лихва по сметката, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 65 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй
като е начислена върху сума с незаконен произход.
- сметка BG 46 KORP 9220 14 01 6689 01, карта VISA в евро открита на 04.09.2007 г.
Видно от банковите извлечения по сметка BG 46 KORP 9220 14 0166 89 01 са установени
вноски в брой от Ц. Р. В. по години и в размер както следва: за 2007 г. – 10 350 евро или 20 242,84
лв., които са за погасяване на задължение по кредитна карта с титуляр Р. В.. За 2008 г. - 7 600 евро
или 14 864,30 лв., които са за погасяване на задължение по кредитна карта с титуляр Р. В.. За 2009
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г. – 67 450 евро или 131 920,73 лв., които са за погасяване на задължение по кредитна карта с
титуляр Р. В.. За 2010 г. – 88 110 евро или 172 328,18 лв., които са за погасяване на задължение по
кредитна карта с титуляр Р. В.. За 2011 г. – 40 000 евро или 78 233,20 лв., които са за погасяване на
задължение по кредитна карта с титуляр Р. В.. За 2012 г. – 88 000 евро или 172 113,04 лв., които са
за погасяване на задължение по кредитна карта с титуляр Р. В.. За 2013 г. – 86 000 евро или
168 201,38 лв., които са за погасяване на задължение по кредитна карта с титуляр Р. В.. За 2014 г. –
41 000 евро или 80 189,03 лв., които са за погасяване на задължение по кредитна карта с титуляр Р.
В. или общо в размер на 428 510 евро или 838 092,71 лв.
Сумата в размер на 428 510 евро или 838 092,71 лв. не подлежи на отнемане в полза на
държавата, тъй като след проследено преобразуване се установява, че със същата не е
придобито имущество.
Данъчно-осигурителна информация:
От писма изх. №10-44-00-5078/09.09.2014 г., №1044002892/08.05.2015 г. и № 1044002892 от
25.05.2015 г. на ТД на НАП – София, офис „Център“ се установява следното:
1. Данъчна информация за Ц. Р. В.:
- за 2004 г. – няма подадена ГДД /годишна данъчна декларация/.
- за 2005 г. е подадена ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ с деклариран доход от извършване на услуги
с личен труд – 975 000 лв. и доход от управление и контрол 106 057,80 лв., данъчно облекчение за
дарение – 24 100 лв., данъчна основа за общия годишен доход – 1 056 957,80 лв., годишно данъчно
задължение – 253 129,80 лв., авансово удържан и внесен данък – 161 627,64 лв., сума за довнасяне –
91 502,16 лв., данък за внасяне, намален с отстъпката – 86 927,05 лв. Дължимият данък за довнасяне
е платен на 30.01.2006 г.
- за 2006 г. е подадена ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ с деклариран доход от извършване на услуги
с личен труд – 1 300 000 лв. и доход от управление и контрол 145 512,60 лв., данъчно облекчение за
дарение – 8 000 лв., данъчна основа за общия годишен доход – 1 437 512,60 лв., годишно данъчно
задължение – 344 367 лв., авансово удържан и внесен данък – 216 502,92 лв., сума за довнасяне –
127 864,08 лв., данък за внасяне, намален с отстъпката – 121 470,88 лв. Дължимият данък за
довнасяне е платен на 30.01.2007 г.
- за 2007 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с деклариран доход от друга стопанска
дейност – 6 702 748,20 лв., данъчна основа за общия годишен доход – 6 702 748,20 лв., годишно
данъчно задължение – 1 607 975,60 лв., авансово удържан и внесен данък – 1 005 052,25 лв., сума за
довнасяне – 602 923,25 лв., данък за внасяне, намален с отстъпката 572 777,15 лв. Дължимият данък
за довнасяне е платен на 11.02.2008 г.
- за 2008 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с деклариран доход от трудови
правоотношения – 151 933,63 лв., доход от друга стопанска дейност – 6 894 300,75 лв., доход от
прехвърляне на права или имущество – 146 430 лв., други доходи – 1 000 лв., данъчна основа за
общия годишен доход – 7 193 534,38 лв., размер на данъчното облекчение за дарение – 14 829,44
лв., годишно данъчно задължение – 717 870,49 лв., авансово удържан и внесен данък – 381 911,49
лв., сума за довнасяне – 335 959 лв., данък за внасяне, намален с отстъпката 319 897,55 лв.
Дължимият данък за довнасяне е платен на 11.02.2009 г.
- за 2009 г. е подадена ГДД с вх. № 2210028957/30.04.2010 г. Деклариран е доход от трудови
правоотношения – 149 880 лв., доход от продажба или замяна на акции в размер на 1 170 012,13 лв.,
данъчна основа за общия годишен доход - 1 319 892,13 лв., годишно данъчно задължение –
131 989,21 лв., авансово удържан и внесен данък – 14 988 лв., сума за довнасяне – 117 001,21 лв.
Поради неспазване на определения срок за внасяне на дължимия данък се дължат лихви в размер на
5 806 лв. От писмо изх. № 37-00-55/03.02.2015 г. на ТД на НАП – гр. София се установява, че Ц. В.е
получил в брой дивиденти в общ размер на 5 250 000 лв. от „Бромак“ ЕООД през 2009 г.
- за 2010 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с деклариран доход от трудови
правоотношения – 142 096 лв., доход от прехвърляне на права или имущество – 6 750 лв., данъчна
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основа за общия годишен доход – 148 846 лв., годишно данъчно задължение – 14 884,66 лв.,
авансово удържан и внесен данък – 14 209,60 лв., сума за довнасяне – 675 лв.
- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с деклариран доход от трудови
правоотношения – 144 665,72 лв., данъчна основа за общия годишен доход – 141 569,72 лв.,
годишно данъчно задължение – 14 156,97 лв., авансово удържан и внесен данък – 14 156,97 лв.,
сума за довнасяне – нула лв. В годишната данъчна декларация е декларирана непогасена част от
получени през 2011 г. парични заеми в размер на 66 500 000 лв. Лицето, от което е получен заемът е
„Фина –Ц“ ЕООД, ЕИК 131263160.
- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, деклариран доход от трудови
правоотношения – 141 654 лв., доходи от друга стопанска дейност – 5 970 174,99 лв., данъчна
основа за общия годишен доход – 6 111 828,99 лв., годишно данъчно задължение – 611 182,90 лв.,
авансово удържан и внесен данък – 14 165,40 лв., сума за довнасяне след отстъпката – 567 166,15
лв. В годишната данъчна декларация не е декларирана непогасена част от получени през 2012 г. и
предходните пет данъчни години парични заеми.
- за 2013 г. подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с деклариран доход от трудови
правоотношения – 141 033,68 лв., доходи от друга стопанска дейност – 5 867 490 лв., данъчна
основа за общия годишен доход – 6 008 523,68 лв., размер на данъчните облекчение /дарения/ 292 475 лв., годишно данъчно задължение – 571 604,87 лв., авансово удържан и внесен данък –
14 103,37 лв., сума за довнасяне след отстъпката – 529 625,95 лв.
- за 2014 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с деклариран доход от друга стопанска
дейност – 12 719 365 лв. и доходи от трудови правоотношения с КТБ АД в размер на 69 606,56 лв.,
данъчна основа за общия годишен доход – 9 603 557,51 лв., годишно данъчно задължение –
960 355,75 лв., авансово внесен данък 6 774,89 лв. и сума за довнасяне – 953 580 лв.
От приложение № 3 - Доходи от друга стопанска дейност към ГДД за 2014 г. се установява,
че Ц. В.е декларирал доходи от извънтрудови правоотношения в размер на 12 719 365 лв., като не
са посочени данни за платеца на доходите.
2. Осигурителна информация за Ц. Р. В.:
- За 2004 г. от м. август - осигурен по код 10 /управление и контрол/, осигурител
„Корпоративна търговска банка“ АД, начислен месечен облагаем доход 0 лв. /осигурителен доход в
размер на 6 000 лв./;
- За 2005 г. - осигурен по код 10, осигурител „Корпоративна търговска банка“ АД, начислен
месечен облагаем доход 0 лв. /осигурителен доход в размер на 15 600 лв.;
- За 2006 г. - осигурен по код 10, осигурител „Корпоративна търговска банка“ АД, начислен
месечен облагаем доход 0 лв. /осигурителен доход в размер на 16 800 лв./;
- За 2007 г. - осигурен по код 10, осигурител „Корпоративна търговска банка“ АД, начислен
месечен облагаем доход 0 лв. /осигурителен доход в размер на 16 800 лв./;
- За 2008 г. - осигурен по код 10, осигурител „Корпоративна търговска банка“ АД, начислен
месечен облагаем доход 131 980 лв. /осигурителен доход в размер на 24 000 лв./;
- За 2008 г. - осигурен по код 10, осигурител ИПК РОДИНА, ЕИК 831643301, начислен
месечен облагаем доход 0 лв. /осигурителен доход в размер на 636,36 лв./;
- За 2009 г. - осигурен по код 10, осигурител „Корпоративна търговска банка“ АД, начислен
месечен облагаем доход 144 000 лв. /осигурителен доход в размер на 24 000 лв./;
- За 2010 г. - осигурен по код 10, осигурител „Корпоративна търговска банка“ АД, начислен
месечен облагаем доход 145 000 лв. /осигурителен доход в размер на 24 000 лв./;
- За 2011 г. - осигурен по код 10, осигурител „Корпоративна търговска банка“ АД, начислен
месечен облагаем доход 144 665,72 лв. /осигурителен доход в размер на 24 000 лв./;
- За 2012 г. - осигурен по код 10, осигурител „Корпоративна търговска банка“ АД, начислен
месечен облагаем доход 144 750 лв. /осигурителен доход в размер на 26 400 лв./;
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- За 2013 г. - осигурен по код 10, осигурител „Корпоративна търговска банка“ АД, начислен
месечен облагаем доход 144 439,28 лв. /осигурителен доход в размер на 26 400 лв.
- За 2014 г. до м. юни - осигурен по код 10, осигурител „Корпоративна търговска банка“ АД,
начислен месечен облагаем доход 69 606,56 лв. /осигурителен доход в размер на 14 400 лв./;
3. Данъчна информация за А. Г. В.:
- За 2004 г. – няма подадена ГДД;
- За 2005 г. – няма подадена ГДД;
- За 2006 г. е подадена ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ с деклариран доход от трудови
правоотношения – 15 702,26 лв., авансово удържан данък – 3 132,53 лв. и доход от дейност като ЕТ
– 1 304,72 лв., авансово удържан данък – 605,46 лв., доход от извършване на услуги с личен труд 2
723,50 лв., авансово удържан данък 380,84 лв., доходи от наем на имущество – 2 304 лв., данък за
довнасяне – 533,37 лв.
- За 2007 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с деклариран доход от трудови
правоотношения – 17 647,62 лв., доход от друга стопанска дейност – 2 123,36 лв., доход от наем на
имущество – 1 152 лв., годишна данъчна основа – 20 922,98 лв., авансово внесен данък – 3 828,57
лв., данък за довнасяне – 508,95 лв.
- За 2008 г. подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, деклариран доход от трудови
правоотношения – 23 124,02 лв., доход от друга стопанска дейност – 2 391 лв., доход от наем на
имущество – 1 296 лв., доход от прехвърляне на имущество – 146 430 лв., годишна данъчна основа
– 173 241,02 лв., авансово внесен данък – 2 496 лв., данък за довнасяне – 14 828,10 лв. Дължимият
данък за довнасяне е платен на 28.04.2009 г.
- За 2009 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с деклариран доход от трудови
правоотношения – 26 508,53 лв., доход от наем на имущество – 1 296 лв., годишна данъчна основа –
27 804,53 лв., авансово внесен данък – 2 588 лв., данък за довнасяне – 192,45 лв.
- За 2010 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с деклариран доход от трудови
правоотношения – 25 221,04 лв., доход от друга стопанска дейност – 4 437,10 лв., доход от наем на
имущество – 1 296 лв., доход от прехвърляне на имущество 6 750 лв., годишна данъчна основа –
37 704,14 лв., авансово внесен данък – 2 965,81 лв., данък за довнасяне – 804,60 лв.
- За 2011 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с деклариран доход от трудови
правоотношения – 28 554,81 лв., доход от друга стопанска дейност 1 501,50 лв., доход от наем на
имущество – 1 296 лв., годишна данъчна основа – 31 352,31 лв., авансово внесен данък – 3 135,23
лв., данък за довнасяне – 0 лв.
- За 2012 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с деклариран доход от трудови
правоотношения – 37 217,50 лв., доход от друга стопанска дейност 3 440,14 лв., доход от
прехвърляне на права и имущество – 5 000 лв., годишна данъчна основа – 45 657,64 лв., авансово
внесен данък – 4 065,76 лв., данък за довнасяне – 500 лв.
- За 2013 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с деклариран доход от трудови
правоотношения – 39 168,91 лв., доход от друга стопанска дейност 7 321,36 лв., доход от наем на
имущество – 2 439,87 лв., годишна данъчна основа – 48 930,14 лв., авансово внесен данък – 4 815,61
лв., данък за довнасяне – 77 лв.
- За 2014 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с деклариран доход от трудови
правоотношения – 37 030,87 лв., доход от друга стопанска дейност 3 520,12 лв., годишна данъчна
основа – 35 708,44 лв., авансово внесен данък – 3 547,40 лв., данък за довнасяне – 23 лв.
4. Осигурителна информация за А. Г. В.:
- За 2004 г. от м. август - осигурена по код 01, осигурител Университет за национално и
световно стопанство, начислен месечен облагаем доход 0 лв. /осигурителен доход 4 411,28 лв./;
- За 2004 г. от м. август - осигурена по код 01, осигурител Институт за следдипломна
квалификация при УНСС, начислен месечен облагаем доход 0 лв. /осигурителен доход 1 550 лв./;
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- За 2004 г. от м. август - осигурена по код 12, осигурител КОНСУЛТ – А. В., ЕИК
831661566, начислен месечен облагаем доход 0,00 лв. /осигурителен доход 1 000 лв./;
- За 2005 г. - осигурена по код 01, осигурител Университет за национално и световно
стопанство, начислен месечен облагаем доход 12 541,60 лв. /осигурителен доход 11 995,70 лв./;
- За 2005 г. – осигурена по код 01, осигурител Институт за следдипломна квалификация при
УНСС, начислен месечен облагаем доход 2 619,97 лв. /осигурителен доход 2 658,57 лв./;
- За 2005 г. - осигурена по код 12, осигурител КОНСУЛТ – А. В., начислен месечен облагаем
доход 0 лв. /осигурителен доход 2 640 лв./;
- За 2006 г. - осигурена по код 01, осигурител Университет за национално и световно
стопанство, начислен месечен облагаем доход 15 800,11 лв. /осигурителен доход 13 999,11 лв./;
- За 2006 г. – осигурена по код 01, осигурител Институт за следдипломна квалификация при
УНСС, начислен месечен облагаем доход 1 871,43 лв. /осигурителен доход 1 871,43 лв./;
- За 2006 г. – осигурена по код 12, осигурител КОНСУЛТ – А. В., начислен месечен
облагаем доход 0 лв. /осигурителен доход 2 640 лв./
- За 2007 г. - осигурена по код 01, осигурител Университет за национално и световно
стопанство, начислен месечен облагаем доход 19 576,53 лв. /осигурителен доход 15 869,50 лв./;
- За 2007 г. – осигурена по код 12, осигурител КОНСУЛТ – А. В., начислен месечен
облагаем доход 0 лв. /осигурителен доход 660 лв./;
- За 2007 г. – осигурена по код 12, осигурител КОНСУЛТ – АВ, начислен месечен облагаем
доход 0 лв. /осигурителен доход 1 300 лв./;
- За 2008 г. – осигурена по код 01, осигурител Университет за национално и световно
стопанство, начислен месечен облагаем доход 23 666,18 лв. /осигурителен доход 21 247,19 лв./;
- За 2008 г. – осигурена по код 12, осигурител КОНСУЛТ – АВ, начислен месечен облагаем
доход 0 лв. /осигурителен доход 2 880 лв./;
- За 2009 г. - осигурена по код 01, осигурител Университет за национално и световно
стопанство, начислен месечен облагаем доход 26 984,97 лв. /осигурителен доход 23 009,98 лв.
- За 2009 г. – осигурена по код 12, осигурител КОНСУЛТ – АВ, начислен месечен облагаем
доход 0 лв. /осигурителен доход 3 120 лв./
- За 2010 г. – осигурена по код 01, осигурител Университет за национално и световно
стопанство, начислен месечен облагаем доход 23 978,04 лв. /осигурителен доход 24 000 лв./
- За 2010 г. – осигурена по код 12, осигурител КОНСУЛТ – АВ, начислен месечен облагаем
доход 0 лв. /осигурителен доход 5 040 лв./
- За 2011 г. - осигурена по код 01, осигурител Университет за национално и световно
стопанство, начислен месечен облагаем доход 31 650,81 лв. /осигурителен доход 24 000 лв./;
- За 2011 г. – осигурена по код 12, осигурител КОНСУЛТ – АВ, начислен месечен облагаем
доход 0 лв. /осигурителен доход 5 040 лв./;
- За 2011 г. – осигурена по код 12, осигурител ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, начислен
месечен облагаем доход 0 лв. /осигурителен доход 150 лв./;
- За 2012 г. - осигурена по код 01, осигурител Университет за национално и световно
стопанство, начислен месечен облагаем доход 40 313,50 лв. /осигурителен доход 24 000 лв./;
- За 2012 г. – осигурена по код 12, осигурител КОНСУЛТ – АВ, начислен месечен облагаем
доход 0 лв. /осигурителен доход 1 820 лв./;
- За 2013 г. - осигурена по код 01, осигурител Университет за национално и световно
стопанство, начислен месечен облагаем доход 42 574,51 лв. /осигурителен доход 26 400 лв./;
- За 2014 г. до м. август - осигурена по код 01, осигурител Университет за национално и
световно стопанство, начислен месечен облагаем доход 22 962,87 лв. /осигурителен доход 17 756,73
лв./;
Ц. Р. В. и А. Г. В. нямат данъчни задължения и задължения, подлежащи на разпределение от
публичен изпълнител.
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Извършени данъчни ревизии на Ц. В.и А. В.:
На Ц. Р. В. са извършени данъчни ревизии, както следва:
- Данъчна ревизия, за която е съставен ревизионен акт № 2101203100/30.05.2012
Ревизионният акт обхваща установяването на следните задължения по видове и периоди:
1. Данък по чл.35 от ЗОДФЛ от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г.
Предвид направените в хода на ревизията констатации общата годишна данъчна основа
облагане за 2005 г. по ЗДДФЛ на Ц. Р. В. не се променя.
- Данъчна ревизия, за която е съставен Ревизионен акт № 2101302207/28.06.2013
Ревизионният акт обхваща установяването на следните задължения по видове и периоди:
1. Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г.
2. Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ от 01.01.2007 г. до 31.12.2012 г.
Предвид направените в хода на ревизията констатации, общата годишна данъчна основа
облагане за 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. по ЗДДФЛ на Ц. Р. В. не
променя.
На А. Г. В. са извършени данъчни ревизии, както следва:
- Данъчна ревизия, за която е съставен Ревизионен акт № 2101203102/30.05.2012
Ревизионният акт обхваща установяването на следните задължения по видове и периоди:
1. Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г.
Предвид направените в хода на ревизията констатации, общата годишна данъчна основа
облагане за 2005 г. по ЗДДФЛ на А. Г. В., не се променя.
- Данъчна ревизия, за която е съставен Ревизионен акт № 2101302206/28.06.2013
Ревизионният акт обхваща установяването на следните задължения по видове и периоди:
1. Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г.
2. Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ от 01.01.2007 г. до 31.12.2012 г.
Предвид направените в хода на ревизията констатации, общата годишна данъчна основа
облагане за 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. по ЗДДФЛ на А. Г. В. не
променя.

г.
за
г.

за
се
г.
за
г.

за
се

Разходи за издръжка на домакинството:
Издръжка за семейство:
Обичайните разходи за издръжката на домакинство с две лица по данни от НСИ за периода
от 04.08.2004 г. до 04.08.2014 г. са в размер на 71 832,81 лв., по години както следва:
- за 2004 г. – 1 802,70 лв.;
- за 2005 г. – 4 587,00 лв.;
- за 2006 г. – 5 306,00 лв.;
- за 2007 г. – 6 389,00 лв.;
- за 2008 г. – 7 039,00 лв.;
- за 2009 г. – 7 399,00 лв.;
- за 2010 г. – 7 352,00 лв.;
- за 2011 г. – 7 726,00 лв.;
- за 2012 г. – 8 760,00 лв.;
- за 2013 г. – 9 720,00 лв.;
- за 2014 г. – 5 752,11 лв.
От получените банкови извлечения по сметките на Ц. Р. В. и А. Г. В. и от писмо изх. № 3700-55/03.02.2015 г. на НАП се установяват извършени плащания, които са включени в
потребителската кошница, формираща месечната издръжка по данни на НСИ.
1. 2004 г. – 1 298,42 лв.:
- банкови такси – 53,75 лв.
- разходи за топлоенергия и електроенергия – 1 244,67 лв.
2. 2005 г. – 25 522,21 лв.:
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- извършени разплащания с карти – 20 147,77 лв.
- банкови такси – 687,45 лв.
- разходи за топлоенергия и електроенергия – 4 686,99 лв.
3. 2006 г – 89 120,29 лв.:
- извършени разплащания с карти – 77 359,75 лв.
- банкови такси – 252,22 лв.
- разходи за топлоенергия и електроенергия – 11 508,32 лв.
4. 2007 г. – 141 996,58 лв.:
- извършени разплащания с карти – 115 063,10 лв.
- платени местни данъци и такси – 1 987,85 лв.
- банкови такси – 16 395,01 лв.
- разходи за топлоенергия и електроенергия – 8 410,62 лв.
- разходи за почивки в страната – 140 лв.
5. за 2008 г. – 214 450,49 лв.:
- извършени разплащания с карти – 197 199,92 лв.
- платени местни данъци и такси – 2 603,75 лв.
- банкови такси – 3 885,46 лв.
- разходи за топлоенергия и електроенергия – 10 761,36 лв.
6. за 2009 г. – 289 358,78 лв.:
- извършени разплащания с карти – 264 203,55 лв.
- платени местни данъци и такси – 6 100 лв.
- банкови такси – 1 089,06 лв.
- разходи за топлоенергия и електроенергия – 17 966,37 лв.
7 за 2010 г. – 216 348,69 лв.:
- извършени разплащания с карти – 194 989,50 лв.
- платени местни данъци и такси – 7 656,21 лв.
- банкови такси – 1 523,20 лв.
- разходи за топлоенергия и електроенергия – 8 579,77 лв.
- разходи за почивки в страната – 3 600 лв.
8. за 2011 г. – 309 891,16 лв.:
- извършени разплащания с карти – 232 276,84 лв.
- платени местни данъци и такси – 5 430,20 лв.
- банкови такси – 33 458,41 лв.
- разходи за топлоенергия и електроенергия – 8 795,89 лв.
- разходи за почивки в страната – 29 929,85 лв.
9. за 2012 г. – 285 808,12 лв.:
- извършени разплащания с карти – 162 296,15 лв.
- платени местни данъци и такси – 4 669,16 лв.
- банкови такси – 4 550,52 лв.
- разходи за топлоенергия и електроенергия – 7 773,99 лв.
- разходи за почивки в страната – 106 518,30 лв.
10. за 2013 г. – 389 960,17 лв.:
- извършени разплащания с карти – 92 550,64 лв.
- платени местни данъци и такси – 90 344,69 лв.
- банкови такси – 15 639,19 лв.
- разходи за топлоенергия и електроенергия – 6 275,90 лв.
- разходи за почивки в страната – 183 429,62 лв.
- разходи за телефон – 1 720,13 лв.
11. за 2014 г. – 117 594,27 лв.;
- извършени разплащания с карти – 62 763,19 лв.
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- платени местни данъци и такси – 7 226,38 лв.
- банкови такси – 37 537,84 лв.
- разходи за топлоенергия и електроенергия – 2 380,94 лв.
- разходи за почивки в страната – 7 104,54 лв.
- разходи за телефон – 581,38 лв.
Общо разходите за издръжка на домакинството възлизат на 2 081 349,17 лв.
Задгранични пътувания:
От писма рег. № 244000-1407/27.01.2015 г. на ОД на МВР – гр. Благоевград, изх.
№ 1256/09.03.2015 г. и изх. № 100-2282/06.02.2015 г. на Летище София ЕАД се установяват данни
за задгранични пътувания на Ц. Р. В. и А. Г. В., за които са извършили разходи по години, както
следва:
- за 2005 г. в размер на 76 265,69 лв.;
- за 2006 г. в размер на 84 445,48 лв.;
- за 2007 г. в размер на 276 788,34 лв.;
- за 2008 г. в размер на 433 500,39 лв.;
- за 2009 г. в размер на 568 285,54 лв.;
- за 2010 г. в размер на 557 258,66 лв.;
- за 2011 г. в размер на 1 203 477,21 лв.;
- за 2012 г. в размер на 2 072 949 лв.;
- за 2013 г. в размер на 1 915 284,36 лв.;
- за 2014 г. в размер на 1 240 733,56 лв.;
Общите разходи за задгранични пътувания възлизат на 8 428 988,23 лв.
Други установени обичайни и извънредни разходи:
1. Дарение и спонсорство:
От получената данъчна и банкова информация се установява, че Ц. В.и А. В. са извършили
разходи за дарения и спонсорство по години, както следва:
- за 2004 г. – 500 лв.;
- за 2005 г. – 24 100 лв.;
- за 2006 г. – 8 000 лв.;
- за 2007 г. – 1 000 лв.;
- за 2008 г. – 24 729,44 лв.;
- за 2009 г. – 217 791,50 лв.;
- за 2010 г. – 618 690,08 лв.;
- за 2011 г. – 886 578,71 лв.;
- за 2012 г. – 867 675,75 лв.;
- за 2013 г. – 1 862 090,51 лв.;
- за 2014 г. – 78 649,99 лв.;
Общо извършени дарения и спонсорство – 4 589 805,98 лв.
2. Разходи за платен наем на „Инвест Мениджмънт“ ООД:
От получената банкова информация се установява, че Ц. В.и А. В. са извършили разходи за
наем по години, както следва:
- за 2010 г. – 182 185,57 лв.;
- за 2011 г. – 332 158,64 лв.;
- за 2012 г. – 337 967,44 лв.;
- за 2013 г. – 620 018,96 лв.;
- за 2014 г. – 281 639,52 лв.;
Общо извършени разходи за наем – 1 753 970,13 лв.
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3. Разходи за платен данък общ доход /ДОД/:
От получената данъчна и банкова информация се установява, че Ц. В.и А. В. са извършили
разходи за ДОД по години, както следва:
- за 2006 г. – 86 927,05 лв.;
- за 2007 г. – 121 470,88 лв.;
- за 2008 г. – 572 777,15 лв.;
- за 2009 г. – 334 725,65 лв.;
- за 2010 г. – 117 193,66 лв.;
- за 2011 г. – 7 285 лв.;
- за 2013 г. – 567 166,15 лв.;
- за 2014 г. – 529 702,95 лв.;
Общо извършени разходи за платен данък общ доход – 2 337 249,09 лв.
4. Други разходи /правна помощ, участия в семинари, годишни срещи и др./:
От получената банкова информация се установява, че Ц. В.и А. В. са извършили други
разходи по години, както следва:
- за 2007 г. – 11 402,49 лв.;
- за 2012 г. – 50 138,61 лв.;
- за 2013 г. – 211 646,94 лв.;
- за 2014 г. – 538 615,28 лв.;
Общо извършени плащания – 811 803,32 лв.
5. Извършени разходи от Р. В. за сметка на Ц. В.и А. В.:
От получената банкова информация се установява, че Р. В. е извършила за сметка на Ц. В.и
А. В. разходи за заплащане на наем, такси за обучение и други по години, както следва:
- 2004 г. – 10 190 лв.
- 2005 г. – 26 685,63 лв.
- 2006 г. – 22 734,56 лв.
- 2007 г. – 12 541,31 лв.
- 2008 г. – 98 872,43 лв.
- 2009 г. – 104 789,46 лв.
- 2010 г. – 6 910,87 лв.
- 2011 г. – 70 034,88 лв.
- 2012 г. – 177 934,69 лв.
- 2013 г. – 170 089,18 лв.
- 2014 г. – 85 194,22 лв.
Общо разходи за заплащане на наем, такси за обучение и други – 785 977,23 лв.
6. Застраховки и вноски за доброволно пенсионно осигуряване:
От получената банкова информация се установява, че Ц. В.и А. В. са извършили разходи за
застраховки и вноски за доброволно пенсионно осигуряване по години, както следва:
- 2005 г. – 7 933 лв.
- 2008 г. – 13 250 лв.
- 2009 г. – 34 467,45 лв.
- 2010 г. – 52 988,40 лв.
- 2011 г. – 61 343,67 лв.
- 2012 г. – 94 647,95 лв.
- 2013 г. – 161 979,27 лв.
Общо разходи - 426 609,74 лв.
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7. Изплатени бонуси на служители от личната банкова сметка на Ц. В.:
От получената банкова информация се установява, че Ц. В.е извършил разходи за изплащане
на бонуси на служители по години, както следва:
- 2009 г. – 734 492 лв.
- 2010 г. – 793 070 лв.
Общо – 1 527 562 лв.
8. Плащания към фирми – доставчици на стоки и услуги /управление и поддръжка на
собствеността, обзавеждане, техника и др./:
От получената банкова информация се установява, че Ц. В.е извършил разходи за плащания
към фирми – доставчици на стоки и услуги по години, както следва:
- 2006 г. – 10 430 лв.
- 2007 г. – 8 726,23 лв.
- 2008 г. – 15 000 лв.
- 2009 г. – 61 894,16 лв.
- 2010 г. – 27 609,34 лв.
- 2011 г. – 36 992,09 лв.
- 2012 г. – 94 836,50 лв.
- 2013 г. – 71 832,83 лв.
- 2014 г. – 200 848,27 лв.
Общо извършени разходи – 528 169,42 лв.
Друго установено имущество:
1. Ценности /картини/, платени в брой:
От писмо изх. № 37-00-55/03.02.2015 г. на ТД на НАП – гр. София и писмо
изх. № 010007274/15.04.2015 г. от ЗАД „Виктория“ се установяват извършените разходи за покупка
на картини от Ц. В.по години, както следва:
- 2006 г. – 40 000 лв.
- 2007 г. – 60 000 лв.
- 2008 г. – 488 175,17 лв.
- 2009 г. – 1 424 129,79 лв.
- 2010 г. – 1 224 398,48 лв
- 2011 г. – 581 959,17 лв.
- 2012 г. – 1 282 046,57 лв.
- 2013 г. – 1 693 748,78 лв.
Общо извършени разходи за картини – 6 794 457,95 лв.
В хода на производството са установени произведения на изкуството - картини общо 342
/триста четиридесет и два/ броя, които са собственост на Ц. Р. В., ЕГН **********, иззети по ДП
№ 92/2014 г. по описа на СО – СГП, прокурорска преписка № 6466/2014г. по описа на СГП и които
към настоящия момент се намират в Националния исторически музей в гр.София, ул. „Витошко
лале”.
На основание допуснати обезпечителни мерки за обезпечение на бъдещ иск в полза на
КОНПИ с Определение № 9/21.05.2015г. по гр.дело №С-10/2015 г. на Софийски градски съд, ГО,
ІV –Д състав и издадена Обезпечителна заповед от 28.05.2015г. е наложен запор върху 288 /двеста
осемдесет и осем/ броя картини, които за нуждите на обезпечителното производство са оценени на
1 916 615,50 лева. Оценката им е изготвена съгласно тяхната застрахователна стойност по
предоставени застрахователни полици на ЗАД „Виктория”. За останалата част от картините е
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установено, че са придобити по безвъзмезден начин от Ц. Р. В. под формата на дарения, поради
което същите са изключени от предмета на отнемане в исковото производство.
Съгласно писмо изх. № 45-00-252/25.05.2015 г. на Заместник – министъра на културата,
постъпило с вх.№ ТД02 БЛ/УВ 3106/26.05.2015 г. в ТД на КОНПИ – София на всички 342 /триста
четиридесет и два/ броя картини е определена автентичността и пазарната оценка от експертна
комисия, назначена със Заповед на Министъра на културата № РД09-179/31.03.2015 г. по воденото
досъдебно производство и във връзка с чл. 110, ал. 4 от НПК. Видно от оценителния протокол от
13.05.2015 г. процесните 288 /двеста осемдесет и осем / броя картини са индивидуализирани, както
следва:
№
1
2

Инв.
Автор
Творба / име на
№
картината
473 Христо Кабакчиев „Пейзаж от Търново”
455 Владимир Рилски „Манастир”

3

454 Вера Лукова

4
5
6
7

457
467
462
466

8
9

акварел, хартия
65х49
смесена техника,
57х49
хартия
460 Димитър Казаков „Настроение“,1985
маслени бои, хартия
50х50
219 Калина Стаматова „В Борисовата градина” маслени бои, картон
62х78
423 Н. Георгиев „Възрастна жена с лула” маслени бои,
45х65
Дедо Боже
шперплат
453 Бочо Донев
„Пейзаж“ 1966
маслени бои, картон 49,5х70
469 Николай Райнов „Дървета”
акварел, туш, хартия
70х50
468 Николай Абрашев „Джаз”, 1926
маслени бои, картон
42х65
246 Димитър
„Селянка“,1927
маслени бои, картон 32х25,5
Гюдженов
268 Сотир Клинков
„Планински пейзаж”
маслени бои, платно 38,5х28
53 Марио Жеков
„Морски пейзаж”
маслени бои, картон
38х48
302 Христо Петров- „Пасторал”
маслени бои, картон, 30х41
Влаха
каширан върху
платно
290 Васил Стоилов
„Портрет на Явора“
маслени бои, платно
38х35
върху фазер
287 Георги Богданов „Българка”
маслени бои, картон
45х35
278 Александър
„Старата къща“,1932
маслени бои, картон 29,5х37,7
Монов
282 Павел
„Пейзаж”
акварел, хартия
38х47
Францалийски
279 Тодорка Бурова „Строеж на къща“, 1943 маслени бои, картон
35х45
280 Веселин Томов
„Град край морето“
маслени бои, картон
26х35
281 Борис Стефчев
„Море” 1931
маслени бои, платно
27х38

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

Генко Генков
Лика Янко
Елиезер Алшех
Иван Халачев

„Агънца“

„Пейзаж“, 1966
„Родопи в зелено”
„Момиче с кукла”
„Старата митрополия в
Несебър“
459 Дечко Узунов
„За вода“
461 Димитър Казаков „Ритуал”
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Материал, техника

Размери

акварел, хартия
маслени бои,
шперплат
маслени бои,
шперплат
маслени бои, платно
маслени бои, дъска
маслени бои хартия
маслени бои, платно

32х44,5
44х52

Стойност в
лева
585
4 680

54х64

2 828

51х74,5
70х49
60х50,5
69,5х79

5 700
3 705
6 300
1 170
1 950
2 500
3 705
650
2 900
1 560
150
5 070
2 800
1 600
2 200
1 800

4 100
2 400
1 100
700
800
400
1100
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33

319 Петър Дачев
307 Александър
Миленков
343 Васил Стоилов
353 Васил Стоилов
352 Васил Стоилов
306 Ари /Аргир/
Калъчев
350 Васил Стоилов

34
35
36
37

363
351
349
348

38
39
40

347
346
416

41

417

42

174

43

164

44

283

45

253

46
47
48
49

277
258
267
259

27
28
29
30
31
32

50
51
52
53
54
55
56

„Пейзаж”
„Сценографски проект”

пастел, хартия
темпера, хартия

„Автопортрет“, 1980
„Пейзаж с къщи”
Женски фигури ескиз
Битова композиция

цветен молив, хартия 26х18
молив, хартия
35х25
молив, хартия
21,5х29,5
темпера, хартия
27х27

250
175
150
200

молив, хартия

24,5х35

120

молив, хартия
молив, хартия
молив, хартия
Молив, хартия

24,5х35
22х30
25х32,5
30х20

120
120
145
120

молив, хартия
молив, хартия
маслени бои, платно

25х36
28,5х30
60х50

110
120
29 250

Маслени бои, платно

35,5х24

15 000

Цветни пастел и
черна креда
сангин, хартия

24х24

9 300

28х28

9 800

маслени бои, платно

52х57

1 200

маслени бои, хартия
на платно
маслени бои, платно
темпера, картон
маслени бои, платно
маслени бои, платно

45х63

11 000

50х62
47х64
43х35,5
51х61

1 000
3 100
1 600
600

„Пейзаж от Ридо”,
Самоков, 1944
„Скали”

маслени бои, платно

46х35

1 250

маслени бои, платно

46х58

1 800

„Мелник“, 30-те год. на
ХХ век
Рилски малинарки
„Дървета”

маслени бои, картон

50,5х62

2 500

гравюра на дърво
54,5х42,5
маслени бои, платно
50х60

500
2 900

Селска сцена, 1959

гваш, хартия

50х70

2 480

„Пейзаж на щастието,
Фондация „Изкуство на
детето“

смесена техника,
колаж, фазер

60х60

80

Планински пейзаж
/Двустранна - лице/
Васил Стоилов
Къща /Двустранна-гръб/
Васил Стоилов
„Селска къща”
Васил Стоилов
Пейзаж с река и дървета
Васил Стоилов
Рисунка на легнала
мъжка фигура
Васил Стоилов
„Пейзаж”
Васил Стоилов
„Пейзаж с дървета”
Иван /Ян -Вацлав/ Момче с дървена играчка
Мърквичка
конче 1888г.
Иван /Ян -Вацлав/ „Етюд”
Мърквичка
Иван / Ян Вацлав/ „Портрет на девойка“,
Мърквичка
1882
Иван /Ян -Вацлав/ Портрет на Юлия
Мърквичка
Мърквичкова
Лика Янко
„Българска керамика и
плодове“, края на 50-те
години на ХХ век
Васил Бараков
Пейзаж от Родопите

Воин Захаренов
Иван Кирков
Сотир Клинков
Кирил
Казънлъклиев
375 Наум
Хаджимладенов
270 Христо
Каварналиев
318 Петър Дачев
254 Васил Захариев
244 Георги ПавловПавлето
245 Проф.Георги
Богданов
401 Цвети Кирова
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„Село край Рила“, 1941
„Композиция“, 1984
Пътека към върха 1924
„Пейзаж”

37х50
34х49

585
750
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57

30

58

124

59

121

Христо
Каварналиев
Ари
/Аргир/Калъчев
Анастас
Кожухаров
Златю Бояджиев
Стоян Василев
Васил Стоилов

„Пристанище“, 1939

Солун-пристанище 1949 маслени бои, платно

81
82
83
84

Старият метох в
Асеновград
313
Мъжки портрет
143
„Зима в Търново“
127
Рисунка към портрет на
г-н Мейно, ок. 1932
301 Тихомир Радинов Залез над морето
90 Борис Колев
„Село под Балкана”
175 Христо
„Натюрморт с
Каварналиев
круши“,1938
298 Иван Тричков
„Панорама от Рила”
221 Панайот
Пейзаж с магистрала
Панайотов
394 Неатрибутиран
Копие по Арнолд
автор
Бьоклин
387 Елена
„Саломе“, 1911
Карамихайлова
367 Ари /Аргир/
„Овчар”
Калъчев
386 Благой Мавров
Композиция с гола
фигура
371 Дончо Занков
„Село край Рила“, 1939
378 Радомир Мандов Пейзаж, ок.1940
391 Европейски
Мадоната с младенеца /в
художник ХХ.В. стила на Северния
ренесанс
390 Европейски
Мадоната с младенеца /в
художник ХХ.в. стила на италианския
маниеризъм от нач.на
ХVIІ в.
396 Димитър Пачов „Карлово”
369 Васил Даалов
„Созопол”
376 Никола
„Из Македония”
Кожухаров
368 Бойчо Григоров „Балчик”
402 Гавраил
Пристанище 1979
Орошаков 1979
472 Христо Берберов „Самодиви“, монограм
377 Петър Морозов
„Розоберачка”
342 Васил Стоилов
Академичен етюд
341 Васил Стоилов
„Мадона жътварка“

85

326 Цанко Лавренов

86

373 Иван Джамбазов „Море“,1974

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75

76
77
78
79
80
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маслени бои, платно

„Работници“, 1947

акварел, хартия

47х59

2 100

58х66,5

1 890

52х65

560

маслени бои, платно
маслени бои, платно
молив, хартия

71,5х57
60х50
64х50

10 050
930
450

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, картон

51,5х64
50х59,5
55х75

1 200
650
950

маслени бои, платно
маслени бои, платно

53х63
53,5х73

750
1 300

маслени бои, платно

233х177

18 000

маслени бои, платно

120х70

30 000

маслени бои, платно

100х120

9 300

маслени бои, платно

94х74

2 200

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, платно

71х95
88х70
76х64

4 600
1 600
1 250

маслени бои, платно

64х53

1 250

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, платно

60х80
63х80
61х76

475
1 600
3 200

маслени бои, платно
маслени бои, платно

65х80
65х92

1 960
780

маслени бои, платно
хартия
молив, хартия
рисунка с цветни
моливи, хартия
маслени бои,
шперплат
маслени бои, картон

130х160
36,5х29
48,5х30
44х65

18 000
700
380
400

47,5х55

8 750

51х66

1 200
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

328 Никола Димитров „Пътека из Родопите”
1973
196 Димитър Казаков „Луд Гидия“,1982
370 Деньо Чоканов
Пейзаж с къщи и река,
1947г.
286 Георги Богданов Проект за стенопис
681-ва година
285 Проф. Найден
„Пролет край Хърсово“,
Петков
монотипия
276 Станьо Стаматов „Старата кула в
Казанлък“
372 Иван Пенков
Храм -проект
284 Иван Тричков
„Пейзаж“, 1956
272 Руси Ганчев
„Жена с книга“, 1948
/1895-1965/
273 Стефан Минев
„Стара къща”

60х80,5

1 200

маслени бои, фазер
маслени бои, платно

103х33
55х66

8 700
1 800

авторска техника
платно върху фазер
маслени бои, картон

40х80

2 000

50х69

5 000

маслени бои, картон

63х47

1 600

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои,
шперплат
маслени бои,
шперплат
маслени бои, платно
маслени бои, платно

70х61
45х55
58х49

1 300
1 500
1 200

50х57

900

192х125
95х126

18 900
6 800

маслени бои,
шперплат
маслени бои, платно

130х160

5 600

130х97

13 000

„Трима селяни”
„Гора“, ок.1916, нач. на
ХХ век
„Търново“, 1969
Мадоната с младенеца и
ктитори 1935
„Моста Трявна“, 1961
„Пейзаж”

маслени бои, платно
маслени бои, платно

67х91
101х141

5 070
5 070

маслени бои, платно
маслени бои, платно

100х120
134х95

4 600
8 800

маслени бои, платно
маслени бои, платно

100х120
80х108

4 300
3 200

„Гора“,1948

маслени бои, платно

81х99

5 000

„Надпревара“,1951
„Портрет на поп Стоил“баща на художника,
1933г.
„Пейзаж”
Проект за витраж
Съвремие
На пристанището
Градски пейзаж
„Пристанище”

маслени бои, платно
акварел, шперплат,
авторска техника

100х122
119х140

5 200
19 000

маслени бои, платно
темпера, картон

100х134
65х96

12 000
1 500

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои,
шперплат
115 333 Златю Бояджиев Лов на глигани, 1954
маслени бои, платно
116 6 Михалис Гарудис Декоративно пано с риба смесена техника,
текстил колаж,

73х95
100х130
65х85

3 800
1 800
950

107х79
130х100

23 200
3 400

97
98
99
100

122 Атанас Яранов
„Композиция”
385 Никола Георгиев „Портрет на
Масалитинов“, 1954
107 Иван Димов
Бавно време, 1991

маслени бои, платно

1

101 325
102 187
103 195
104 337
105 194
106 312
107 327
108 205
109 130

Преслав
Кършовски
Стоян Венев
Александър
Миленков
Дило Дилов
Неатрибутиран
автор
Дило Дилов
Здравко
Александров
Наум
Хаджимладенов
Петко Задгорски
Васил Стоилов

110 83 Борис Денев
111 295 Проф. Георги
Богданов
112 308 Борис Шаров
113 309 Евгени Томов
114 356 Милен Сакъзов
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Голо тяло ,1927
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117 188 Борис Колев

платно
маслени бои, платно

„Жетвар“, 1938 /
двустранна/
„Каблешковата къща в маслени бои, платно
Копривщица“, 1976
Декоративна композиция акварел, гваш,
хартия
„Пейзаж”
маслени бои, платно

124х120

2 100

800х100

1 200

54х74,5

7 300

75х92

1 100

„Рибар“, 1974
маслени бои, платно
Къщата на Димчо
маслени бои, картон
Дебелянов в
Копривщица 1967
123 97 Георги Трифонов „Илинден“, 70-те години маслени бои,
на ХХ век
124 361 Владимир Вичев Планински пейзаж 1943 маслени бои, платно
125 332 Ангел Тилов
„В Борисовата градина” маслени бои, картон
126 155 Дечко Узунов
„Стария Пловдив”
маслени бои, платно
127 248 Дило Дилов
„Есен в Балчик“,1969
маслени бои, платно
128 200 Никола Златев
„Пейзаж“
маслени бои, платно
129 262 Невена
„Три селянки”, 1939
маслени бои, платно
Кожухарова
130 261 Маша Живкова- „Дамски портрет”, 1944 маслени бои, платно
Узанова
131 136 Кръстьо Чоканов „Пейзаж от Търново”
маслени бои, платно
132 154 Васил Стоилов
„Одумвачки авторска техника,
Задушница“, 1940
шперплат
133 393 Лудвик Кох
Коалицията на
маслени бои, платно
Виена
Централните сили в І -та
Световна война 1916
134 363 Иван Табаков
„Беритба”
маслени бои, платно
135 154 Дечко Узунов
Българка
маслени бои, фазер
136 532 Дечко Мандов
„Хоро в полето”
маслени бои, платно
137 534 Димитър
„Първото народно
маслени бои, платно
Гюдженов
събрание-Оборище”,1952
138 531 Дамян Николов „Добрият пастир“, 1942 маслени бои, платно
139 157 Васил Стоилов
„Мадона“, 1942
акварел, шперплат,
авторска техника
140 92 Вера Лукова
„Евангелски сюжет”
маслени бои,
шперплат
141 425 Евгени Поптошев „Докери”
маслени бои, платно
142 450 Александър
„Борова гора”,1916
маслени бои, платно
Миленков
143 114 Сава Иванов
„Село в планината“, 40- маслени бои, платно
те на ХХ век
144 470 Никола Георгиев Семеен автопортрет,1957 маслени бои, платно
145 2 Ангел Тилов
Манастирски комплекс, акварел, хартия
1942
146 193 Стоян Василев
„Търново“
маслени бои, платно

68х109
80х100

950
800

100х82

5 900

80х95
66х93
100х73
101х121
88х113
93х78

1 200
1 100
5 600
3 000
3 500
3 900

80х65

3 400

55х67,5
160х200

1 200
24 000

132х200

22 675

135х220
50х37
114х164
137х180

8 200
4 100
8 300
19 000

150х124
178х149

9 500
27 000

182х122

7 200

152х190
100х141

7 800
3 070

81х100

720

161х130
70х98

5 200
670

80х100

830

118 296 Деньо Чоканов
119 339 Васил Стоилов
120 250 Кирил
Казанлъклиев
121 203 Петко Задгорски
122 204 Петко Задгорски
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Маргарита
„Пейзаж”
Милиджийска
148 177 Иван К. Христов „Пейзаж”
149 199 Михаил Петров Панорамен пейзаж –
Зрели жита
150 189 Георги Богданов Дамски портрет
147

маслени бои, платно

100х80

780

маслени бои, платно
маслени бои, платно

80х109
70х99

1 800
930

100х70

2 100

„Жеравна“

смесена
техника,хартия
маслени бои, платно

50х70

670

„Зимен пейзаж”

маслени бои, платно

80х108

4 200

Проект за стенопис
„Българска държава”
„Селянки“, 1935

гваш, пастел, хартия

37,5х88

890

маслени бои, платно

88х57

4 300

маслени бои, платно
акварел, гваш,
хартия
Планински пейзаж с река маслени бои, платно
„Пасторален пейзаж”,
маслени бои, платно
1912

65х81
54х71

1 840
2 100

60х68,5
45х67,5

2 530
480

20

151 314 Кирил
Казанлъклиев
152 23 Здравко
Александров
153 294 Георги Богданов
154 299 Невена
Кожухарова
155 293 Борис Стефчев
156 198 Йордан Гешев
157 232 Дончо Занков
158 233 Неразчетен
подпис
(Ил.Саулев)
159 230 Александър
Миленков
160 152 Христо Йончев Крискарец
161 18 Станьо Стаматов
162 331 Крум Панов
163 235 Невена
Кожухарова
164 236 Асен Николов Шопа
165 240 Любо Иванов
166 238 Иван Тричков
167 239 Йордан Гешев
168 243 Асен НиколовШопа
169 241 Ценко Бояджиев
170 237 Деньо Чоканов
171 403 Иваничка Пенева
172 358 Наполеон Алеков
173 274 Маргарита
Бояджиева
174 288 Иван Табаков
175 360 Симеон Велков
176 179 Димитър
Буюклийски
177 392 Неатрибутиран
Рег. № RB306002-001-07
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„Автопортрет с море“
„Пролет“

„Белоградчишките
скали”
„Връх попова шапка
край Самоков”
„Череши“
„Пейзаж”

маслени бои, платно

49х66

830

маслени бои, платно

60х98

2 700

57х82
64х89

3 500
1 450

Две селянки, 1930

маслени бои, платно
маслени бои,
шперплат
маслени бои, платно

94х80

3 200

„Залез в Родопите”

маслени бои, платно

75х94

830

„Созопол“, 1942
„Планински пейзаж”
„Пейзаж”
„Добринище”

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, платно

43х64
50х60
43х64
70х95

650
680
1 700
900

„Пейзаж”
„Планински пейзаж”
„Велико Търново“, 2007
„Море”
„Копривщица“, 1985

маслени бои, картон 52,5х83
маслени бои, платно 54,5х68,5
маслени бои, платно
60х55
темпера, хартия
52х95
темпера, хартия
83х105

2 700
2 750
1 300
1 200
1 600

„Натюрморт”
„Асеновата крепост“
„Голо тяло“, 2005

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, платно

60х83
90х65
70х70

4 500
2 300
5 070

„Религиозна сцена”

маслени бои, платно

85х42.5

4 500
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автор
178 201 Невена Ганчева
179 355 Здравко
Александров
/1911-1998/
180 91 Борис Колев
181 264 Панайот
Панайотов
182 28 Бочо Донев
183 24 Жечко Дунев
184 211 Ваня Васкова –
Цокова
185 340 Васил Стоилов
186 207 Станьо Стаматов
187 357 Неатрибутиран
автор
188 192 Господин
Желязков
189 27 Стефан Минев
190 137 Кирил Петров
191 217 Дечко Мандов
192 158 Георги
Белстойнев
193 125 Борис Колев
194 176 Иван Кънчев
195 131 Дечко Узунов
196 344 Васил Стоилов
197 362 Васил Стоилов
198 456 Георги Богданов
199 474 Борис Ненов
200 191 Генко Генков
201 160 Н. Славин
202 458 Давид Перец
203 165 Христо ЙончевКрискарец
204 188 Борис Колев
205 161 Никола
Кожухаров /18921971/
206 271 Христо Берберов
207 93 Владимир
Рег. № RB306002-001-07
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„В градината”
„Рибари“, 1954

маслени бои, платно
маслени бои, платно

Портрет на момиче /На
гърба : Портрет на
Майстора –ескиз/
„Ловци“

маслени бои, платно 76,5х66,5

3 100

маслени бои, платно

59х75

1 000

„На полето“1948
„Градът“
София 1962

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, платно

63х85
100х75
65х80

950
600
500

Автопортрет, 1939
Портрет на Ганчев
„Морски пейзаж”

акварел, шперплат
маслени бои, платно
маслени бои, платно

57х63
90х70
70х121

15 000
4 900
1 100

„Св.Николай”

маслени бои, платно

89х63

2 200

„Пейзаж” 1982
Хармония /обемност
Дамски портрет
Градски пейзаж

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, картон

74х100
75х55,5
63х47
64х52

850
17 000
4 850
1 300

Пейзаж с катедрала
„Селска къща”
Голо тяло
Седнала селянка –гръб
на Мадона сред селяни
Мадона сред селяни
/двустранна –лице/
Проект за стенопис –
Калоян пленява Балдуин,
1968
„Пейзаж”
„Пейзаж“, 1968

маслени бои, платно
маслени бои, картон
акварел, хартия
молив, хартия

65,5х53
44х70
70х50
51,5х64

1 200
550
100
120

цветни моливи,
хартия
маслини бои, картон

51,5х64

650

82х88

2 700

маслени бои, платно
маслени бои,
шперплат
маслени бои, картон

66х93
54х73

1900
3700

70х53

700

маслени бои, платно
маслени бои, платно

40х142
15х20

7200
870

Жътвар /двустранна/1938 маслени бои, платно
„Зима в манастира“
маслени бои, платно

124х120
30х35

2 100
2500

14х36
20х32

1400
750

Улица с възрожденски
къщи
„Нощен Париж“, 1971
„Пейзаж от Рила”

„Пейзаж”
Рисунка –Жетварки

акварел, хартия
молив, хартия

84х65
77х99

3 200
4 100
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ДимитровМайстора
208 265 Пенчо Георгиев

темпера, хартия

28х23

1050

209 105

маслени бои, платно

28х34

620

15,5х22
25х22
28х22,5
33х20

750
850
1000
400

маслени бои, платно

45х36

920

смесена техника,
шперплат
туш, хартия
маслени бои, картон
маслени бои, хартия
туш, хартия
маслени бои, платно

31х27

2100

28х22
28х35
32х39
24,5х23
34х40

850
1 800
1 000
420
1300

гваш, картон
маслени бои, платно

31х23
62х64

1050
480

туш, хартия
маслени бои, платно
молив, хартия

20х25
26х34
31х20

700
8500
200

маслени бои, картон

25х19

480

цветен молив хартия

22х31

650

маслени бои, картон

29х27

450

маслени бои, картон
маслени бои, платно

27,5х31
44х34

1 050
8800

маслени бои, картон
акварел, хартия

40х50
24х25

1700
810

210 7
211 252
212 56
213 126

214 141
215

43

216 12
217 48
218 138
219 13
220 33
221 132
222 184
223 9
224 167
225 94

226 255
227

95

228 202
229 47
230 173
231 168
232 210
233 197

Сценографски проект за
„Оберон”,1936
Иван Матеев
„Зима в Тетевен“, 40-те
год. на ХХ век
Харалампи Тачев „В парка”
Асен Попов
„Ловджия”
Цанко Лавренов Рисунка
Владимир
Рисунка –Макове
ДимитровМайстора
Никола
„Портрет на селянин“
Кожухаров
Цанко Лавренов Изглед от Хилендарския
манастир
Бенчо Обрешков Рисунка
Цанко Лавренов „Рибарица“, 1957
Любен Доганов „Пейзаж”
Бенчо Обрешков Рисунка 1947
Кирил
Пейзаж с часовникова
Буюклийски
кула
Дончо Занков
Морски пейзаж 1929
Неатрибутиран
„Пред вратата”
автор
Бенчо Обрешков „Созопол”
Никола Танев
Около София
Владимир
Жътварки- рисунка
ДимитровМайстора
Васил
Стара улица с мост
Македонски
Владимир
Рисунка –фигури на
Димитровжътварка
Майстора
Наум
„Пейзаж”
Хаджимладенов
Дончо Занков
„Пейзаж“, 1945
Златю Бояджиев Портрет на сестра ми
1959
Дончо Занков
Планински пейзаж 1945
Борис Денев
„Завоят на река Янтра“,
преди 1918 г.
Иван Тричков
„Пейзаж” ,1954

234 190 Веселин Стайков „Пейзаж от Китай”
235 234 Николай
Павлович
Рег. № RB306002-001-07
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„Саломе“

акварел, хартия
акварел, хартия
молив, хартия
цветни моливи,
хартия

маслени бои, платно
15х19
картон
смесена техника,
37х46
хартия
маслени бои, платно 39,5х29,5

320
5100
20000
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236

14

Любен Диманов

Майка с дете

237 208 Христо Берберов „Портрет на момиче“,
нач. на ХХ век
238 286 Любен Доганов „Купа сено“, 1935
239 172 Стефан Минев
240 186 Атанас Михов
/1879-1975/
241 269 Сотир Клинков
242 437 Маги
243 315 Кирил
Казанлъклиев
244 120 Асен Попов
245 213 Георги Лазов
246 212 Георги Лазов
247 225 Стоян Василев
248 345
249 72
250 215
251 320
252 214
253 54
254 421
255 256
256 51
257 420
258
259
260
261
262
263
264
265

59
58
251
291
395
170
374
140

266 153

267 163

„Градска улица”
„Пейзаж“

„Из Рила”, 1929г
Пейзаж ,2003
„Жеравна“, нач. на 50-те
г. на ХХ век
„На село“,1946
„Рила през зимата”
„Хижа в планината”
Панорамен пейзаж –
Търново
Васил Стоилов
Улица с възрожденски
къщи
Васил Попов
Композиция, 1989
Георги Каракашев „Четяща в градината”
Роза Дайчева
„Пейзаж”
Георги Каракашев „В парка”
Иван Мърквичка Портрет на млада жена,
1882
Харалампи Илиев Планински пейзаж с
рекичка
Дечко Узунов
„Българка”
Константин
„Нощ”
Микренски
Неатрибутиран
Пейзаж със стари къщи и
автор
каменен мост
Васил Иванов
Пейзаж с фигури
Жорж Папазов
„Водно конче“, 1927
Ари Калъчев
Юлия
Николай Янакиев „Цветни градини“, 2006
М. Карапаунов
„Портрет на Буров“
А.Петров
„Слънчев грозд”
Илия Петров
„Дамски портрет“, 1966
Никола
„Бялата конница”
Кожухаров
Владимир
„Спящо дете”
ДимитровМайстора
Петър Морозов
„Река Вит”

268 397 Евгени Евтимов
269 169 Слави Генев
Рег. № RB306002-001-07
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„Пейзаж”
Къща, 1949

смесена техника,
хартия
маслени бои, картон

53х46

550

43х34

11000

маслени бои, картон,
платно
маслени бои, картон
маслени бои, платно

34х41

550

50х70
53х63

2300
2180

маслени бои, платно
акварел, хартия
маслени бои, платно

42х28
50х63,5
57,5х50

1100
340
2100

маслени бои, картон
маслени бои, картон
маслени бои, картон
маслени бои, платно

49х46
48х67
46х66
43х48

900
650
700
1300

цветни моливи,
хартия
пастел, хартия
маслени бои, картон
маслени бои, платно
маслени бои, картон
пастели, хартия

49х34

650

38х49
35х44
39х49
43х54
23х24

560
1300
1100
1100
9 300

маслени бои, картон

42х31

1700

акварел, хартия
маслени бои, картон

37х28
35х48

750
720

маслени бои, картон

38,5х27

230

темпера, хартия
50х70
офорт, хартия
33х48,5
маслени бои, платно 52,5х42,5
маслени бои, платно
50х61
маслени бои, платно 66,5х69
маслени бои, платно 49,5х34,5
маслени бои, платно
55х46
маслени бои, платно
40х40

630
850
5300
1300
1100
500
11000
1050

маслени бои, фазер

21х33

10100

маслени бои,
шперплат
маслени бои, платно
маслени бои, платно

40х50,5

7400

46х55,5
34х42

750
1600
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270 113 Петър Морозов
271 37 Васил Стоилов
272 55 Христо
Каварналиев
273 7-7 Борис Михайлов
274 323 Христо
Каварналиев
275 321 Сава Иванов
276 49 Борис Михайлов
277 438 Неатрибутиран
автор
278 178 Неатрибутиран
автор
279 89 Борис Денев
280 41 Румен Гашаров
281 1-1
282 2-2
283
284
285
286

3-3
4-4
5-5
7-7

287 8-8
288 10-10

„Кулата в Трявна“, 1941 маслени бои, картон
56х37
„Портрет на Олга“, 1975 акварел, хартия
47,5х35,5
Рисунка, 1947
цветни моливи,
31х42
хартия
„Сняг“
маслени бои, платно 33,5х52
„Море”
маслени бои, картон
35х49

2 300
730

„Босфора”
Пейзаж със стари къщи
1890
„Морски бряг”

маслени бои, картон
маслени бои, картон

маслени бои, платно 46,5х51,5

900

Портрет на мъж 1941

пастел, хартия

54х41

340

маслени бои, платно
керамика

35х49
71х57

3100
2200

маслени бои, платно
маслени бои, платно

91х71
130х129

2500
5900

маслени бои, платно 100х80
маслени бои, платно 55,5х55,5
маслени бои, платно
79х59
маслени бои, платно 33,5х52

2300
2200
2200
380

акварел, хартия
акварел, молив,
хартия

120
1800

„Пред буря”
Декоративно пано-цветя
1972
Веса Василева
Ритуална маска
Георги Трифонов Композиция с коне и
човешка фигура ,1996
Веса Василева
Абстрактна композиция
Веса Василева
Букет
Веса Василева
Дървета
Неатрибутиран
Портрет на Ботев
автор
Курт Петерс
„Гайдар”, 1942
Светлин Русев
Голо тяло

38х47,5
54х37

4100
2300
430

25,5х20
76х57

1450
5300

Общата стойност на наличното имуществото към дата на придобиване възлиза на
1 916 615,50 лева.
Стойност към дата на изготвяне на оценката 990 788 лева.
Описаните картини подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл. 68
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен
законен източник на средства за придобиването им.
2. Разходи за покупка на ценни изделия:
- за 2010 г. – 600 лв.
- за 2011 г. – 325,20 лв.
- за 2012 г. – 9 473 лв.
- за 2013 г. – 53 196 лв.
Общ разход за покупка на ценни изделия – 63 594,20 лв.
3. Монети и други движими вещи:
В хода на производството са установени ценности - монети и други вещи, собственост на Ц.
Р. В., ЕГН **********, също иззети по ДП № 92 / 2014г. по описа на Следствен отдел на Софийска
градска прокуратура, прокурорска преписка № 6466/2014 г. по описа на СГП, върху които е
наложена обезпечителна мярка „запор” в полза на СГП по посоченото досъдебно производство,
които към настоящия момент се намират в Българска народна банка, гр. София.
Рег. № RB306002-001-07
Екз................
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наименование
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ДАРВИН СРЕБРО
КАНАДА „ЛОКОМОТИВ”- СРЕБРО
КАНАДА „ЗЕМЕДЕЛИЕ-КОНЕ” – СРЕБРО
КАНАДА „ТРИЦЕРАПТОС”- СРЕБРО
КАНАДА „КАПКА ОТ КРИСТАЛ”-СРЕБРО
КАНАДА „ВАНКУВЪР”- ЗЛАТО
2009 ГОДИНА НА ВОЛА –СРЕБРО
КОКО ШАНЕЛ – СРЕБРО 5 OZ
MONNAIE DE PARIS – EUROPA 2007 – AIRBUS A380
25 GULDEN FREE CITY OF DANZIG1920-1939 В КУТИЯ ОТ АМБЪР
ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ „ГОДИНА НА ЗАЕКА”2011
ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ ОТ 56 МОНЕТИ „1999-2009
STATE & TERRITORY QUARTERS - 24 KARAT GOLD”
FIRE ENGINES
GOSLAR – ЗЛАТО
LUBECK – ЗЛАТО
WEIMAR – ЗЛАТО
КОЛЕКЦИЯ ВАТИКАНА „ANNO MMVIII” - ЗЛАТО - 8БР.
САН МАРИНО - 2БР. – ЗЛАТО
ЗЛАТНА МОНЕТА „ЖИТИЕТО НА АПОСТОЛ ПАВЕЛ”
КОЛЕКЦИЯ „НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ПЛАТНОХОДИ НА ХХ ВЕК
- 6БР. - ЗЛАТО
КОЛЕКЦИЯ „НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ПЛАТНОХОДИ НА ХХ ВЕК
- 6БР. - ЗЛАТО
КОЛЕКЦИЯ „НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ПЛАТНОХОДИ НА ХХ ВЕК -6БР.СРЕБРО
АДМИРАЛ НЕЛСЪН –ЗЛАТО
1451 DISCOVERER OF AMERIKA –CHRISTOPHER COLUMBUS
ANNIVERSARY OF THE NAMING OF AMERICA
АДМИРАЛ НЕЛСЪН „ПОБЕДАТА ПРИ ТРАФАЛГЪР” - СРЕБРО
/28,28ГР./
АДМИРАЛ НЕЛСЪН „ПОБЕДАТА ПРИ ТРАФАЛГЪР” - СРЕБРО /5 OZ
Аg/
ALEXANDER SERGEJEWITSCH PUSCHKIN
КОЛЕКЦИЯ МОНЕТИ АТИНА /1896-2004Г./ - 10 БР.:
ФЕХТОВКА
СТРЕЛБА С ЛЪК
ТЕНИС
ЛЕКА АТЛЕТИКА
ПЛУВАНЕ
БОРБА
ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ
ПИЕР ДЕ КУБЕРТЕН
КОЛОЕЗДА
ГИМНАСТИКА

Рег. № RB306002-001-07
Екз................

пазарна стойност
в лева момента
90
90
90
60
130
2400
36
550
10800
8400
4900
10600
90
1050
1000
1000
6800
1500
1200
18000
5800
400
1500
6000
70
70
330
850
890
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30. КОЛЕКЦЕЯ ОТ 14 МОНЕТИ – UNITED KINGDOM – ONE POUND COIN
- 25th ANNIIVERSARY PROOF COLLECTION
31. КОЛЕКЦИЯ „НОВИТЕ СЕДЕМ ЧУДЕСА” - ЗЛАТО:
PHARE DE ALEXANDRIE
STATUE DE JUPITER OLIMPIEN
HARDINS SUSPENDUS DE BABYLONE
TEMPLE DE ARTEMISE
MAUSOLEE D”HALICARNASSE
PIRAMIDES DE L”EGYPTE
COLOSSE DE RHODES
32. ВАТИКАНА CITTA „DEL VATICANO
33. КОЛЕКЦИЯ ВАТИКАНА „MMVIII” - ЗЛАТО – 8 БР.
34. ВАТИКАНА СЕРИЯ ОТ 2 БР.СРЕБЪРНИ МОНЕТИ
/РАЗДЕЛЕНИ В ДВЕ КУТИИ/
35. ВАТИКАНА „АДАМ”
36. ВАТИКАНА СЕРИЯ ОТ 2БР.ЗЛАТНИ МОНЕТИ
/РАЗДЕЛЕНИ В ДВЕ КУТИИ/
37. КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА СЕРИЯ БЪФАЛО” :
LIBERTY
LIBERTY
LIBERTY
LIBERTY
38. КОЛЕКЦИЯ „BRITANNIA 2008 GOLD” :
BRITANNIA
BRITANNIA
BRITANNIA
BRITANNIA
39. КОЛЕКЦИЯ „БРИТАНИЯ 2008”-СРЕБРО
BRITANNIA 2008
BRITANNIA 2008
BRITANNIA 2008
BRITANNIA 2008
40. КОЛЕКЦИЯ „БРИТАНСКИ СУВЕРЕН” – ЗЛАТО – 4 БР.
/ДВА КОМПЛЕКТА/
41. КОЛЕКЦИЯ „АФРИКАНСКИ СЛОН” – СРЕБРО – 4 БР
42. ЗЛАТНА ПЛАТНОХОДКА /1681-1741/
43. УЛТРА ВИСОКОРЕЛЕФНИ ЗЛАТНА МОНЕТА НА САЩ „ДВОЕН ОРЕЛ
2009”
44. КОЛЕКЦИЯ „НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ПЛАТНОХОДИ НА ХХ ВЕК - 6БР.
СРЕБРО
45. КОЛЕКЦИЯ ОТ 8БРОЯ ЗЛАТНИ МОНЕТИ –LES BONAPARTE
46. ЗЛАТНА МОНЕТА „ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ”- 5 OZ
47. ЗЛАТНА МОНЕТА АПОСТОЛ ПАВЕЛ + ЗЛАТНО КРЪСТЧЕ
48. СРЕБЪРНА МОНЕТА „ИСУС ХРИСТОС И ДВАНАДЕСЕТТЕ
ПЪРВОАПОСТОЛИ” - СРЕБРО
49. КОЛЕКЦИЯ „ВЕЛИКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ВОЙНА” – СРЕБРО 15БР.
50. КОЛЕКЦИЯ ЗЛАТНИ МОНЕТИ НА ОРДЕНА НА МАЛТА - 5БР.
51. КАНАДА 2010 „ВАНКУВЪР” – 1 КГ - СРЕБРО
52. КОЛЕКЦИЯ „ВИЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ”-5БР.
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

890
750

800
6800
350
11000
2200
4500

4500

300

4800
360
1500
1300
400
6100
10600
85
70
4600
4800
2800
4800
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53. ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ ГОДИНАТА НА ТИГЪРА 2010
ТИГЪР - 1OZ
ТИГЪР - 112OZ
ТИГЪР - 114OZ
ТИГЪР - 1110OZ
ТИГЪР - 1120OZ
54. ПРЕСТИЖНА ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ ОТ ОСЕМТЕ НАЙ-ЦЕННИ
ЗЛАТНИ МОНЕТИ НА „ВАТИКАНА” С НОМИНАЛ В ЛИРИ –
ЛИМИТИРАН ТИРАЖ 500 КОЛЕКЦИИ
PAPA PIO IX
PAPA PIO XI
PAPA PIO XII
PAPA GIOVANNI XXIII
55. АДМИРАЛ НЕЛСЪН „ПОБЕДАТА ПРИ ТРАФАЛГЪР”-СРЕБРО
56. КОЛЕКЦИЯ ОТ 7 СРЕБЪРНИ МОНЕТИ ЛЕОНАРДО „ТАЙНАТА
ВЕЧЕРЯ” /КЮЛЧЕТА/
57. КОЛЕКЦИЯ ОТ НАЙ-ПРЕСТИЖНИТЕ МОНЕТИ НА СВЕТА - 8БР.
FRANZ JOSEPH 1855.
37,5 РУБЛИ ОТ 1902
ДВОЕН ЛЕОПАРД 1344
DOUBLE EAGLE BY 1933
„SINGLE 9“1899
ИМПЕРАТОР НАПОЛЕОН ІІІ 1861
1 СУВЕРЕН ОТ 1920 АВСТРАЛИЯ
ЗЛАТЕН СОЛИД ОТ 310 СЛ.ХР.РИМСКА ИМПЕРИЯ
58. КОЛЕКЦИЯ „ФИНАНСОВИ МАГНАТИ” - СРЕБРО
NATHANN ROTHSHCHILD
JOHN ROCKEEFELLER SR.
HENRY FORD
59. МИШКА – СРЕБРО
60. КЛЕНОВ ЛИСТ – СРЕБРО
61. АМЕРИКАНСКИ ДОЛАР /ОРЕЛ/ ЗЛАТО /ЗА 1 Oz/
62. КАНАДСКИ КЛЕНОВ ЛИСТ –ЗЛАТО
63. КИТАЙСКА ПАНДА –ЗЛАТО
64. WINER PHILHARMONIKER – GOLD / ЗА 1 Oz/
65. БЪФАЛО –ЗЛАТО
66. КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА СЕРИЯ” КУЧЕ
КУЧЕ
КУЧЕ
КУЧЕ
КУЧЕ
КУЧЕ
67. КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА СЕРИЯ МАЙМУНА”
МАЙМУНА
МАЙМУНА
МАЙМУНА
МАЙМУНА
МАЙМУНА
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

1686
879
456
211
125
8760

420
4400

280
280
280
280
280
280
280
280
100
100
100
35
35
1320
1426
1447
1350
1380
4900

4300
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68. КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА СЕРИЯ ПЕТЕЛ”
ПЕТЕЛ
ПЕТЕЛ
ПЕТЕЛ
ПЕТЕЛ
ПЕТЕЛ
69. КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА СЕРИЯ ПРАСЕ”
ПРАСЕ
ПРАСЕ
ПРАСЕ
ПРАСЕ
ПРАСЕ
70. КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ –DISCOVER AUSTRALIA /5 Х1 /10 Oz /
ЕMU
BALTWATER CROCODILE
KOALA
GREY KANGAROO
KOOKABURRA
71. КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ – DISCOVER AUSTRALIA
ANEMONE BUTTERCUP
WARATAH
STURTS DESERT PEA
TASMANIAN BLUEGUM
GOLDEN WATTLE
72. КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ DISCOVER AUSTRALIA / ЗА ½ Oz/
COOKTOWN ORCHID
RED&GREN KANGAROO RAW
COMMON PINK HEATH
ROYAL BLUEBELL
STERT S DESERT ROSE
73. КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 СРЕБЪРНИ МОНЕТИ – DISCOVER AUSTRALIA
BLACK-ANTHER FLAX-LILY
NATIVE FRANGGIPANI
GERALDTON WAX
RAD FLIOWERED KURRAJONG
SMALL LEAF LILLYPILLY
74. КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ - DISCOVER AUSTRALIA 5Х1/2Oz
EMU
SALTWATER CROCODILE
KOALA
GREY KANGAROO
KOOKABURRA
75. КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ –DISCOVER AUSTRALIA 5Х1/20 Oz
ECHIDNA
COMMON WOMBAT
TASMANIAN DEVIL
GREAT WHITE SHARK
PLATYPUS
76. КОЛЕКЦИЯ „DISCOVER AUSTRALIA” 5Х1/2 Oz
DOLPHIN
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

4300

4300

1140

5500

5500

12 000

5500

640

5500
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77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.

88.

89.

90.
91.

92.

KING BROWN SNAKE
BROLGA
DINGO
FRILLED NECK LIZARD
КОЛЕКЦИЯ „YEAR OF THE MOUSE” /Ag/
КОЛЕКЦИЯ „YEAR OF THE MOUSE”SILVER ”/Ag/
КОЛЕКЦИЯ ОТ 3 МОНЕТИ –YEAR OF THE MAUSE
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ – UNITED KINGDOM, BRITANNIA GOLD
PROOF COLLECTION
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ – UNITED KINGDOM, BRITANNIA GOLD
PROOF COLLECTION
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ – UNITED KINGDOM, BRITANNIA GOLD
PROOF COLLECTION
МОНЕТА BRITANNIA /Ag/
AFRIKAN WILDLIFE 2010 SOMALIA
КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА КОАЛА” - 4БР.
КОЛЕКЦИЯ ОТ 3 ЗЛАТНИ МОНЕТИ
ФЕРДИНАНДЪ І БЪЛГАРСКИЙ КНЯЗЪ
ФЕРДИНАНДЪ І БЪЛГАРСКИЙ КНЯЗЪ
ФЕРДИНАНДЪ І БЪЛГАРСКИЙ КНЯЗЪ
КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА КИТАЙСКА ПАНДА”
ПАНДА
ПАНДА
ПАНДА
ПАНДА
ПАНДА
ПАНДА
КОЛЕКЦИЯ ОТ 6 БР.МОНЕТИ „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ – ЗА 25-ТА ГОДИШНИНА ОТ
СЪЗДАВАНЕТО Й
КОЛЕКЦИЯ „АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ” - 5БР. ЗЛАТО, 1БР. СРЕБРО
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ
ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ ПОСВЕТЕНА НА ОТКРИВАНЕТО НА АМЕРИКА
- 5БР.
ЗЛАТНА
КОЛЕКЦИЯ
„БРИТАНСКА
ИМПЕРИЯ
НА
ПЕТ
КОНТИНЕНТА” - 5 ЗЛАТНИ СУВЕРЕНА
GEORGIVS V.D.G. BRITT: OMN:REX F.D.IND:IMP:1911
GEORGIVS V.D.G. BRITT: OMN:REX F.D.IND:IMP:1918
GEORGIVS V.D.G. BRITT: OMN:REX F.D.IND:IMP:1928
GEORGIVS V.D.G. BRITT: OMN:REX F.D.IND:IMP:1920
GEORGIVS V.D.G. BRITT: OMN:REX F.D.IND:IMP:1925
ХОЛАГРАМА КОЛЕКЦИЯ КАНАДСКИ КЛЕНОВ ЛИСТ
КАНАДСКИ ЛИСТ
КАНАДСКИ ЛИСТ

Рег. № RB306002-001-07
Екз................

300
350
3350,80
4500
4500
4500
43
3400
3400
2300

4695

6000

5050

4720
6400

5000
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93.
94.

95.
96.

97.

98.
99.

100.

101.
102.
103.
104.

105.

КАНАДСКИ ЛИСТ
КАНАДСКИ ЛИСТ
КОЛЕКЦИЯ ОТ ДВЕ ИЗКЛ. РЕДКИ МОНЕТИ „KING FAROUKI” 1938;
1937-1939
КОЛЕКЦИЯ ОТ ТРИ ЗЛАТНИ МОНЕТИ НА САЩ „ИНДИАНСКИ
ВОЖД” 1907-1933
214 UNITED STATES OF AMERICA 1932
215 UNITED STATES OF AMERICA 1909
216 UNITED STATES OF AMERICA 1913
ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ С ИЗОБРАЖЕНИЯ НА НАЙИЗВЕСТНИТЕ ДОКТОРИ В АВСТРИЯ
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ –KRUGERRAND PRESTIGE SET
KRUGERRAND
KRUGERRAND
KRUGERRAND
KRUGERRAND
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ –NATURA PRESTIGE SET
NATURA
NATURA
NATURA
NATURA
КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНАТА ЕРА НА ПИРАТСТВОТО”-СРЕБРО-5БР.
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ – THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ +ЕПРОВЕТКА С 24 КАРАТОВО ЗЛАТО THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
ХЕНРИ VІІІ
РОБЕРТ БЪРНС
БРИТАНИЯ –СРЕБРО
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ-ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ –NATURA PROOF SET wild cats of Africa –the
lion
SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICA

Рег. № RB306002-001-07
Екз................

300 000
3200

4030
4100

4600

450
4300

4300

30
25
35
5000

3610
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106.

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

SOUTH AFRICA
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ –LIBERTY
LIBERTY -USA
LIBERTY -USA
LIBERTY -USA
LIBERTY -USA
МОНЕТА LIBERTY –USA
COCOS /KEELING/ISLANDS 50-TH ANNIVERSARY
CENTENARY PGA OHAMPIONSHIP /1905-2005/
WINER PHILHARMONIKER -2БРОЯ
ПАНДА – СРЕБРО
КИТАЙСКА ПАНДА – СРЕБРО
МОНЕТА YEAR OF THE MAULSE – ELIZABETH ІІ AUSTRALIA
BRITANNIA – SILVER
WINER PHILHARMONIKER – SILVER
АМЕРИКАНСКИ ОРЕЛ - СРЕБРО
LIBERTY SILVER
2009 ГОДИНА НА ВОЛА-ЗЛАТО /ЗА 1 Oz/
ТАТРАДРАХМА О.ТАСОС - 2В.ПР.Н.Е.
АФРИКАНСКИ СЛОН –ЗЛАТО
THE AUSTRALIAN KOOKABURRA I KILO 999 SILVER
БЪЛГАРСКАТА ПЛАНИНА ПИРИН
СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ
СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ
БАГРИ ОТ ПРИРОДАТА – КИЛИМАРСТВО
СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ - ВАЗОВО
130 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО 1878
СПОРТНА СТРЕЛБА –БНБ
СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ СЕВТ ІІІ
100 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ /22 СЕПТЕМВРИ 1908/
ИМЕНИТИ БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ – НИКОЛАЙ ГЯУРОВ
СВ.ЦАР БОРИС І ПОКРЪСТИТЕЛ
250Г. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА
ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
ГЕНА ДИМИТРОВА
ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ
ХАН КРУМ
КОСЕ БОСЕ
БОГОРОДИЦА ПЪТЕВОДИТЕЛКА
ФЕРДИНАНД І БЪЛГАРСКИ КНЯЗ
ФЕРДИНАНД І БЪЛГАРСКИ КНЯЗ
ХV ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 1988
100 ГОДИНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ-1996
ХІХ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 2002
СУРВА, ВЕСЕЛА ГОДИНА – ЖИВИ, ЗДРАВИ ДО АМИНА
БОГОРОДИЦА
МОЕ ДЕТСТВО-СЛЪНЧЕВО, ПРЕКРАСНО

Рег. № RB306002-001-07
Екз................

5200

110
110
180
32
35
35
35
35
32
35
35
1635
600
2400
3100
31,50
35
35
45
40,90
33
36
45
40,50
54
90
63,50
13,50
82
58,50
63
37,50
162
4200
4200
18
17,50
75
18
110
62
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148. 60 ГОДИНИ ОТ СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ –
ДИМИТЪР ПЕШЕВ
149. ЦВЕТНИЦА
150. СВЕТИ НИКОЛАЙ МИРЛИКЛИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
151. 125 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
152. EU БЪЛГАРИЯ
153. СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ
154. ВКУСЪТ НА СЛЪНЦЕТО
155. СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ – ЛЕТНИЦА
156. НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ И РЕЗАРВАТИ
157. СВ.ЙОАН КРЪСТИТЕЛ
158. БЪЛГАРИЯ В ЕС
159. ИМЕНИТИТЕ БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ –Б.ХРИСТОВ
160. СВ.НИКОЛАЙ МИРЛЛИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
161. СВ.БОГОРОДИЦА МИЛОСТИВА
162. ИСУС ХРИСТОС
163. СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ –ДА СЕ СВЕТИ ТВОЕТО ИМЕ
164. СВ.БОГОРОДИЦА
165. ИСУС ХРИСТОС –ВСЕДЪРЖАТЕЛ
166. ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ЗАНАЯТИ –ГРЪНЧАРСТВО
167. 110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДЕЧКО УЗУНОВ
168. СВ.ДИМИТЪР ЧУДОТВОРЕЦ
169. КОЛЕКЦИЯ „КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ + ТРЕТО БЪЛГАРСКО
ЦАРСТВО” - 143 БР.СЪБРАНИ МОНЕТИ
170. БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ 140 ГОДИНИ
171. БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ
172. МАНАСТИРЪТ „СВ.ГЕОРГИ ЗОГРАФ”
173. 125 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
174. 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ
175. СВ.НАУМ
176. ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ МОНЕТИ –БНБ
БАЧКОВСКИ МАНАСТИР
110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИТЕ ОНА ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ
100 ГОДИНИ ОТ ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪЗСТАНИЕ
СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА
ЦАР САМУИЛ
СВ.ПЕТКА БЪЛГАРСКА
МОМЧЕ И ВЯТЪР
90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО ВА АЛ.КАРАМИТЕВ
177. ЧЕТИРИТЕ ГОДИШНИ ВРЕМЕНА -4 БР.
178. 400 ГОДИНИ ДИНАСТИЯ РОМАНОВИ +СВИТЪК /5 Oz Au/
179. ЦЕПЕЛИН Au.
180. КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 КОЛЕДНИ УКРАШЕНИЯ С ПОКРИТИЕ ОТ 24
КАРАТОВО ЗЛАТО И КРИСТАЛИ SWAROVSKI
181. ЗЛАТЕН ОРЕХ ОТ 24 КАРАТОВО ЗЛАТО
182. 12 КЪСМЕТА ЗА НОВОГОДИШНАТА БАНИЦА С МАСИВНО
ПОКРИТИЕ ОТ 24 КАРАТОВО ЗЛАТО + МЕДАЛ НА ДЯДО КОЛЕДА
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

20
55
37
447
36
40
33,50
41
31,50
117
36
48
37
50
160
35
160
50
28,50
13,50
576
40000
45
40,50
49,50
45
13,50
720
49,50
13,50
49
130
65
300
40
60
250
16000
20200
1000
45
80

87 / 378

За служебно ползване!
ЗЛАТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2008ГОДИНА
КОМПЛЕКТ ОТ 6 БРОЯ ЗЛАТНИ КЮЛЧЕТА
UNITED KINGDOM –ELIZABETH II, DE GRA REGUNA FID DEF -2007
UNITED KINGDOM –ELIZABETH II, DE GRA REGUNA FID DEF -2007
КОЛЕКЦИЯ ОТ ДВЕ СРЕБЪРНИ МОНЕТИ, ЗЛАТНО ЯЙЦЕ И ЗЛАТНО
КРЪСТЧЕ - ВЕЛИКДЕН И ЦВЕТНИЦА
188. СТАТУЕТКА БИК
189 ЗЛАТНА МОНЕТА МОНАКО
190 ИКОНА ИНКРУСТИРАНА С ПЕРЛИ
183.
184.
185.
186.
187.

80
6000
1200
1200
230
1150
1200
6000

Общата стойност на ценните изделия към дата на придобиване възлиза на 750 522,70
лева.
Стойност към дата на изготвяне на оценката 750 522,70 лева.
Закупените ценни изделия подлежат на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 68 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен
законен източник на средства за придобиването им.
4. Предоставени парични средства в брой от Ц. В.на А. В.
От писмо изх. № 37-00-55/03.02.2015 г. на ТД на НАП – София се установяват извършените
разходи за предоставяне на парични средства в брой, декларирани от Ц. В.:
- 2006 г. – 20 000 лв.
- 2007 г. – 50 000 лв.
- 2009 г. – 160 000 лв.
- 2010 г. – 190 000 лв.
- 2011 г. – 110 000 лв.
Общо предоставени средства – 530 000 лв.
Сумата в размер на 530 000 лв., представляваща предоставени парични средства в брой
от Ц. В.на съпругата му А. В., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 65
във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за
придобиването ѝ.
5. Учредяване на фондация:
От писмо изх. № 37-00-55/03.02.2015 г. на ТД на НАП – София се установяват извършените
разходи за учредяване на фондация във Виена, Австрия на 07.04.2009 г. в размер на 5 070 000 евро
или 9 916 058,10 лв., декларирани от Ц. В..
Сумата, послужила за учредяване на фондацията, не подлежи на отнемане в полза на
държавата, тъй като същата представлява разход на проверяваното лице.
6. Получени възнаграждения по консултантски договори и договори за
посредничество, установени по банков път и/или декларирани в ГДД:
От получената данъчна и банкова информация се установява, че Ц. В.е получавал
възнаграждения по консултантски договори по години, както следва:
- за 2004 г. - 451 250 лв. лв. от „Шер – 69“ ЕООД;
- за 2005 г. – 902 500 лв. от „Дивал 59“ ЕООД и 451 250 лв. от „ТЦ – ИМЕ“ ЕАД;
- за 2006 г. – 1 805 000 лв. от „ТЦ – ИМЕ“ ЕАД;
- за 2007 г. – 6 163 273,15 лв. „ТЦ – ИМЕ“ ЕАД и 1 775 136,58 лв. от „Дивал 59“ ЕООД, ТМ –
ИМОТИ ООД – 1 156 001,54 лв.

Рег. № RB306002-001-07
Екз................

88 / 378

За служебно ползване!
- за 2008 г. - 1 312 500 евро или 2 567 026,88 лв. от „ТЦ – ИМЕ“ АД; 549 925 евро или 1 075
559,81 лв. от „EFV International Financial Venture“ Ltd. и 1 650 000 евро или 3 227 119,50 лв. от
„Варна Тауър“ ООД;
- за 2009 г. - 611 000 евро или 1 195 012,13 лв. от „Транстрейдинг“ ООД
За 2008 г., съгласно подадена данъчна декларация, е декларирана сума, получена от „EFV
International Financial Venture“ и платен данък в размер на 366 718,13 лв. Сумата в размер на
4 889 575 лв. е декларирана като изплатена от „ТЦ – ИМЕ“ АД и е удържан данък в размер на
366 718,13 лв. От анализа на банковата информация се установява, че част от сумите са постъпили
по сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 в евро в „Корпоративна търговска банка“ АД, с титуляр
Ц. Р. В., а остатъкът от 5 183 096,18 лв. е установен по подадена ГДД.
За 2012 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ № 2210И0098950 с декларирани доходи от
друга стопанска дейност в размер на 5 970 174,99 лв. От ревизионен акт № 2101302207/28.06.2013 г.
на ТД на НАП - София се установява, че получените доходи са с източник „в чужбина“ и са в
размер на 7 960 233,32 лв.
За 2013 г. е подадена ГДД № 2210И0166457 по чл. 50 от ЗДДФЛ с декларирани доходи от
друга стопанска дейност – 5 867 490 лв.
По отношение на договорите за посредничество и сочените въз основа на същите
възнаграждения от лицето Ц. Р. В. от фактическа страна се установява следното:
Проверяваното лице е сключило през периода от 2005 г. до 2012 г. три броя договори за
посредничество, в качеството му на физическо лице, а именно:
1. Договор за посредничество от 03.01.2005 г., сключен между „ДИВАЛ 59“ ЕООД като
възложител и Ц. Р. В. като посредник. В предмета на договора е посочено, че възложителят
/ДИВАЛ 59 ЕООД/ възлага, а посредникът /Ц. В./ приема да извърши посредническа дейност за
сключване на договор за продажба в пакет на 245 908 броя поименни акции с право на глас, всяка с
номинална стойност 1 лев, представляващи 51 % от капитала на „ДУНАРИТ“ АД. Възложителят
възлага, а посредникът приема да търси и предложи на възложителя купувач и да съдейства за
сключване на сделката за целия пакет акции за цена не по – малко от 550 000 лв.
Съгласно чл. 5/1/ от договора, размерът на възнаграждението за посредника се определя на
4,5 % от цената на сделката, договорена от посредника.
С протокол от 06.06.2005 г. към посочения по-горе договор за посредничество от 03.01.2005
г. се констатира, че посредникът е изпълнил задълженията си по договора за посредничество като
възложителят е прехвърлил целия пакет от акции от капитала на „ДУНАРИТ“ АД, за което
посредникът е получил възнаграждение в размер на 1 000 000 лв.
От гореизложеното се установява, че извършената сделка е следвало да бъде на обща
стойност 22 222 222,22 лв. След извършена насрещна проверка от органите на КОНПИ се
установява, че в акционерната книга на „ДУНАРИТ“ АД е отразена посочената по-горе сделка.
Като купувач на пакета от акции е записано „КЕМИРА“ ЕООД. В публикувания ГФО за 2007 г. на
„КЕМИРА“ ЕООД, в приложение 5 от същия е отразено, че дружеството притежава 92 % от
акциите на „ДУНАРИТ“ АД, на обща стойност 2 025 000 лв.
Следва да се приеме, че посочената в ГФО обща стойност на акциите на „ДУНАРИТ“ АД е
действителната им пазарна стойност към този момент. Следователно пазарната стойност на 100 %
от акциите на „ДУНАРИТ“ АД е в размер на 2 201 087 лв. От изложеното се установява, че Ц. В.
като посредник по сделката е получил като възнаграждение сума, която е по-висока от продажната
цена на пакета акции на „ДУНАРИТ“ АД след приспадане на дължимите данъци. Очевидно в
случая, прекомерното възнаграждение на „посредника“ е довело до загуба за „ДИВАЛ 59“ ЕООД
от сделката.
От друга страна, установено е в хода на проверката по ЗОПДНПИ, че Ц. В.е контролирал
чрез подставено лице /едноличния собственик на капитала Е. Г./ „ДИВАЛ 59“ ЕООД – възложител,
към момента на сключване на договора за посредничество. Това обстоятелство се установява от
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показанията на Е. Г., разпитан в хода на ДП №92/2014 г. по описа на Софийска градска
прокуратура „Следствен отдел“ /вж. Протокол за разпит на свидетел от 04.08.2014 г. по ДП
№ 92/2014 г./. Следва да се приеме, че участието на Ц. В.в сделката в качеството му на „посредник“
е фиктивно.
2. Договор за посредничество от 20.01.2005 г., сключен между „Технологичен център –
институт по микроелектроника“ ЕАД /“ТЦ-ИМЕ“ ЕАД/ като възложител и Ц. Р. В. като посредник.
В предмета на договора е посочено, че възложителят /“ТЦ – ИМЕ“ АД/ възлага, а посредникът /Ц.
В./ приема да извърши посредническа дейност за сключване на договор за продажба в пакет на 190
000 броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лев, представляващи 3,485
% от капитала на „ЛИНК“ АД.
Съгласно чл. 5 от договора при постигане на цена над 10 000 лв. за целия пакет от акции
възложителят дължи и допълнително възнаграждение на посредника.
С протокол от 23.12.2005 г. към посочения по-горе договор за посредничество от 20.01.2005
г. се констатира, че посредникът е изпълнил задълженията си по договора за посредничество като
възложителят е прехвърлил целия пакет от акции от капитала на „ЛИНК“ АД, за което посредникът
е получил възнаграждение в размер на 500 000 лв.
След извършена насрещна проверка от органите на КОНПИ се установява, че в
акционерната книга на „ЛИНК“ АД е гореописаната сделка. Като купувач на пакета от акции е
записано „ХИБРИДНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА“ АД. В публикувания ГФО за 2005 г. на
„ХИБРИДНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА“ АД е отразено, че дружеството през 2005 г. е закупило
акции на обща стойност 98 000 лв.
От изложеното по-горе се установява, че цената по сделката е значително по-малка от
полученото от „посредника“ възнаграждение за същата. Очевидно и в този случай прекомерното
възнаграждение на „посредника“ е довело до загуба за възложителя /“ТЦ - ИМЕ“ АД/ от сделката.
Установено е, че към момента на сключване на сделката „посредникът“ Ц. В.е контролирал
дружеството възложител. Предвид това обстоятелство следва да се приеме, че участието на Ц. В.в
сделката в качеството му на „посредник“ е фиктивно.
3. Договор за посреднически и консултантски услуги от 04.01.2012 г., сключен между EFV
International Financial Ventures Ltd като възложител и Ц. Р. В. като изпълнител. В предмета на
договора е посочено, че възложителят /EFV International Financial Ventures Ltd/ възлага, а
изпълнителят /Ц. В./ се съгласява да предоставя посреднически и консултантски услуги срещу
заплащане във връзка с бизнеса на възложителя, както и във връзка с дейността и/или управлението
на трети юридически лица, в които възложителят има участие /притежава акции, участва в
управлението им и/или ги контролира по какъвто и да е друг начин/.
За извършените в изпълнение на този договор дейности възложителят заплаща на
изпълнителя възнаграждение в общ размер не по-голям от 5 000 000 швейцарски франка.
С приемо-предавателен протокол от 01.09.2012 г. по договор за посреднически и
консултантски услуги от 04.01.2012 г., сключен между EFV International Financial Ventures Ltd като
възложител и Ц. Р. В. като изпълнител, страните по същия се съгласяват, че след подписване на
протокола възложителят дължи на изпълнителя възнаграждение в общ размер на 4 950 000
швейцарски франка.
С окончателен приемо-предавателен протокол от 30.10.2012 г. по договор за посреднически
и консултантски услуги от 04.01.2012 г., сключен между EFV International Financial Ventures Ltd
като възложител и Ц. Р. В., изпълнителят изрично потвърждава, че възложителят му е изплатил
3 750 000 швейцарски франка като оставащата сума в размер на 1 200 000 швейцарски франка ще
бъде изплатена с подписване на същия протокол.
Установено е в хода на проверката по ЗОПДНПИ, че към момента на сключване на сделката
„посредникът“ Ц. В.е контролирал дружеството възложител EFV International Financial Ventures
Ltd. Предвид това обстоятелство, следва да се приеме, че участието на Ц. В.в сделката в качеството
му на „посредник“ е фиктивно. Нещо повече, съгласно договора посредничеството и
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консултантските услуги са във връзка с дейността и/или управлението на ЮЛ, които са
контролирани от възложителя. От тук следва, че „посредникът“ Ц. В. предоставя услуги срещу
възнаграждение изцяло на контролирани от него дружества. И тъй като се касае за сделки между
юридически лица, които са контролирани от едно и също физическо лице, участието на последния в
сделките, в качеството му на посредник е не само житейски нелогично, но и правно необосновано.
Отделно от горното, от представените договор и протоколи не се установява в какво точно
се изразява посредничеството и консултантските услуги на Ц. В.. Това сочи, че договорът е
симулативен и цели формално да докаже „законен“ източник на средствата на проверяваното лице.
От изложените фактически обстоятелства се установява, че лицето не е реализирало
посочените доходи и целта на описаните договори е да се прикрие незаконният произход на
средствата, които са изразходвани от лицето, вкл. и придобитото от него имущество.
В подкрепа на този извод са и показанията на Б. А. Л., който пред разследващите органи по
ДП № 92/2014 г. по описа на Софийска градска прокуратура „Следствен отдел“ е заявил, че Ц. В.е
имал сключени консултантски договори и договори за посредничество, чрез които узаконявал
своите доходи.
Вън от горното, относно действителността на представените договори за посредничество
следва да се съобразят и следните правни изводи:
Договорът за посредничеството е регламентиран в чл. 49 – 51 от Търговския закон.
Страните по договора за посредничеството обикновено са търговци. Няма пречка
възложителят да не е търговец. Ако посредникът инцидентно /не по занятие/ извършва
посредничеството, той също може да не е търговец. В случай обаче, че посредникът извършва
посредничеството по занятие, той задължително следва да бъде търговец. Този извод следва от
разпоредбата на чл. 49 от ТЗ, съгласно който „посредник е търговецът, който по занятие
посредничи за сключване на сделки”.
Посоченото по-горе обстоятелство налага извода, че Ц. В.е извършвал посредничество по
занятие, в качеството му на физическо лице. За действителността на посочените договори за
посредничество е необходимо лицето да има качеството на търговец, предвид обстоятелството, че
се касае за извършване на посредничество по занятие.
По отношение на установените консултантски договори и сочените въз основа на същите
възнаграждения от лицето Ц. Р. В. от фактическа страна се установява следното:
От годишната данъчна декларация на проверяваното лице за 2008 г. се установява, че е
декларирана сума, получена от „EFV International Financial Venture“ и платен данък в размер на
366 718,13 лв. Сумата в размер на 4 889 575 лв. е декларирана като изплатена от „ТЦ – ИМЕ“ АД и
е удържан данък в размер на 366 718,13 лв. От анализа на банковата информация се установява, че
част от сумите са постъпили по сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 в „Корпоративна търговска
банка“ АД в евро, а остатъкът от 5 183 096,18 лв. е установен по ГДД.
За 2012 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с декларирани доходи от „друга стопанска
дейност“ в размер на 5 970 174,99 лв. От ревизионен акт № 2101302207/28.06.2013 г. на ТД на НАП
– София се установява, че получените доходи са с източник „в чужбина“ и са в размер на
7 960 233,32 лв.
За 2013 г. подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с декларирани доходи от друга стопанска
дейност – 5 867 490 лв.
От събраните в хода на проверката доказателства се установява, че дружествата, изплатили
дохода на Ц. В.по консултантските договори, са контролирани от същия, пряко или чрез
подставени лица, респ. той участва в управлението и собствеността им чрез други дружества, които
контролира. От тук следва изводът, че контролираните от проверяваното лице дружества му
изплащат значителни по размер доходи по консултантски договори.
През 2004 г. е установен доход по консултантски договор с „Шер – 69” ЕООД. Собственик
на търговското дружество е „Бромак” ЕООД, чийто капитал е собственост на Ц. Р. В..
Възложителят „Шер – 69” ЕООД се контролира от проверяваното лице.
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Доходът на проверяваното лице, реализиран през 2005 г., е по консултантски договори с
„Дивал 59” ЕООД и „ТЦ – ИМЕ” ЕАД. Установено е в хода на производството по ДП №92/2014 г.
по описа на Софийска градска прокуратура „Следствен отдел“ /показанията на свидетеля Е. Г. –
едноличен собственик на капитала и управител на „Дивал 59“ ЕООД /, че „Дивал 59” ЕООД е
контролирано от Ц. В. чрез подставено лице. Свидетелят Е. Г. в показанията си пред разследващите
органи /Протокол за разпит на свидетел от 04.08.2014 г. по ДП № 92/2014 г./ твърди, че е фиктивен
собственик и управител на „Дивал 59“ ЕООД, като е станал такъв дори без знанието му по
нареждане на Ц. В..
По отношение на връзката на Ц. В. с другия възложител „ТЦ – ИМЕ” ЕАД е установено в
хода на проверката по ЗОПДНПИ следното:
Акционери в „ТЦ – ИМЕ” ЕАД са „Кен Трейд” ЕАД /притежава 46 % от акциите/, EFV
International Financial Ventures Limited /притежава 44 % от акциите/ и „КТБ” АД /притежава 10 % от
акциите/. Съгласно собственоръчно подписана декларация от лицето Ц. Р. В., същият е собственик
на EFV International Financial Ventures Limited. „Кен Трейд” ЕАД е собственост на кипърското
дружество „Трелекс Инвестмънт”, а „КТБ” АД се контролира опосредено от Ц. В. чрез „БРОМАК”
ЕООД /проверяваното лице е едноличен собственик на капитала му/. Гореизложеното налага
извода, че „ТЦ – ИМЕ” ЕАД се контролира по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от Ц. Р. В..
Към периода на изплащане на възнаграждението през 2005 г. едноличен собственик на капитала на
„ТЦ – ИМЕ” ЕАД е „Кен Трейд” ЕАД. В същия период обаче изпълнителен директор и член на
Съвета на директорите на „ТЦ – ИМЕ” ЕАД е Т. П. Т., която е била подставено лице на Ц. Р. В. в
дружеството. Това се установява от показанията на Т. П. Т., в качеството ѝ на свидетел по ДП
№ 92/2014 г. по описа на Софийска градска прокуратура „Следствен отдел“. През следващите
години /2006 г., 2007 г. и 2008 г./ проверяваното лице получава доходи по консултантски договори
от посочените по-горе дружества в значителни размери.
Изложеното сочи, че проверяваното лице фиктивно получава доходи през периода 2004 г. –
2008 г. по консултантски договори с цел да оправдае извършените от него разходи за същия
период. Целта е да се прикрие незаконният произход на средствата, които са изразходвани от
лицето, вкл. и придобитото от него имущество.
По отношение на дохода на лицето през 2008 г. от консултантски договори с „Варна Тауър”
ЕООД, следва да се има предвид следното:
Съдружници в това дружество са „Синектик” ЕООД, „Ноа Девелопмънт” ЕООД и „Вамо”
АД, което притежава 99,97 % от капитала на „Варна Тауър” ЕООД. В последното дружество член
на Управителния съвет е Е. Г., за който е установено в хода на ДП № 92/2014 г., че е подставено
лице на Ц. В. в дружествата, в които участва в управлението и собствеността им, вкл. и „Вамо” АД.
Изложените по-горе доводи за фиктивността на консултантските договори и изплатените доходи по
тях важат и по отношение на дохода на Ц. В., за който се твърди, че е получен на основание
консултантски договори с „Вамо” АД през 2008 г.
Не следва да се приемат за действително реализирани и доходите на лицето през 2009 г.,
получени от продажбата на притежаваните от него дружествени дялове на „КВ-РЕАЛ” ООД.
Установено е, че Ц. В.продава всичките си 250 дружествени дяла от посоченото дружество на
„Транстрейдинг” ЕООД. Последното се представлява от управителя В. И. К., за който е установено
в хода на производството по ДП № 92/2014 г., че е подставено лице на Ц. В. в посоченото
дружество. Поради това следва да се приеме, че сочените от продажбата доходи не са
действителни.
От анализа на банковата информация, касаеща движението по сметките с титуляр Ц. В., се
установява, че последният е получил от „ТМ ИМОТИ” ООД през 2007 г. сума в размер на
1 156 001,54 лв. Посочената сума не следва да се приема за законен доход на лицето, тъй като и
това дружество, както и посочените по-горе, се контролира от Ц. В., в случая чрез „БРОМАК”
ЕООД, на което той е едноличен собственик на капитала. Касае се за преведена сума от
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юридическото лице в полза на контролиращото го физическо лица без основание, което сочи на
неистинност на отразеното в ГДД за 2007 г.
Безналични ценни книжа:
От писмо изх. № 01-2014-2669/08.09.2014 г. на „Централен депозитар” АД се установява, че:
1. Лицето Ц. Р. В. към 04.08.2014 г. притежава следните финансови инструменти:
Емисия BG1100087052 ФИНА – С АД 480, придобити преди проверявания период;
Емисия BG9000007088 ДФ КТБ ФОНД АКЦИИ 49.8753;
Емисия BG9000008086 ДФ КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД 49.8849;
Сумата в размер на 100 000 лв. за придобиването на финансовите инструменти е
анализирана в частта „Банкова информация“.
2. Лицето А. Г. В. притежава следните финансови инструменти:
Емисия BG11INSOGT 16 „ИНТРАНСМАШ – ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 12, придобити преди
проверявания период;
Емисия BG9000001123 „ДФ ДСК СТАБИЛНОСТ – ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ“ АД 24 291;
Емисия BG9000003053 „ДФ ДСК СТАНДАРТ“ 31 086;
Емисия BG9000004135 „ДФ ДСК СТАБИЛНОСТ – АМЕРИКАНСКИ АКЦИИ 11 490.
Сумата за придобиването на финансовите инструменти не подлежи на отнемане в полза
на държавата, тъй като е установен законен източник на средства за придобиването им, а
именно удръжки от работна заплата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Въздухоплаватели средства:
От писма изх. № 26-00-906/12.08.2014 г. и изх. № 26-00-925/20.08.2014 г. на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ се установява, че за периода на проверката Ц. Р.
В. и членовете на семейството му не са придобивали и не притежават въздухоплавателни средства.
Плавателни средства:
От справка в Изпълнителна агенция „Морска администрация” се установява, че за периода
на проверката Ц. Р. В. и членовете на семейството му не са придобивали и не притежават
плавателни съдове.
Анализ на търговски дружества:
Съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗОПДНПИ за незаконно придобито имущество се смята
имуществото, за придобиването на което, не е установен законен източник на средствата. В
ЗОПДНПИ няма легална дефиниция на понятието „законен източник за придобиване на
имущество”. Липсващото законово определение, което свързва подлежащото на отнемане
имущество с това „за придобиването на което не е установен законен източник” обаче не оставя
съмнения в идеята на законодателя, че подлежи на отнемане в полза на държавата имуществото,
придобиването на което не може да бъде обяснено със законни източници на забогатяване. Ако
значителното несъответствие в имуществото на лицето не може да бъде оправдано със законен
източник на забогатяване, то остава логичният извод, че имуществото е незаконно придобито.
В производството по ЗОПДНПИ има два различни подхода на доказване, че придобитото
имущество е незаконно. Единият – доказване, че съответното придобиване е противозаконно, респ.
средствата за придобиването имат незаконен източник, доходи от поначало забранена от закона
дейност или доходи от дейност, извършена в нарушение на законови и подзаконови нормативни
актове и други актове регламентиращи и/или ограничаващи извършването на съответната дейност.
Следва да се отбележи, че не е задължително противозаконната дейност, респ. дейността, която
нарушава съответните нормативни актове, да е извършена от този, който е придобил съответното
имущество. Достатъчно е същият да се е възползвал или облагодетелствал от тази дейност като е
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забогатял незаконно. Другият подход – на базата на събраните доказателства се прави извод, че за
придобиването на имуществото липсва законен източник. Касае се за изключване на възможността
придобитото имущество да има законен източник въз основа на събраните в хода на проверката
доказателства, от които се установява, че в съответното придобиване не са вложени законни
средства.
В настоящия случай от събраните доказателства в хода на проверката по ЗОПДНПИ се
установява следното:
Проверяваното лице, свързаните с него лица и контролираните от тях дружества са
придобили имущество със средства, за които е установено, че са генерирани в резултат на
усвояване на кредити, отпуснати от контролираното от проверяваното лице „КТБ” АД на
кредитополучатели, за които липсва съществена информация за финансовото състояние, размера на
бизнеса и целевото усвояване на кредита, на дружества – кредитополучатели, които са
новоучредени или са без опериращ бизнес, на кредити с неясен източник на средствата за
погасяване и с несъответствия между цел и размер на кредита, както и кредити, които не са
обезпечени или са обезпечени само със залог на настоящи и бъдещи вземания, разплащателни,
депозитни и други сметки в „КТБ” АД. С това са нарушени Закона за кредитните институции,
Устава на „КТБ” АД, Наредба № 7 от 22.12.2006 г. за големите експозиции на банките, издадена от
БНБ, Наредба № 7 от 24.04.2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките,
издадена от БНБ, Наредба № 8 от 14.11.2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните
институции, издадена от БНБ, Наредба № 8 от 24.04.2014 г. за капиталовите буфери на банките,
издадена от БНБ, Наредба № 11 от 01.03.2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на
банките, издадена от БНБ и Правилника за кредитната дейност на „КТБ” АД. По този начин, чрез
предоставяне на облагоделстващи условия по експозициите към контролирани от проверяваното
лице юридически лица, респ. към юридически лица, които в крайна сметка са прехвърлили
паричните средства на контролирани от проверяваното лице дружества, имуществото на банката е
разпиляно. Дейността, извършена в нарушение на посочените по-горе законови и подзаконови
нормативни актове и Устава на „КТБ” АД, е довела до противозаконно придобиване на парични
средства и друго имущество от лицата по чл. 63 – чл. 68 от ЗОПДНПИ. Следва да се отбележи, че
не става въпрос за придобиване на незаконно имущество от „КТБ ” АД, чрез осъществяване на
основната за банките дейност, регламентирана в чл. 2, ал. 1 от ЗКИ – публично привличане на
влогове или други възстановими средства. Касае се до придобиване на незаконно имущество от
проверяванато лице и лицата по чл. 63 – чл. 68 от ЗОПДНПИ, чрез разпореждане от страна на
банката с парични средства, които са генерирани чрез влогонабиране, което разпореждане е в полза
на лица по чл. 45, ал. 1 от ЗКИ. Така в разрез с разпоредбата на чл. 45, ал. 4 от ЗКИ, банката е
предоставила облагодетелстващи условия по експозициите към лицата по ал. 1, изразяващи се във:
- сключване на сделки, които поради своето естество, цел, характеристика или риск банката
обичайно не би сключила с клиенти извън лицата по ал. 1;
- събиране на лихви, такси или други парични задължения или приемане на обезпечения,
които са по-ниски от тези, изисквани от други клиенти при сходни случаи.
Установено е в хода на проверката, че чрез поредица от банкови трансфери на паричните
средства, усвоени от дружествата - кредитополучатели като банкови кредити, са се
облагодетелствали проверяваното лице, свързаните с него лица и контролираните от тях дружества,
като по този начин е трябвало да бъде прикрита връзката между последните и кредитора /банката/.
Това противозаконно набавяне на облаги, което е предизвикало ликвидна криза и намаляване на
капиталовата адекватност на банката и впоследствие до поставянето ѝ под особен надзор, изцяло
съответства на законовото понятие „незаконно придобито имущество”. На законовото понятие
„незаконно придобито имущество” съответства всяко едно установено в хода на проверката по
ЗОПДНПИ придобиване на имущество със средства на банката, с които същата без съмнение се е
разпоредила в полза на проверяваното лице, свързаните с него лица и контролираните от тях
дружества. Установено е, ча за фактическото крайно усвояване на паричните средства от „КТБ” АД
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от проверяваното лице, свързаните с него лица и контролираните от него дружества, са използвани
различни контрагенти и вериги от дружества; сложни правни конструкциии; проекти; договори,
повечето от които фиктивни; банкови, счетоводни и други финансови операции. В голяма част от
веригите от дружества са използвани и такива, регистрирани в офшорни зони, за които е ноторно
известно, че е невъзможно да се установи чия собственост са. Целта на тази правна и финансова
изобретателност е да се прикрие връзката между крайния бенефициент и кредитната институция
/КТБ АД/, която на практика е финансирала всяко едно придобиване на имущество. В случая,
общата експозиция на банката към лицата по чл. 45, ал. 1 от ЗКИ е в такива мащаби, че значително
надхвърля предвидения праг в чл. 45, ал. 6 от ЗКИ и в резултат води до нанасяне на значителни
щети на държавния бюджет и застрашаване нормалното функциониране на финансово – кредитната
система на Република България.
От събраните в хода на проверката доказателства се установява, че в резултат на недостига
на парични средства на голяма част от кредитополучателите, които нямат никаква оперативна
дейност и бизнес история и очевидно са създадени с единствената цел да получат необезпечен
кредит и да се разпоредят със средствата в полза на друг, погасяването на отпуснатите кредити е
ставало със средства, предоставени от други кредитополучатели, които също са усвоили
необезпечени кредити от „КТБ” АД. По този начин погасяването на част от отпуснатите банкови
кредити е ставало изцяло със средства на „КТБ” АД, като отпускането на все повече необезпечени
кредити е било неизбежно. Това е довело до засилване влошаването на ликвидността на банката и
до намаляване на пазарната ѝ капитализация.
Юридически лица, регистрирани на територията на Република България, контролирани по
смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ от Ц. Р. В. и юридически лица, в които Ц. В.участва:
1. „КВ – РЕАЛ” ООД, с ЕИК 131068121, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село“, ул. „Дебър” № 17. Ограничено отговорни съдружници са били Ц. Р. В., ЕГН
********** и К. П. И., ЕГН **********, като и двамата са били с по 50 % дялово участие в
капитала. Към настоящия момент дружеството е заличен търговец с дата на обявяване в
Търговски регистър на 20.12.2012 г. Проверяван период от 04.08.2004 г. до 04.08.2014 г.
Дружеството е учредено на 28.03.2003 г. и регистрирано с Решение № 1/31.03.2003 г. по ф. д.
№ 3789/2003 г. на Софийски градски съд (преди проверявания период). Съгласно протокол от
учредително събрание от 28.03.2003 г. и дружествен договор от 28.03.2003 г. капиталът на
дружеството е в размер на 50 000 лева, който е внесен 100 % и е разпределен в 500 дяла по 100 лева
всеки. От удостоверение изх. № 689/28.03.2003 г. на „Корпоративна търговска банка“ АД се
установява, че капиталът на дружеството е внесен изцяло.
Видно от протокол от учредително събрание от 28.03.2003 г. за управител на дружеството е
избран Е. И. Г. с ЕГН **********. С протокол от общото събрание на съдружниците от 02.02.2005
г. е взето решение за освобождаване на Е. И. Г. като управител и избиране на негово място И. Д. С.
с ЕГН **********. На проведеното на 02.02.2005 г. общо събрание Ц. Р. В. е упълномощен да
подпише договор за управление с новоизбрания управител на дружеството И. Д. С.. На 02.08.2004
г. /преди датата на проведеното общо събрание на съдружниците/ е сключен договор за управление
между „КВ-Реал” ООД, представлявано съгласно Решение на общото събрание на съдружниците от
Ц. Р. В. и И. Д. С.. С Решение № 2/11.02.2005 г. по ф. д. № 3789/2003 г. на Софийски градски съд е
вписан нов управител – И. Д. С..
С Договор от 03.06.2009 г. за покупко-продажба на дружествени дялове К. П. И., съдружник
в „КВ-Реал” ООД продава на „БОРДОНИ” ЕООД с ЕИК 175333443, представлявано от В. Б. М. с
ЕГН **********, всичките си собствени 250 дяла по 100 лева всеки от капитала на „КВ-Реал” ООД
за сумата от 25 000 лева.
С Договор от 12.06.2009 г. за покупко-продажба на дружествени дялове Ц. Р. В. продава на
„ТРАНСТРЕЙДИНГ” ЕООД с ЕИК 131093943, представлявано от управителя В. И. К. с ЕГН
**********, всичките си собствени 250 дяла по 100 лева всеки от капитала на „КВ-Реал” ООД за
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сумата от 611 000 евро.
Въз основа на изложената фактическа обстановка е направен извод, че не следва да се
приемат за действително реализирани доходите на Ц. В. през 2009 г., получени от продажбата на
притежаваните от него дружествени дялове в капитала на „КВ-Реал” ООД. Ц. В. продава
собствените си дружествени дялове от посоченото дружество на „Транстрейдинг” ЕООД.
Последното се представлява от управителя В. И. К., за който е установено в хода на производството
по ДП № 92/2014 г., че е подставено лице на Ц. В. в посоченото дружество. Поради това
продажбата на дружествените дялове е фиктивна, което води и до недействителност на
реализирания доход.
Сумата в размер на 611 000 евро не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като
продажната цена на дружествените дялове е симулативна и същата не следва да бъде отразена
в приходната част на анализа.
Данъчна информация за „КВ - РЕАЛ“ ЕООД:
Юридическото лице е контролирано от проверяваното лице съгласно чл. 66, ал. 2 от
ЗОПДНПИ в периода от 04.08.2004 г. – 04.08.2014 г. /чрез „Инвест мениджмънт“ ЕООД с ЕИК
200078346 – едноличен собственик на „КВ-Реал“ ЕООД и „Тръст Василеви“ с ЕИК 200184488 –
едноличен собственик на „Инвест мениджмънт“ ЕООД/. Дружественият капитал е в размер на
50 000 лв., разпределен в 500 дяла, всеки на стойност 100 лв. От 18.10.2012 г. „КВ-Реал“ ЕООД с
ЕИК 131068121 е заличен търговец, поради вливане в „Инвест мениджмънт“ ЕООД.
Основна дейност на дружеството е покупка и продажба на собствени недвижими имоти.
През проверявания за дружеството период не са установени факти за направени парични
и/или непарични вноски за увеличаване капитала на дружеството, както и не са установени
временни вноски, предоставени за оборотни средства от страна на едноличния собственик.
Дружеството няма придобито имущество и не е разпределяло дивиденти през проверявания период.
На „КВ-Реал“ ЕООД е съставен Ревизионен акт № 2101112372/12.01.2012 г. от ТД на НАП –
София за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2011 г. През ревизирания период дружеството е
извършвало основно строително-монтажни работи /ремонт/ на стопанисваните обекти. Дейността
на дружеството се финансира със средства от основната дейност – отдаване на помещения под
наем, получени заеми от: „ТЦ – ИМЕ“ АД /18.03.2008 г./, „Транстрейдинг“ ЕООД /05.01.2009 г./ и
„КИК ДИЗАЙН“ ООД /18.10.2010 г./.
На дружеството са предоставени три банкови кредити от „КТБ“ АД на 17.07.2009 г.,
31.07.2009 г. и 04.03.2010 г. Получените суми са използвани за разплащане при покупко-продажба
на недвижими имоти в гр. София. Част от свободните парични средства на дружеството са давани в
заем на: „ПРИНТ ИНВЕСТ 1“ ЕООД /03.03.2010 г./, „ВИВЕС“ ЕАД /04.03.2010, 30.12.2010 г. и
13.06.2011 г./ и „ДИВАЛ 59“ ЕООД /10.06.2010 г., 30.12.2010 г. и 29.06.2011 г./.
При ревизията е установена сума за приспадане на ДДС в размер на 14 125,84 лв.
2011 г.
Деклариран финансов резултат – отрицателен в размер на 610 575,06 лв., в т.ч. приходи в
размер на 660 785,20 лв. и разходи в размер на 1 271 360,26 лв.
През 2011 г. финансирането дейността на дружеството е основно от приходи от продажба на
дълготрайни активи в размер на 550 000 лв. и привлечени заемни средства в размер на 1 987 хил.
лв., видно от отчета за паричните потоци. В баланса в раздел „Краткосрочни пасиви“ на ред
„задължения към финансови институции“ е записано 2 000 хил.лв., а на ред „други задължения над
1 година“ 5 759 хил. лв. Неразпределената печалба е в размер на 1 982 хил.лв. към 31.12.2011 г.
Съгласно баланса на дружеството дълготрайните материални активи са:
1. земи сгради
110 хил. лв.
2. сгради
6 734 хил. лв.
3. предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане
116 хил. лв.
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общо:

6 960 хил. лв.

2012 г.
Деклариран финансов резултат – отрицателен в размер на 697 014,28 лв., в т.ч. приходи в
размер на 226 905,36 лв. и разходи в размер на 923 919,64 лв.
Финансирането на дейността на дружеството е основно от приходи от дейността и
привлечени заемни средства. В баланса в раздел „Краткосрочни пасиви“ на ред „задължения към
финансови институции“ е записано 1 738 хил.лв., а на ред „други задължения 9 242 хил. лв.
Неразпределената печалба е в размер на 1 285 хил.лв. към 31.12.2012 г.
Съгласно баланса на дружеството дълготрайните материални активи са:
1. земи сгради
110 хил. лв.
2. сгради
6 713 хил. лв.
3. съоръжения и др.
3 хил. лв.
4. предоставени аванси и ДМА в процес на
изграждане
1 904 хил. лв.
общо:
8 730 хил. лв.
Банкова информация за „КВ – РЕАЛ“ ЕООД:
От писмо изх.№ 6771/19.09.2014 г. на „Корпоративна търговска банка“ АД се установява:
- сметка /разплащателна/ IBAN BG 81 KORP 9220 1002 2989 01 BGN, открита на
08.05.2003 г. /преди проверявания период/ и закрита на 09.01.2013 г. с титуляр „КВ – Реал“ ЕООД.
- сметка /разплащателна/ IBAN BG 63 KORP 9220 1402 2989 01 EUR, открита на
01.06.2006 г. /преди проверявания период/ и закрита на 09.01.2013 г. с титуляр „КВ – Реал“ ЕООД.
- сметка /разплащателна/ IBAN BG 28 KORP 9220 1102 2989 01 USD, открита на
19.10.2010 г. /преди проверявания период/ и закрита на 09.01.2013 г. с титуляр „КВ – Реал“ ЕООД.
- сметка /ДДС/ IBAN BG 12 KORP 9220 9002 2989 01 BGN, открита на 06.10.2003 г. /преди
проверявания период/ и закрита на 19.03.2008 г. с титуляр „КВ – Реал“ ЕООД.
Движението на паричните средства по банковите сметки на дружеството е във връзка с
извършваната дейност.
2. „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД / НИКС ТРЕЙД 08 ЕООД / с ЕИК 200078346 е със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев” № 46.
Проверяван период за „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ”ООД /НИКС ТРЕЙД 08 ЕООД/, ЕИК 200078346
от 16.04.2009 г. до 04.08.2014 г.
Еднолично дружество с ограничена отговорност „НИКС ТРЕЙД 08” е учредено на
21.02.2008 г. от Н. М. С.. Капиталът на дружеството към датата на учредяване е 5 000 хиляди лева,
разпределен на 50 дяла от по 100, като при учредяването му е внесен изцяло по набирателна сметка
№ BG 94 KORP 9220 20 15485201 на „Никс Трейд 08” ЕООД в „Корпоративна търговска банка” АД
и е собственост на Н. М. С. с ЕГН **********. Предмет на дейност: вътрешно и външнотърговска
дейност, внос, износ и реекспорт, производство и търговия със стоки, хотелиерство и
ресторантьорство, посредничество и представителство /без процесуално/ на местни и чуждестранни
лица, консултантска дейност и др.
На 10.04.2009 г. едноличния собственик на капитала на „Никс Трейд 08” ЕООД взема
решение да продаде на „ТРЪСТ ВАСИЛЕВИ” ООД с ЕИК 200184488 цялото си дялово участие в
капитала на „Никс Трейд 08” ЕООД, заедно с правата и задълженията, произтичащи от
притежаването на дяловете, за сумата в размер на 5 000 лева.
На 10.04.2009 г. общото събрание на съдружниците на „Тръст Василеви” ООД (Ц., А. и Р.
В.) взема решение да придобие от Н. М. С. притежаваните от същия 50 дружествени дялa от
капитала на „Никс Трейд 08” ЕООД, заедно с правата и задълженията, произтичащи от дяловото
участие, за сумата в размер на 5 000 лева.
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С договор от 16.04.2009 г. Н. М. С. продава на „Тръст Василеви” ООД дяловото си
участие в капитала на „Никс Трейд 08” ЕООД, възлизащо на 50 дяла, всеки с номинална стойност
100 лева, заедно с правата и задълженията, произтичащи от притежаването на тези дялове, за
сумата в размер на 5 000 лева.
На 17.04.2009 г. на проведено извънредно общо събрание на съдружниците в „Тръст
Василеви” ООД е освободен Н. М. С. като управител и е избран за управител на дружеството А. Г.
В.. Приет е нов учредителен акт.
На 27.05.2009 г. на проведено извънредно общо събрание на съдружниците в „Тръст
Василеви” ООД като едноличен собственик на капитала на „НИКС ТРЕЙД 08” ЕООД е взето
решение за увеличаване на капитала на „НИКС ТРЕЙД 08” ЕООД с 15 175 000 лв., т. е. капиталът
се увеличава от 5 000 лв. на 15 180 000 лв., чрез издаване на нови 151 750 дяла, с номинална
стойност 100 лв. всеки. Съгласно Удостоверение изх. № 022/27.05.2009 г. на „Корпоративна
търговска банка” АД, „НИКС ТРЕЙД 08” ЕООД има открита разплащателна сметка в „КТБ” АД с
IBAN: BG 42 KORP 9220 1015 485201, по която на 27.05.2009 г. е постъпила сумата 15 175 000
лева. Сумата е внесена от едноличния собственик на капитала „Тръст Василеви” ООД с основание
в преводното нареждане: „увеличение на капитал”.
От получения дивидент в размер на 10 175 000 лв. „Тръст Василеви“ превежда по сметка на
„НИКС ТРЕЙД 08“ ЕООД сума в размер на 5 000 000 лв. с основание „увеличаване капитала“,
която сума отново е върната по банкова сметка на „Тръст Василеви“ ООД, а то от своя страна
превеждат нови 10 175 000 лв., което води до увеличаване на капитала с 15 175 000 лв.
Капиталът на дружеството е в размер на 15 180 000 лв., принадлежи изцяло на собственика
„Тръст Василеви” ООД и е разпределен в 151 800 дяла по 100 лева всеки – учредителен акт на
ЕООД „НИКС ТРЕЙД 08”, приет с решение на едноличния собственик на капитала от 17.04.2009 г.,
изменен с решение от 27.05.2009 г.
На 11.08.2009 г. А. Г. В. е освободена от длъжност управител на „НИКС ТРЕЙД 08” ЕООД и
на нейно място за управител на дружеството е избран Г. З. Г..
На 12.10.2010 г. на проведено извънредно общо събрание на съдружниците на „Тръст
Василеви” ООД като едноличен собственик на капитала на „НИКС ТРЕЙД 08” ЕООД, е взето
решение фирменото наименование да бъде променено от „НИКС ТРЕЙД 08” ЕООД на „ИНВЕСТ
МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД.
Дата на обявяване в Търговския регистър 23.11.2010 г. Капиталът на дружеството при
учредяването му е в размер на 15 180 000 лева, разпределен в 151 800 дяла по 100 лева всеки.
Съгласно Учредителния акт от 12.10.2010г. всички дялове от капитала са собственост на „Тръст
Василеви” ООД с ЕИК 200184488, в което съдружници са Ц. В., А. В. и Р. В.. Предмет на дейност:
вътрешно и външно търговска дейност, внос, износ и реекспорт, производство и търговия със
стоки, хотелиерство и ресторантьорство, посредничество и представителство /без процесуално/ на
местни и чуждестранни лица, консултантска дейност и др.
На 22.02.2011 г. на проведено извънредно общо събрание на съдружниците на „Тръст
Василеви” ООД в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Инвест Мениджмънт”
ЕООД са взети следните решения:
1. Променя предмета на дейност, а именно: „придобиване на недвижими имоти чрез
покупко – продажба, строителство и други способи, управление на недвижими имоти, покупко –
продажба и търговия със стоки и услуги, външнотърговски сделки, внос, износ, реекспорт и др.,
търговско представителство, агентство и посредничество /без процесуално/ на местни и
чуждестранни лица в страната и чужбина и др.
2. Увеличава капитала на „Инвест Мениджмънт” ЕООД с 3 000 000 лева: от 15 180 000 на
18 180 000 лв., чрез записване на нови 30 000 дружествени дяла, всеки един с номинална стойност
100 лева.
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3. Новите 30 000 дружествени дяла ще бъдат записани изцяло от едноличния собственик на
капитала на „Инвест Мениджмънт” ЕООД. Така всички 181 800 дружествени дяла от капитала на
„Инвест Мениджмънт” ЕООД са собственост на „Тръст Василеви” ООД.
Съгласно Удостоверение изх. № 986/24.02.2011 г. на „Корпоративна търговска банка” АД по
сметка № BG 42 KORP 9220 1015485201 на „Инвест Мениджмънт” ЕООД с ЕИК 200078346 на
24.02.2011 г. е постъпила сума в размер на 3 000 000 лева с основание увеличение на капитала,
които са преведени от „Тръст Василеви” ООД с ЕИК 200184488. Произходът на сумата е следният:
- на 23.02.2011 г. по сметка на Ц. В.постъпва от „Бромак“ ЕООД сума в размер на 9 204 700
лв. с основание „съгласно решение на ЕСК“, представляваща разпределен дивидент. От тях
8 000 000 лв. служат за увеличение на капитала на „Тръст Василеви“ ООД. С част от тази сума чрез
трансфер на средства е увеличен капиталът на „Инвест мениджмънт“ ЕООД с 3 000 000 лв.
Капиталът на дружеството е в размер на 15 180 000 лв., принадлежи изцяло на собственика
„Тръст Василеви” ООД и е разпределен в 151 800 дяла по 100 лева всеки – учредителен акт на
ЕООД „НИКС ТРЕЙД 08”, приет с решение на едноличния собственик на капитала от 17.04.2009 г.,
изм. с решение от 27.05.2009 г.
На 09.12.2011 г. с протокол от извънредно общо събрание на съдружниците на „Тръст
Василеви” ООД в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Инвест Мениджмънт”
ЕООД приема за съдружници в „Инвест Мениджмънт” ЕООД физически лица Ц. В.и А. В., чрез
записване на нови дружествени дяла, както следва:
- А. Г. В., чрез записване на нови 9 979 броя дружествени дяла, всеки един с номинална
стойност 100 лв., на обща стойност 997 900 лв.
- Ц. Р. В., чрез записване на нови 9 979 броя дружествени дяла, всеки един с номинална
стойност 100 лв., на обща стойност 997 900 лв.
Дружествените дялове в размер на 997 900 лв. от капитала на „ИНВЕСТ
МЕНИДЖМЪНТ” ООД, собственост на Ц. В., подлежат на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването им.
Дружествените дялове в размер на 997 900 лв. от капитала на „ИНВЕСТ
МЕНИДЖМЪНТ” ООД, собственост на А. В., подлежат на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването им.
Дружествените дялове в размер на 13 179 200 лв. от капитала на „ИНВЕСТ
МЕНИДЖМЪНТ” ООД, собственост на „ТРЪСТ ВАСИЛЕВИ“ ООД, подлежат на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е
установен законен източник на средства за придобиването им.
Срещу направена от Ц. В.и А. В. непарична вноска в размер общо на 1 995 800 лв., съгласно
заключение на извършена тройна оценителна експертиза за целите на апорта по Акт за назначаване
на вещи лица № 20111102155614/04.11.2011 г. на Агенцията по вписванията, съставляваща правото
на собственост върху следните недвижими имоти:
- Недвижими имоти, находящи се в гр. С., в жилищната сграда – блок № ., изградена в
УПИ № X-1828, в квартал № 312г по плана на гр. София, местност „Красно село – Плавателен
канал”, с площ от 4 397 кв.м., при съседи на УПИ: улица, УПИ № ІX - за общежитие на к-т по
транспортно машиностроене, УПИ № V-511, УПИ № VI-513, УПИ № VII-516а, УПИ № VIII-516,
улица, а именно: 1. Ателие А1 на 16 етаж, с площ от 88.39 кв.м., състоящо се от кухня – столова,
ателие, кабинет, антре и баня – тоалетна, при съседи: коридор, ателие № А2, улица, двор, склад,
заедно със складово помещение № 29, разположено от западната част на стълбищната площадка
между 14 и 15 етажи, с площ от 4,47 кв.м., заедно с 1,024% идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, описан по-горе; 2. Ателие А3
на 16 етаж, с площ от 93,75 кв.м., състоящо се от: ателие с кухненски бокс, ателие, кабинет, антре,
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баня – тоалетна, мокро помещение и една тераса, при съседи: коридор, ателие № А4, двор, улица,
ателие № А2, заедно с мазе № 51, находящо се в сутерена на сградата, на кота - 2.40 метра, с площ
4,37 кв.м., при съседи: мазе № 50, кабелно помещение, коридор, мазе № 52, заедно с 1.229 %
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен
имот; 3. Ателие А7 на 16 етаж, с площ от 88,94 кв.м., състоящо се от ателие, ателие, кабинет, антре
и баня-тоалетна, при съседи: коридор, двор, двор, ателие № А6, заедно с мазе № 53, находящо се в
сутерена на сградата, на кота -2,40 метра, с площ 1,89 кв.м.,при съседи: мазе № 54, коридор,
коридор, коридор, заедно с 0.933% идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху урегулирания поземлен имот; 4. Ателие А9 на 17 етаж, с площ от 70,60 кв.м.,
състоящо се от ателие с кухненски бокс, ателие, кабинет и баня-тоалетна, при съседи: коридор,
ателие № А4, двор, улица, ателие № А2, ведно със складово помещение № 32, разположено от
източната страна на стълбищната площадка, между 15 и 16 етажи, с площ 4,57 кв.м., заедно с
0.821% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания
поземлен имот, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 49, том ІV,
рег. № 9883, дело № 584 от 19.10.2007 г., вписан с вх. рег. № 77945, акт № 166, том LLLXLVІІ, дело
№ 53581 в Служба по вписванията – гр. София.
Пазарната стойност на гореописаните недвижими имоти – четири броя ателиета, съгласно
изготвена тройна оценителска експертиза във връзка с извършване на апорта по акт за назначаване
на вещи лица № 20111102155614 от 04.11.2011 г. към месец ноември 2011 г. възлиза общо на
423 200 лв., съответно за Ателие № А1 е 109 800 лв., за Ателие № А3 е 116 600 лв., за Ателие № А7
е 109 500 лв., за Ателие № А9 е 87 300 лв.
Пазарната стойност на недвижимите имоти – четири броя ателиета към настоящия
момент е 400 000 лева.
Данъчната оценка на четирите имота за 2015 г. е общо 409 098,20 лева.
Върху недвижимите имоти е наложена възбрана въз основа на обезпечителна заповед
издадена по ЧНД № 3703/2014 г. на СГС, НО и определение № 2507/22.08.2014 г. в полза на СГП.
След Решение № 170/14.05.2015 г. на КОНПИ е внесен иск за образуване на производството
за налагане на обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество срещу проверяваното
лице. В полза на КОНПИ е наложена възбрана върху недвижимите имоти въз основа на
обезпечителна заповед от 22.05.2015 г., издадена съгласно определения от 21.05.2015 г. и
28.05.2015 г. по гр.д. № С-10/2015 г. на СГС, ГО, IV-Д състав.
Недвижимите имоти – четири броя ателиета подлежат на отнемане в полза на
държавата от „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК 200078346 на основание чл. 66, ал. 1
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен
законен източник на средства за придобиването им.
- МАГАЗИН, находящ се на партерния етаж на жилищна сграда, разположена в гр. С.,
въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № 2228/17.03.1998 г. със застроена площ на
магазина от 50,11 кв.м., състоящ се от търговска площ и сервизно помещение, със съседи: двор, ул.
„Солун”, бутик, коридор и офис № 1, заедно с прилежащите на магазина 1,688 % идеални части от
общите части на сградата и 1,3751 % идеални части от урегулиран поземлен имот № ІХ-414а от
квартал 330б по плана на гр. София, местност „бул. България – Мотописта”, с площ от 840 кв.м.,
при съседи, съгласно скица: ул. „Солун”, урегулиран поземлен имот № Х-414, имот без
планоснимачен номер и тупик от т. 651а до т. 651б и урегулиран поземлен имот № VІІ-411,412,
придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 68 от 14.08.1997 г., том LLXI, дело
21710/97, по описа на Софийска нотариална служба при Софийски районен съд и нотариален акт за
продажба на идеални части от недвижим имот № 184, вх. рег. № 33141, том LLXIV, дело
№ 28936/2000 г. по описа на Служба по вписванията – гр. София.
Недвижимият имот не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същият е
придобит от проверяваното лице и съпругата му преди началото на проверявания период.
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- Апартамент № 3, находящ се на втория етаж на пететажна жилищна сграда в гр.С.,
въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № 2228/17.03.1998 г., със застроена площ на
апартамента от 173,87 кв.м., състоящ се от антре, дневна – хол, столова, кухненски бокс, сауна,
баня – тоалетна, две спални, при съседи: изток – дворно място, запад – ул. „Солун“, север –
стълбище и апартамент № 2, юг – дворно място, заедно с принадлежащото към апартамента мазе
№ 3 /три/, със светла площ от 2,59 кв.м., при съседи: изток – мазе № 3, запад – ул. „Солун“, север –
коридор, юг – стълбище, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и
заедно с Гараж № 1 /едно/, подземен, със застроена площ от 20,85 кв.м., при съседи: изток – проход
гаражи, запад – ул. „Солун”, север – гараж № 2, юг – рампа, заедно със съответните идеални части
от общите части на сградата и заедно с 5,7319 % идеални части от дворното място, в което е
построена сградата, съставляващо урегулиран поземлен имот № IX-414а от квартал 330б по плана
на гр. София, местност „бул. България – Мотописта”, с площ от 840 кв.м., при съседи, съгласно
скица: ул. „Солун”, урегулиран поземлен имот № Х-414, имот без планоснимачен номер и тупик от
т. 651а до т. 651б и урегулиран поземлен имот № VІІ-411,412, придобит с нотариален акт за
учредяване право на строеж № 50 от 31.08.1994 г., том LXLVII, дело 19411/94 по описа на
Софийска нотариална служба при Софийски районен съд и нотариален акт за продажба на идеални
части от недвижим имот № 184, вх. рег. № 33141, том LLXIV, дело № 28936/2000 г. по описа на
Служба по вписванията гр.София.
Недвижимият имот не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същият е
придобит от проверяваното лице и съпругата му преди началото на проверявания период.
- Недвижими имоти, находящи се в гр. София, район „Витоша“, в.з. „Милкова кория”,
ул. „Ангеларий”, а именно:
а) Поземлен имот, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.София, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК,
последно изменени със заповед КД-14-22-443/28.07.2011 г. на Началник на СГКК - София, видно от
Скица на поземлен имот № 26820/08.09.2011 г. на СГКК – гр.София представлява поземлен имот
с идентификатор 68134.1979.1504, с площ 1 387 кв.м., с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор
68134.1979.1501, при граници: поземлен имот с идентификатор 68134.1979.1509, поземлен имот с
идентификатор 68134.1979.1503, поземлен имот с идентификатор 68134.1979.230, поземлен имот с
идентификатор 68134.1979.1508, поземлен имот с идентификатор 68134.1979.225, поземлен имот с
идентификатор 68134.1979.94 и с номер по предходен план: урегулиран поземлен имот І-СНС, в
квартал 7 по плана на гр. София, местността „вилна зона Милкова кория” с площ от 1 345 кв.м.,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 64, том V, рег. № 12363,
дело №787/17.12.2007 г., вписан с вх. рег. № 101188, акт № 149, том 260/2007 г. в Служба по
вписванията – гр. София;
От извършена справка в ИКАР се установява, че е вписан Устав на „Бояна Пропърти
Мениджмънт” ЕАД, приет на 19.07.2012 г. с вх. рег. № 35445/13.08.2012 г., том 81, акт № 41/2012
г. с акционер „Инвест Мениджмънт”ЕООД и нов собственик „Бояна Пропърти Мениджмънт”
ЕАД, ЕИК 202170633, в който гореописания недвижим имот е включен като апорт. Стойността
на апортната вноска е в размер на 493 400 лева. С временно удостоверение на 07.08.2012 г.
„Инвест мениджмънт“ ЕООД прехвърля на „Афлик България“ ЕАД 49 340 бр. акции,
представляващи 100 % от капитала на „Бояна Пропърти мениджмънт“ ЕАД.
Сумата в размер на 493 400 лв., представляваща стойността на апортната вноска,
подлежи на отнемане в полза на държавата от „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК
200078346 на основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй
като не е установен законен източник на средства за придобиването на недвижимия имот от
проверяваното лице.
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б) Поземлен имот, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.София, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК,
последно изменени със заповед КД-14-22-443/28.07.2011 г. на Началник на СГКК - София, видно от
Скица на поземлен имот № 26821/08.09.2011 г. на СГКК – гр.София представлява поземлен имот
с идентификатор 68134.1979.1505, с площ 1 144 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор
68134.1979.1502, при граници: поземлен имот с идентификатор 68134.1979.94, поземлен имот с
идентификатор 68134.1979.1508, поземлен имот с идентификатор 68134.1979.1507, поземлен имот с
идентификатор 68134.1979.1506, поземлен имот с идентификатор 68134.1979.225 и с номер по
предходен план: урегулиран поземлен имот ІІІ – СНС в квартал 7 по плана на гр. София,
местността „вилна зона Милкова кория” с площ 1 110 кв.м., придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 64, том V, рег. № 12363, дело №787/17.12.2007 г., вписан с вх. рег.
№ 101188, акт № 149, том 260/2007 г. в Служба по вписванията – гр. София
Върху недвижимия имот е наложена възбрана въз основа на обезпечителна заповед издадена
по ЧНД № 3703/2014 г. на СГС, НО и определение № 2507/22.08.2014 г. в полза на СГП.
След Решение № 170/14.05.2015 г. на КОНПИ е внесен иск за образуване на производството
за налагане на обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество срещу проверяваното
лице. В полза на КОНПИ е наложена възбрана върху недвижимите имоти въз основа на
обезпечителна заповед от 22.05.2015 г., издадена съгласно определения от 21.05.2015 г. и
28.05.2015 г. по гр.д. № С-10/2015 г. на СГС, ГО, IV-Д състав.
Данъчната оценка на поземлен имот с идентификатор 68134.1979.1505 за 2015 г. е 330 500
лева.
Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е 304 700 лева.
Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата от „ИНВЕСТ
МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК 200078346 на основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства
за придобиването му.
в) Поземлен имот, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.София, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК,
последно изменени със заповед КД-14-22-443/28.07.2011 г. на Началник на СГКК - София, видно от
Скица на поземлен имот № 26820/08.09.2011 г. на СГКК – гр.София представлява поземлен имот
с идентификатор 68134.1979.1507, с площ 1 054 кв.м., с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор
68134.1979.1502, при граници 68134.1979.1508, 68134.1979.228, 68134.1979.1506, 68134.1979.1505,
68134.1979.94 и с номер по предходен план: урегулиран поземлен имот IV-СНС в квартал 7 по
плана на гр. София, местността „вилна зона Милкова кория” с площ 1 010 кв.м., придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 64, том V, рег. № 12363, дело
№787/17.12.2007 г., вписан с вх. рег. № 101188, акт № 149, том 260/2007 г. в Служба по
вписванията – гр. София.
Върху недвижимия имот е наложена възбрана въз основа на обезпечителна заповед издадена
по ЧНД № 3703/2014 г. на СГС, НО и определение № 2507/22.08.2014 г. в полза на СГП.
След Решение № 170/14.05.2015 г. на КОНПИ е внесен иск за образуване на производството
за налагане на обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество срещу проверяваното
лице. В полза на КОНПИ е наложена възбрана върху недвижимите имоти въз основа на
обезпечителна заповед от 22.05.2015 г., издадена съгласно определения от 21.05.2015 г. и
28.05.2015 г. по гр.д. № С-10/2015 г. на СГС, ГО, IV-Д състав.
Данъчната оценка на поземлен имот с идентификатор 68134.1979.1507 за 2015г. е 304 800
лева.
Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е 304 700 лева.
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Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата от „ИНВЕСТ
МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК 200078346 на основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства
за придобиването му.
- Недвижим имот, находящ се в жилищна сграда в гр. Банско, въведена в експлоатация,
съгласно Удостоверение № 45/07.06.2006 г., издадено от Главен Архитект на Община Банско, арх.
В. Сандева, построена в УПИ V в кв.292 по регулационния план на гр. Банско, общ. Банско, обл.
Благоевград, целият с площ от 390 кв.м., при граници УПИ ІІІ-2332, УПИ ІІ и от две страни – улици
и представляващ по акт за собственост Апартамент № 9 /девет/, находящ се в гр. Б на втори
жилищен етаж, със застроена площ от 63.95 кв.м. и общи части от 21.38 кв.м., състоящ се от:
спалня, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, предверие и тераса, предверие и тераса, при
съседи: апартамент №8 и коридор, отдолу –апартамент № 6, отгоре – апартамент № 11, заедно с
мазе № 9 с полезна площ от 4,35 кв.м., при съседи на мазето: двор, мазе № 10, мазе № 3, мазе № 8,
мазе № 11, заедно с 9,205 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж
върху УПИ V /пет/ в кв.292 по регулационния план на гр. Банско, община Банско, област
Благоевград, целият с площ от 390 кв.м., при граници: УПИ ІІІ-2332, УПИ ІІ и от две страни –
улици, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със
Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, видно от схема
№3496/25.02.2011 г. на СГКК-гр.Благоевград, презаверена на 24.10.2011 г., представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.3506.1.9 с адрес гр. Банско, п.к.2770, ул.
„Ангел Кънчев“ № 7, ет. 2, ап. 9, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 02676.501.3506 с предназначение жилище, апартамент, с площ 63,95 кв.м., при
съседи: на същия етаж – поземлен имот с идентификатор 02676.501.3506.1.30, поземлен имот с
идентификатор 02676.501.3506.1.8, под обекта – поземлен имот с идентификатор
02676.501.3506.1.6 и над обекта – поземлен имот с идентификатор 02676.501.3506.1.11, заедно с
мазе 9 с площ от 4,35 кв.м., заедно с 9.205% идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху поземления имот, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 138, том ІІІ, рег. № 2460, дело № 538 от 04.10.2005 г., вписан с вх. рег.
№ 4030/2005 г., акт № 152, том XVI, дело № 3512 в Служба по вписванията – гр. Разлог.
Върху недвижимия имот е наложена възбрана въз основа на обезпечителна заповед издадена
по ЧНД № 3703/2014 г. на СГС, НО и определение № 2507/22.08.2014 г. в полза на СГП.
След Решение № 170/14.05.2015 г. на КОНПИ е внесен иск за образуване на производството
за налагане на обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество срещу проверяваното
лице. В полза на КОНПИ е наложена възбрана върху недвижимите имоти въз основа на
обезпечителна заповед от 22.05.2015 г., издадена съгласно определения от 21.05.2015 г. и
28.05.2015 г. по гр.д. № С-10/2015 г. на СГС, ГО, IV-Д състав.
Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е 70 000 лева.
Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата от „ИНВЕСТ
МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК 200078346 на основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства
за придобиването му.
- Поземлен имот, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Бургас, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, видно от
скица на поземлен имот № 36401/26.09.2011 г. на СГКК - гр. Бургас представлява поземлен имот
с идентификатор 67800.8.892, с адрес на поземления имот гр.Созопол, м. Буджака, с площ 607
кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, със съседи: 67800.8.126, 67800.8.891, 67800.8.893, с номер по предходен план, одобрен със
Заповед № 674 от 18.12.2002 г. на кмета на Община Созопол, представляващ поземлен имот
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За служебно ползване!
№ XXXV-8084, находящ се в землището на гр. Созопол, Бургаска област, в местността Буджака,
придобит с нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 85, том V, рег. № 4350, дело
№ 442 от 24.06.2004 г. по описа на Нотариус Кремена Консулова, вписана в Нотариалната камара с
рег. № 248, а по описа на Служба по вписванията с вх. рег. № 6782/2004 г., акт № 149, том XVІІ,
дело № 40366.
Недвижимият имот не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същият е
придобит от проверяваното лице и съпругата му преди началото на проверявания период.
След записването в капитала на „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД на дружествените дяла
от новоприетите съдружници Ц. и А. В. чрез внасянето на непарична вноска на обща стойност
1 995 800 лева, представляваща правото им на собственост върху недвижимите имоти, подробно
описани по-горе, капиталът на „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД се увеличава от 18 180 000 лева
на 20 175 800 лева.
Досегашният едноличен собственик на капитала на „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД
(„ТРЪСТ ВАСИЛЕВИ” ООД) изрично се съгласява и изключва правото си на съразмерно участие в
увеличението на капитала на дружеството, като няма да участва в увеличението на капитала и дава
изричното си съгласие да участват само новите съдружници А. Г. В. и Ц. Р. В., съгласно Протокол
от проведеното на 09.12.2011 г. извънредно общо събрание на съдружниците на „ТРЪСТ
ВАСИЛЕВИ” ООД като едноличен собственик на капитала на „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД.
След гласуваното увеличение на капитала на „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД, чрез
приемане на нови съдружници, дяловете от капитала се разпределят между съдружниците, както
следва:
1. за „ТРЪСТ ВАСИЛЕВИ” ООД с ЕИК 200184488 – 181 800 дяла от по 100 лева всеки,
представляващи 90,108 % от капитала на дружеството
2. за А. Г. В. с ЕГН ********** – 9 979 дяла от по 100 лева всеки, представляващи 4,946 %
от капитала на дружеството
3. за Ц. Р. В. с ЕГН ********** – 9 979 дяла от по 100 лева всеки, представляващи 4,946 %
от капитала на дружеството
На 09.12.2011 г. на проведено извънредно общо събрание на съдружниците на „ИНВЕСТ
МЕНИДЖМЪНТ” ООД, след решенията по протокол от 09.12.2011 г. на „Тръст Василеви” ООД в
качеството му на едноличен собственик на капитала на „Инвест Мениджмънт” ЕООД, с които е
приело за съдружници Ц. и А. В. чрез записване на нови дружествени дяла срещу непарична
вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, с което увеличава
стойността капитала на „Инвест Мениджмънт” ЕООД със стойността на вноската, определена
съгласно заключение на извършена тройна оценителна експертиза, е прието решение за
преобразуване на дружеството от еднолично дружество с ограничена отговорност в дружество
с ограничена отговорност и е приет нов дружествен договор.
Видно от дружествен договор на „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД с дата на обявяване в
Търговския регистър 19.12.2011 г., капиталът на дружеството е в размер на 20 175 800 лева,
разпределен в 201 758 дяла от по 100 лева всеки и е формиран, както следва:
- парична вноска в размер на 18 180 000 лева;
- непарична вноска в размер на 1 995 800 лева, внесена от съдружниците А. и Ц. В.и и
състояща се от правото им на собственост върху техни недвижими имоти, подробно посочени погоре.
С Договор от 18.10.2012 г. „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД и „КВ РЕАЛ” ЕООД се
договарят да се преобразуват чрез вливане на „КВ РЕАЛ” ЕООД в „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ”
ООД, като „КВ РЕАЛ” ЕООД прекратява съществуването си като юридическо лице и „ИНВЕСТ
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За служебно ползване!
МЕНИДЖМЪНТ” ООД става негов универсален правоприемник, придобивайки всички активи и
пасиви на „КВ РЕАЛ” ЕООД.
Съгласно чл. 3 на договора от 18.10.2012 г. за счетоводна дата на преобразуването по
смисъла на чл. 263, б. „ж”, ал. 2 от ТЗ страните приемат датата на вписване на преобразуването в
Търговския регистър, като от този момент за целите на счетоводството действията на „КВ РЕАЛ”
ЕООД се смятат за извършени за сметка на „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД.
Преобразуването е обявено в Търговския регистър на 20.12.2012 г.
От справки в Търговския регистър към 05.08.2015 г. и към 09.04.2015 г. се установява, че
капиталът на „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД е в общ размер на 20 175 800 лв. и е разпределен
между съдружниците, както следва: „ТРЪСТ ВАСИЛЕВИ” ООД, ЕИК 200184488 – 18 180 000 лева,
Ц. Р. В. – 997 900 лв. и А. Г. В. – 997 900 лв. Управител на дружеството е Г. З. Г..
От справки в Търговския регистър към 09.04.2015 г. се установява, че има наложени запори
върху дружествен дял, както следва:
- запор върху притежаваните от Ц. Р. В. 9 979 дяла от по 100 лева всеки, в размер на
997 900 лв., представляващи 4,946 % от капитала на „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД с ЕИК
200078346. Запорът е наложен въз основа на обезпечителна заповед издадена по ЧНД № 3703/2014
г. на СГС, НО и определение № 2507/22.08.2014 г. и образувано изпълнително дело
№ 20141110400164 на СИС при СРС в полза на СГП. Запорът е вписан в Търговския регистър на
09.09.2014 г.
- запор върху притежаваните от А. Г. В. 9 979 дяла от по 100 лева всеки, в размер на
997 900 лв., представляващи 4,946 % от капитала на „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД с ЕИК
200078346. Запорът е наложен в полза на НАП на основание чл. 203, ал. 8 от ДОПК във връзка с
публично вземане в предполагаем размер на 1 989 241,07 лева и Постановление за налагане на
обезпечителни мерки с изх. № 5763/01.04.2015 г. Запорът е вписан в Търговския регистър на
02.04.2015 г.
Данъчна информация за „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, ЕИК 200078346
/“Никс трейд 08“ ЕООД от 16.04.2009 г. до 12.10.2010 г. и „Инвест мениджмънт“ ЕООД от
12.10.2010 г. до 08.09.2012 г./:
Юридическото лице е контролирано от проверяваното лице, съгласно § 1, т. 2 от
Допълнителните разпоредби на ЗОПДНПИ в периода от 16.04.2009 г. до 04.08.2014 г.
Дружественият капитал е в размер на 20 175 800 лв., разпределен в 201 758 дяла, всеки на стойност
100 лв. между съдружниците: „Тръст Василеви“ ООД, ЕИК 200184488 – 90,108 %, Ц. Р. В. – 4,946
% и А. Г. В. – 4,946 %/. От 18.10.2012 г. „КВ РЕАЛ“ ЕООД с ЕИК 131068121 се влива в „Инвест
мениджмънт“ ЕООД.
Основна дейност на дружеството е изграждане на инвестиционни имоти, даване под наем и
експлоатация на собствени недвижими имоти, покупка и продажба на собствени недвижими имоти.
За проверявания период /от 16.04.2009 г. до 04.08.2014 г./ не са установени временни вноски,
предоставени за оборотни средства от страна на едноличния собственик. Дружеството не е
разпределяло дивиденти през проверявания период.
На 19.07.2012 г. е учредено „Бояна Пропърти мениджмънт“ ЕАД с ЕИК 202170633 с капитал
в размер на 493 400 лв., разпределен в 49 340 бр. обикновени поименни акции с номинал 10 лв.
всяка една. Капиталът се формира изцяло от непарична вноска с вносител „Инвест мениджмънт“
ЕООД – едноличен собственик на „Бояна Пропърти мениджмънт“ ЕАД, която непарична вноска
представлява право на собственост върху недвижим имот, собственост на „Инвест мениджмънт“
ЕООД: поземлен имот с идентификатор 68134.1979.1504 в гр. София, в.з. „Милкова кория“, ул.
„Ангеларий“ с площ 1387 кв.м. С временно удостоверение на 07.08.2012 г. „Инвест мениджмънт“
ЕООД прехвърля на „Афлик България“ ЕАД 49 340 бр. акции, представляващи 100 % от капитала
на „Бояна Пропърти мениджмънт“ ЕАД.
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За служебно ползване!
На „Никс Трейд 08“ ЕООД е съставен Ревизионен акт № 2000904109/24.08.2009 г. от ТД на
НАП – София за периода от 11.06.2008 г. до 31.01.2009 г. През ревизирания период дружеството е
извършвало доизграждане на сграда с цел отдаване под наем за представителни мероприятия. За
финансирането на дейността дружеството е ползвало банков кредит от „КТБ“ АД на 13.06.2008 г. –
7 000 000 евро, и търговски заеми, както следва: „Корси 5“ ЕООД /11.08.2008 г. и 11.11.2008 г./ –
646 000 лв. и 2 000 000 лв.; „Дрийм Хоум 08“ ЕООД /12.09.2008 г./ – 5 000 000 лв.; „Юлита 2002“
АД /11.11.2008 г./ – 2 000 000 лв.; „Интегрирани пътни системи“ АД /11.11.2008 г./ – 2 500 000 лв.;
„Синектик“ ЕООД /17.11.2008 г./ – 1 700 000 лв. и „Елизер“ ООД /20.05.2009 г./ – 300 000 евро. При
ревизията е установена сума за приспадане на ДДС в размер на 312 187,36 лв.
На „Никс Трейд 08“ ЕООД е съставен Ревизионен акт № 2000905705/04.01.2010 г. от ТД на
НАП – София за периода от 01.02.2009 г. до 31.05.2009 г. С Удостоверение №20090603100407 от
03.06.2009 г. е вписано увеличение на капитала от 5 000 лв. на 1 518 000 лв., с вноска от 15 175 000
лв. от едноличния собственик „Тръст Василеви“ ООД. През ревизирания период дружеството е
извършвало доизграждане на сграда с цел отдаване под наем за представителни мероприятия.
Дружеството е погасило кредита си към „КТБ“ АД със средства от увеличения капитал. При
ревизията е установена сума за приспадане на ДДС в размер на 305 811,57 лв.
На „Никс Трейд 08“ ЕООД е съставен Акт за прихващане и възстановяване
№ 1115891/07.04.2011 г. от ТД на НАП – София за периода от 01.12.2010 г. до 28.02.2011 г. За
финансирането на дейността дружеството е ползвало собствени и заемни средства, както следва:
„Корси Маунтин Рисорт“ АД /03.11.2010 г./, „Никкомерс-01“ ЕООД /03.11.2010 г./; „Билдинг
Рисорт“ ЕООД /20.08.2010 г./.
На „Никс Трейд 08“ ЕООД е съставен Акт за прихващане и възстановяване
№ 1359686/01.11.2013 г. от ТД на НАП – София за периода от 01.07.2013 г. до 30.09.2013 г. За
финансирането на дейността дружеството е ползвало собствени и заемни средства, както следва:
„Бургас Мийт“ ЕООД /17.05.2013 г. и 30.09.2013 г./ – 3 900 000 лв., „Сън Сити 03“ АД /13.03.2013
г., 04.06.2013 г., 06.06.2013 г. и 30.08.2013 г./ – 750 000 лв., „Ем Стейт“ ЕООД /13.12.2013 г./ –
120 000 лв., „Критие“ ООД /18.10.2013 г./ – 35 000 лв., и банков инвестиционен кредит от „КТБ“
АД /31.07.2009 г. – 2 000 000 лв. за покупка на имот в гр. София, ул. Аксаков № 12/.
2009 г.
Деклариран финансов резултат – отрицателен в размер на 2196644,77 лв., в т.ч. приходи в
размер на 439244,63 лв. и разходи в размер на 2635889,40 лв. Финансов резултат след данъчно
преобразуване данъчна загуба в размер 1131187,93 лв.
С Удостоверение № 20090603100407/03.06.2009 г. на ТР е вписано увеличение на капитала
от 5 000 лв. на 15 180 000 лв., с вноска от 15 175 000 лв. от едноличния собственик „Тръст
Василеви“ ООД.
В счетоводния баланс към 31.12.2009 г. са отразени заведени ДМА с обща балансова
стойност 16732 х.лв., в т.ч. в статии „сгради” – 8951 х.лв., „машини и оборудване” – 76 х.лв.,
„съоръжения и други ДМА” – 7705 х.лв. В раздел „Дългосрочни финансови активи” са посочени в
статия „акции и дялове в асоц. и смесени предприятия“ – 6454 х.лв. /25 дяла на „Проджект
Строители на модерна България“/. В раздел „Краткотрайни активи” са отчетени „предоставени
аванси” на стойност 498 х.лв. /с данни за предходната година 20988 х.лв./. Краткосрочните
вземания са в общ размер 4692 х.лв., а паричните средства към 31.12.2009 г. са в общ размер 89
х.лв. /с данни за предходната година – 3579 х.лв./.
В пасива на баланса към 31.12.2009 г. са отразени: внесен капитал 15180 х.лв., натрупана
загуба от предходната година – 1122 х.лв., текуща загуба – 2091 х.лв. В раздел „Задължения” са
отразени задължения към финансови предприятия – 14575 х.лв. /с данни за предходната година
13691 х.лв./, задължения към доставчици – 20 х.лв., и други – 2037 х.лв. /с данни за предходната
година – 15327 х.лв./.
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За служебно ползване!
Към предоставената от органите на НАП ГДД за 2009 г. и ГФО, както и в ТР няма
приложени: справка за вземанията, задълженията и провизиите, справка за участия в капиталите на
други предприятия.
В справката за дълготрайните активи са отразени като постъпили през 2009 г. активи с
отчетна стойност по статии „сгради” – 8951 х.лв. /придобита сграда в груб строеж през 2008 г.,
която се доизгражда/, „машини и оборудване” – 80 х.лв., „предоставени аванси и ДМА в процес на
изграждане” – 13524 х.лв. /налични в началото на годината – 2630 х.лв. и излезли – 16154 х.лв./,
„съоръжения и други ДМА” – 7766 х.лв.
2010 г.
Деклариран финансов резултат – отрицателен в размер на 1800729,07 лв., в т.ч. приходи в
размер на 467038,29 лв. и разходи в размер на 2267767,36 лв. Финансов резултат след данъчно
преобразуване данъчна загуба в размер 2 533 559,53 лв.
В счетоводния баланс към 31.12.2010 г. са отразени заведени ДМА с обща балансова
стойност 16102 х.лв., в т.ч. в статии „сгради” – 8793 х.лв., „машини и оборудване” – 74 х.лв.,
„съоръжения и други ДМА” – 7235 х.лв. В раздел „Дългосрочни финансови активи” са посочени в
статия „акции и дялове в асоц. и смесени предприятия“ – 6454 х.лв. /без промяна/. Краткосрочните
вземания са в общ размер 3091 х.лв. - намаление спрямо предходната година с 1619 х.лв., като
намалението се дължи главно в „други краткосрочни вземания” – 2110 х.лв. /с данни за
предходната година – 4707 х.лв./, в последните най-голям е дела на „вземания по предоставени
търговски заеми – 1880 х.лв., във „вземания от клиенти и доставчици” увеличение с 674 хил.
спрямо предходната година – 3 х.лв., а паричните средства към 31.12.2009 г. са в общ размер 87
х.лв. /без промяна/.
В пасива на баланса към 31.12.2010 г. са отразени: внесен капитал 15180 х.лв., натрупана
загуба от предходната година – 3195 х.лв., текуща загуба – 1801 х.лв. В раздел „Задължения” са
отразени задължения към доставчици – 19 х.лв. /без промяна, и други задължения – 15668 х.лв. /с
данни за предходната година – 2037 х.лв./, увеличението спрямо предходната година е с 13631
х.лв., като увеличението се дължи изцяло на многократно нарасналите задължения от получени
заеми.
Към предоставената от органите на НАП ГДД за 2010 г., както и в ТР няма приложени:
справка за вземанията, задълженията и провизиите справка за участия в капиталите на други
предприятия.
В справката за дълготрайните активи са отразени като постъпили през 2010 г. активи с
отчетна стойност по статии „сгради” – 21 х.лв. /налични в началото на годината – 8951 х.лв./,
„машини и оборудване” – 7 х.лв., „съоръжения и други ДМА” – 176 х.лв. /налични в началото на
годината – 7768 х.лв./. Последната сума неправилно е пренесена от справката за 2009 г. 7705 х.лв.
без начислените амортизации за 2009 г.
Придобити недвижими имоти:
1. С нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 61/10.06.2010 г., том ІІ, рег.
№ 4315, дело № 221, вписан с вх. рег. № 24053, акт № 48, том LXI в Служба по вписванията –
гр. София, „НИКС ТРЕЙД 08” ЕООД е признато за собственик по силата на покупко-продажба
и завършено строителство, съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж №1381
от 18.12.2009 г. на СО Дирекция „Контрол по строителството” на недвижим имот, представляващ
жилищна сграда, находяща се в гр. София, СО, район „Витоша”, състояща се от сутерен и два
жилищни етажа, със застроена площ от 691,20 кв.м. и разгъната застроена площ от 1 577,31 кв.м,
заедно с правото на строеж върху мястото, в което е изградена сградата, съставляващо урегулиран
поземлен имот № VІ-2,3 по плана на гр. София, местност в „Панорамен път – Специални нужди –
Беловодски път”, одобрен със Заповеди № 452/1962 г., № РД-50-357/1995г., № РД-09-49/1997 г.,
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За служебно ползване!
№ РД-50-284/2002 г., № РД-09-50-999/31.07.2006 г., с площ по нотариален акт от 3 130 кв.м.
Данъчната оценка на имота е 2 048 107,70 лв.
Анализът относно настоящата собственост върху имота и предмета на претенция в
бъдещото исково производство е извършен в частта „Недвижими имоти на физическото лице“.
2. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 86, том ІІІ, рег. № 7940,
дело № 411/22.10.2010 г., вписан с вх. рег. № 47452, акт № 80, том 121/2010 г. в Служба по
вписванията – гр. София, Ц. Р. В. и А. Г. В., чрез пълномощника си Б. Б. М. ЕГН **********,
продават на „НИКС ТРЕЙД 08” ЕООД, ЕИК 200078346, представлявано от управителя Г. З. Г.
следните свои недвижими имоти, придобити по време на брака им и представляващи съпружеска
имуществена общност, находящи се в гр. С., а именно: Гараж с работилница със застроена площ
от 53,68 кв.м. и Градински павилион със застроена площ от 32,48 кв.м., заедно с масивна ограда с
обща дължина от 282,88 метра; стоманобетонно покритие над басейн със застроена площ от 89,36
кв.м.; покритие над вход на жилищната сграда със застроена площ от 30,03 кв.м. и покритие над
тераса, заедно с правото на строеж върху мястото, в което са построени, находящи се в урегулиран
поземлен имот № VІ-2,3 по плана на гр. София, местност в.з. „Панорамен път – Специални нужди
– Беловодски път”, одобрен със Заповед № 452/1962 г., № РД-50-357/1995 г., № РД-09-49/1997 г.,
№ РД-50-284/2002 г., № РД-09-50-999/31.07.2006 г., с площ по нотариален акт от 3 130 кв.м. и с
площ по скица от 3 120 кв.м., за сумата от 15 000 лева. Данъчната оценка на имота е 242 364 лева.
Анализът относно настоящата собственост върху имота и предмета на претенция в
бъдещото исково производство е извършен в частта „Недвижими имоти на физическото лице“.
3. С нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 22, том ІV, рег. № 9760,
дело № 533 от 28.12.2010 г., вписан с вх. рег. № 62754, акт № 111, том 163/2010г. в Служба по
вписванията – гр.София, „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД е признато за собственик на
описаните в т. 1 и т. 2 недвижими имоти на основание покупко-продажба и завършено
строителство, съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 1381 от 18.12.2009
г. на СО, Дирекция „Контрол по строителството”. Данъчната оценка на имотите е 2 287 212,20 лв.
Придобиването на имота е отразено в справката за ДМА и в баланса на дружеството.
Придобити МПС:
Товарен автомобил, марка „Грейт Уолл ”, модел „Стийд”, рег.№ СА 6487 РС, рама
№ LGWDBE179BC658056, двигател № SHS2011, дата на първа регистрация 04.11.2010 г., придобит
с договор от 03.11.2010 г. за сумата от 24 500 лв. Съгласно фактура № 2/03.11.2010 г. на „Литекс
Моторс“ АД дружеството е платило за лекия автомобил 20 416,67 лв. и ДДС 4 083,33 лв. или общо
24 500 лв.
Придобиването на МПС е отразено в справката за ДМА за 2010 г. и баланса на дружеството.
Правни изводи относно описаното МПС, придобито от ЮЛ през 2010г.:
От предоставения баланс и справката за ДМА за 2010 г. и данните в годишните финансови
отчети от предходните години може да се направи предположение, че дружеството е използвало
част от предоставените заеми за покупка на горепосочения товарен автомобил.
Автомобилът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като дружеството е
разполагало със заемни средства за придобиването му.
2011 г.
Деклариран финансов резултат – отрицателен в размер на 356619,39 лв., в т.ч. приходи в
размер на 1690729,57 лв. и разходи в размер на 2047348,96 лв. Финансов резултат след данъчно
преобразуване данъчна загуба в размер 1091780,41 лв.
Съгласно Удостоверение №986/24.02.2011 г. на „КТБ“ АД е постъпила сума в размер на
3 000 000 лв. с основание „увеличение на капитала“, които са преведени от едноличния собственик
„Тръст Василеви“ ООД.
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Съгласно Протокол от 09.12.2011 г. е взето решение от едноличния собственик „Тръст
Василеви“ ООД за увеличение капитала на дружеството с 19 958 дяла по 100 лв., които
представляват непарична вноска – апорт на недвижими имоти, собственост на Ц. Р. В. и А. Г. В..
В счетоводния баланс към 31.12.2011 г. са отразени заведени ДМА с обща балансова
стойност 548 х.лв., в т.ч. в статии „сгради” – 46 х.лв., /с данни за предходната година – 8793 х.лв./,
„съоръжения и други ДМА” – 502 /с данни за предходната година – 7235 х.лв./, значителното
намаление в двете статии се дължи на изградената вече сграда, която е заведена като
инвестиционен недвижим имот в статия „дългосрочни инвестиции“ на раздел „Дългосрочни
финансови активи“ – 16780 х.лв. В раздел „Дългосрочни финансови активи” са посочени в статия
„акции и дялове в предприятия от група“ – 2298 х.лв. Същата година с договор от 16.03.2011 г. са
продадени 25 дяла на „Проджект Строители на модерна България“ за 6454 х.лв. Краткосрочните
вземания са в общ размер 1022 х.лв. - намаление спрямо предходната година с 1740 х.лв., като
намалението се дължи главно в „други краткосрочни вземания” – 370 х.лв. /с данни за предходната
година – 2110 х.лв./, в последните най-голям е дела на „вземания от клиенти и доставчици” – 652
хил., а паричните средства към 31.12.2011 г. са в общ размер 1977 х.лв. /с данни за предходната
година – 87 х.лв./.
В пасива на баланса към 31.12.2011 г. са отразени: внесен капитал 20176 х.лв., натрупана
загуба от предходната година – 4 996 х.лв., текуща загуба – 357 х.лв. В раздел „Задължения” са
отразени задължения към доставчици – 29 х.лв. /с данни за предходната година – 19 х.лв./, и други
задължения – 7 927 х.лв. /с данни за предходната година – 15 668 х.лв./, намалението спрямо
предходната година се дължи главно на връщането на част от получените заеми.
Към предоставената от органите на НАП ГДД за 2011 г. и ГФО в ТР няма приложени:
справка за дълготрайните активи и справка за вземанията, задълженията и провизиите справка за
участия в капиталите на други предприятия.
Придобити недвижими имоти:
1. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 118/07.04.2011 г., том І,
рег.№ 2376, дело № 104 от 2011 г., вписан като акт № 56, том ХХХІІ, дв. вх. рег. № 13145 от
07.04.2011 г. на Служба по вписванията – гр. София, „Евробилд проект“ ЕООД продава на
„Инвест Мениджмънт“ ООД следния недвижим имот, находящ се в гр.София, СО, район „Красно
село”, улица „Княгиня Климентина” №38 /тридесет и осем/, а именно: ГАРАЖ № Г - 04 /буква „г”,
тире, нула четири/, находящ се в сутерена на жилищната сграда, кота -3 метра, с площ от 23,67
кв.м., за сумата в размер на 10 000 EUR /десет хиляди евро/ с включен ДДС или 19 558 лв.
Данъчната оценка на имота е в размер на 19 976,40лв.
2. С нотариален акт № 69/13.10.2011 г., том ІІІ, рег.№ 9180, дело № 242, вписан като акт
№ 32, том 31, дв. вх. рег. № 9802 от 13.10.2011 г. на Служба по вписванията – гр. Бургас, Д. С.
С. и Р. Ц. С. продават на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД недвижим имот, представляващ: поземлен
имот с площ 737 кв.м., в гр. Созопол, местност „Буджака“, с идентификатор № 67800.8.124 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, одобрени със Заповед №РД-18-60
/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на местност „БУДЖАКА”, с площ от
737 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – лозе, за
сумата от 9 800 лв., при данъчна оценка на имота 55,72 лв.
Имотът е продаден на проверяваното лице и съпругата му с нотариален акт
№ 83/18.03.2013 г., том І, рег.№ 2268, дело № 69 от 2013 г., вписан като акт № 158, том 8, вх.рег.
№ 2689 от 18.03.2013 г. на СВ – Бургас за сумата от 9 800 лв., при данъчна оценка 55,72 лв. и
същият подлежи на отнемане в полза на държавата от тях, което е отразено при описанието на
недвижимите имоти, собственост на физическото лице.
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3. С нотариален акт № 48/03.11.2011 г., том ІІІ, рег.№ 7865, дело № 393, вписан като акт
№ 181, том 117, от дв. вх. рег. № 47575 от 03.11.2011 г. на Служба по вписванията – гр. София,
„Евробилд проект“ ЕООД продава на „Инвест Мениджмънт“ ООД следните недвижими имоти:
А/ ПАРКОМЯСТО № П – 02 с площ от 15,12 кв.м., което представлява 15,12/535,63
идеални части от общия подземен паркинг на сградата, находяща се в гр.София, СО, район „Красно
село”, улица „Княгиня Климентина” № 38, разположен в сутерена на жилищната сграда и
Б/ ПАРКОМЯСТО № П – 03 с площ от 15,13кв.м., което представлява 15,12/535,63 идеални
части от общия подземен паркинг на сградата, находяща се в гр.София, СО, район „Красно село”,
улица „Княгиня Климентина” № 38 /тридесет и осем/, разположен в сутерена на жилищната сграда,
за сумата от 14 000 евро без ДДС или 27 381,62 лв., при данъчна оценка на имотите съответно за
паркомясто № П-02 в размер на 12 760,60 лв., а за паркомясто № П-03 в размер на 12 769 лв.
Придобиването на имотите е отразено в баланса на дружеството.
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №102, том ІІ, рег. № 6148,
дело № 244 от 05.09.2014 г., вписан с вх. рег. № 44874/05.09.2014 г., акт № 40, том 108/2014 г. на
СВ – гр.София „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД продава ПАРКОМЯСТО № П-03 на П. Х. Д. за
сумата от 9 800 лв. Данъчната оценка на продавания имот е 12 990,04 лв.
4. С нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 50, том ІІІ, рег.№ 7870, дело
№395 от 03.11.2011г., вписан като акт № 183, том 117, вх. рег. № 48306 в СВ – гр. София
„Инвест Мениджмънт”ЕООД прехвърля на П. М. Р. и Д. П. Р. следния собствен на дружеството
недвижим имот, представляващ ПАРКОМЯСТО № П – 02 с площ от 15,12 кв.м, а в замяна
„Инвест Мениджмънт” ЕООД получава правото на собственост върху ПАРКОМЯСТО № П – 04 с
площ от 15,13 кв.м., което представлява 15,12/535,63 идеални части от общия подземен паркинг на
сградата, находяща се в гр.София, СО, район „Красно село”, улица „Княгиня Климентина” №38,
разположен в сутерена на жилищната сграда. Данъчната оценка на паркомясто № П-02 е в размер
на 12 760,60лв. а на паркомясто № П-04 е в размер на 12 769 лв.
* С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №126, том ІІ, рег. № 6625,
дело № 265 от 25.09.2014г., вписан с вх. рег. № 38049/25.09.2014 г., том 116, акт № 1/2014 г. на
СВ - гр.София, „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД продава на К. З. С. описания по горе
недвижим имот, представляващ ПАРКОМЯСТО № П – 04 за сумата от 9 780 лв. с ДДС.
Продажбата на имотите е отразена в баланса на дружеството.
Правни изводи относно имуществото на ЮЛ за 2011 г.:
Недвижимите имоти не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като са
прехвърлени на трети лица и в хода на проверката не са открити доказателства в подкрепа на
извода, че се касае за недействителни по отношение на държавата сделки /чл. 64 от ЗОПДНПИ/.
2012 г.
Деклариран финансов резултат – отрицателен в размер на 1523392,21 лв., в т.ч. приходи в
размер на 2047348,96 лв. и разходи в размер на 1948132,56 лв. Финансов резултат след данъчно
преобразуване данъчна загуба в размер 2276895,24 лв.
В счетоводния баланс към 31.12.2012 г. са отразени заведени ДМА с обща балансова
стойност 4392 х.лв., в т.ч. в статии „сгради” – 45 х.лв., /без промяна, с данни за предходната година
– 46 х.лв./, „съоръжения и други ДМА” – 12 /с данни за предходната година – 502 х.лв./,
„предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане“ – 4335 х.лв., от които предоставените аванси
са 2431 х.лв. В раздел „Дългосрочни финансови активи” са посочени в статия „дългосрочни
инвестиции“ – 23336 х.лв. /с данни за предходната година – 16780 х.лв./, увеличението с 6 556 х.лв.
се дължи на записаните, като апортна вноска девет имота с инвестиционна цел, четири имота,
собственост на „КВ Реал“ ЕООД от вливането му в дружеството и един новозакупен недвижим
имот; в статия „други заеми“ са отразени – 66 х.лв. по предоставени заеми от дружеството.
Краткосрочните вземания са в общ размер 1495 х.лв. - увеличение спрямо предходната година с
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

110 / 378

За служебно ползване!
1077 х.лв., като увеличението се дължи в статия „други вземания” – 1447 х.лв. /с данни за
предходната година – 370 х.лв./, в статия „вземания от клиенти и доставчици” – 48 хил. /с данни за
предходната година – 652 х.лв./, а паричните средства към 31.12.2012 г. са в общ размер 2671 х.лв.
/с данни за предходната година – 1977 х.лв./, като увеличението се дължи в статия „разплащателни
сметки“ 439 х.лв.
В пасива на баланса към 31.12.2012 г. са отразени: внесен капитал 20176 х.лв., в т.ч. 1996
х.лв. апортни вноски, натрупана загуба от предходната година – 4996 х.лв., текуща загуба – 1523
х.лв. В раздел „Задължения” са отразени задължения в общ размер 19692 х.лв.: към доставчици – 91
х.лв. /с данни за предходната година – 29 х.лв./, задължения към финансови предприятия – 1718
х.лв. и други задължения – 17883 х.лв. /с данни за предходната година – 7927 х.лв./, значителното
увеличение спрямо предходната година се дължи главно на получените нови заеми от дружеството.
Към предоставената от органите на НАП ГДД за 2012 г. и ГФО в ТР няма приложени: отчет
за собствения капитал, отчет за паричните потоци, справка за дълготрайните активи, справка за
вземанията, задълженията и провизиите и справка за участия в капиталите на други предприятия.
Придобити недвижими имоти:
1. С нотариален акт № 57/13.11.2012 г., том V, рег.№ 6366, дело № 757 от 2012 г., вписан
като акт № 26, том VІІ, вх.рег. № 2011 от 13.11.2012 г. на СВ – Царево, Г. Х. К. и М. Х. К.
продават на „Инвест Мениджмънт“ ООД следните недвижими имоти, представляващи
самостоятелни обекти от „Сграда с кафе - клуб, басейн и апартамент” – жилищна група „Д” с
идентификатор 48619.505.356.14, с адрес гр. Ц., със застроена площ от 935 кв.м, а именно:
- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 48619.505.356.14.7 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Царево, община Царево, област Бургас, с адрес на имота:
гр.Ц. , с площ от 75,66 кв.м., ведно с прилежащи части от 14,72 кв.м, представляващ Апартамент
№5и
- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48619.505.356.14.8 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Царево, община Царево с адрес на имота гр.Ц., с площ 85,39
кв.м., ведно с прилежащи части от 16,62 кв.м. представляващ Апартамент № 6 за обща продажна
цена в размер на 248 157,49 евро, от които 116 578,45 евро е цената на Апартамент № 5 /пет/ от
жилищна група „Д” с прилежащата му земя, а 131 579,04 евро е цената за Апартамент № 6 /шест/
от жилищна група „Д” с прилежащата му земя, и която обща продажна цена продавачите, съгласно
уговореното в нотариалния акт платят по банкова сметка в „КТБ”АД за погасяване на
задълженията им по договор за банков кредит от 15.10.2008 г. за обезпечаването на които
задължения е учредена договорна ипотека върху продаваните недвижими имоти, след което същата
следва да бъде заличена.
Данъчната оценка на продаваните недвижими имоти е в размер на 88 569,30 лв.
Придобиването на имотите е отразено в баланса на дружеството.
2. С договор за управление на общи части от сграда в режим на етажна собственост от
12.03.2013 г., вписан с вх. рег. № 2180/14.11.2013 г., акт №194, том 1/2013 г. на СВ – гр. Царево
е сключен договор за поддръжка и извършване на основани дейности от „Билдинг Ресорт” ЕООД,
ЕИК 102906785 на посочените два апартамента.
* Единият от гореописаните имоти – самостоятелен обект в сграда с идентификатор
48619.505.356.14.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Царево, община Царево,
област Бургас, с адрес на имота гр. Ц. , представляващ апартамент № 5 /пет/, ведно с 2,1712 %,
равняващи се на 127,16 кв.м. от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор
48619.505.356 е продаден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 21, том І,
рег. № 154, дело №19 от 20.01.2015 г., вписан с вх.рег.№ 64, акт 32, том І, дело № 23/20.01.2015 г.
на СВ – гр. Царево на Н. П. Р. и Г. Й. Р. за сумата от 46 000 лева без ДДС.
3. С Акт № 15 , том 2, вх.рег. № 969 от 21.01.2012 г. на СВ – гр. София е вписан апорт от Ц.
Р. В. и А. Г. В. в капитала на „Инвест Мениджмънт“ ООД на следните недвижими имоти:
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- ателие А1 на 16 ет. с площ 88,39 кв.м., в сграда в гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. № 199 с
пазарна стойност 109 800 лв.;
- ателие А3 на 16 ет. с площ 93,75 кв.м., в сграда в гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. № 199 с
пазарна стойност 116 600 лв.;
- ателие А7 на 16 ет. с площ 88,94 кв.м., в сграда в гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. № 199 с
пазарна стойност 109 500 лв.;
- ателие А9 на 16 ет. с площ 70,60 кв.м., в сграда в гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. № 199 с
пазарна стойност 87 300 лв.;
- магазин на партерен етаж с площ 50,11 кв.м., в сграда в гр. София, ул. „Солун“, бл. № 47 с
пазарна стойност 90 400 лв.;
- апартамент № 3 на ет. 2 с площ 173,87 кв.м. с пазарна стойност 249 100 лв.; гараж с площ
20,85 кв.м. с пазарна стойност 23 100 лв.; в сграда в гр. София, ул. „Солун“, бл. № 47;
- УПИ с идентификатор № 68134.1979.1504, с площ 1 387 кв.м., в гр. София, в.з.“Милкова
кория“, ул. Ангеларий с пазарна стойност 401 500 лв.;
- УПИ с идентификатор № 68134.1979.1505, с площ 1 144 кв.м., в гр. София, в.з.“Милкова
кория“, ул. Ангеларий с пазарна стойност 330 500 лв.;
- УПИ с идентификатор № 68134.1979.1507, с площ 1 054 кв.м., в гр. София, в.з.“Милкова
кория“, ул. Ангеларий с пазарна стойност 304 800 лв.
4. С Акт № 62 , том 1, вх.рег. № 226 от 21.01.2012 г. на СВ – Разлог е вписан апорт от Ц. Р.
В. и А. Г. В. в капитала на „Инвест Мениджмънт“ ООД на недвижим имот: апартамент № 9 на ет. 2
с площ 63,95 кв.м. в гр. Банско, ул. „Ангел Кънчев“, бл. № 7, с пазарна стойност 83 200 лв..
5. С Акт № 94 , том 5, вх.рег. № 1512 от 22.02.2012 г. на СВ – Бургас е вписан апорт от Ц.
Р. В. и А. Г. В. в капитала на „Инвест Мениджмънт“ ООД на недвижим имот: поземлен имот с
площ 607 кв.м., в гр. Созопол, местност „Буджака“, пл. № 67800.8.892 с пазарна стойност 90 000 лв.
6. С Акт № 41 , том 81, вх.рег. № 34937 от 13.08.2012 г. на СВ – София е вписан апорт от
„Инвест Мениджмънт“ ООД в капитала на „Бояна Пропърти Мениджмънт“ ЕАД на недвижим
имот: УПИ с идентификатор № 68134.1979.1504, с площ 1 387 кв.м., в гр. София, в.з.“Милкова
кория“, ул. Ангеларий с пазарна стойност 493 400 лв.
7. С договор за преобразуване от 18.10.2012 г., вписан с вх. рег. № 62366/28.12.2012 г.,
том 15, акт №185/2012 г. в СВ – гр.София дружество „КВ-Реал” ЕООД, ЕИК 131068121 се влива в
„Инвест Мениджмънт“ ООД което става универсален правоприемник, придобивайки всички активи
и пасиви на „преобразуващото се дружество” на основание чл.262 д от Търговския закон.
„Приемащото дружество” притежава 100% от капитала на преобразуващото се дружество.
Съгласно посоченото в договора, „приемащото дружество” се задължава да извърши необходимите
действия за вписването в съответните регистри на Приемащото дружество като собственик на тези
активи, които по силата на преобразуването преминават върху приемащото дружество, включват
вещни права върху недвижими имоти и права върху движими вещи, прехвърлянето на които
подлежи на вписване /същите са посочени в частта 2013г., когато са вписани в ИКАР-Кадастър и
имотен регистър/.
Правни изводи относно имуществото на ЮЛ за 2012г.:
От предоставения баланс за 2012 г. и данните в годишните финансови отчети от
предходните години се установява, че дружеството е използвало част от предоставените заеми за
покупка на горепосочените недвижими имоти.
Недвижимите имоти не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като
дружеството е разполагало със заемни средства за придобиването им.
2013 г.
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Деклариран финансов резултат – положителен в размер на 5 725 664,04 лв., в т.ч. приходи в
размер на 10 132 655,33 лв. и разходи в размер на 4 404 991,27 лв. Финансов резултат след данъчно
преобразуване данъчна печалба в размер 5 725 664,04 лв.
В счетоводния баланс към 31.12.2013 г. са отразени заведени ДМА с обща балансова
стойност 10 030 х.лв., в т.ч. в статии „сгради” – 42 х.лв., /без промяна, с данни за предходната
година – 45 х.лв./, „съоръжения и други ДМА” – 83 /с данни за предходната година – 12 х.лв./,
„предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане“ – 9 905 х.лв., от които предоставените
аванси са 5 957 х.лв. В раздел „Дългосрочни финансови активи” са посочени в статия „дългосрочни
инвестиции“ – 23 457 х.лв. /с данни за предходната година – 23 336 х.лв./, увеличението е
минимално и се дължи на разликата между продадените и новозакупените недвижими имоти с
инвестиционна цел. Краткосрочните вземания са в общ размер 382 х.лв. - намаление спрямо
предходната година с 1 133 х.лв., като намалението се дължи основно в статия „други вземания” –
382 х.лв. /с данни за предходната година – 1 447 х.лв./, а паричните средства към 31.12.2013 г. са в
общ размер 528 х.лв. /с данни за предходната година – 2 671 х.лв./.
В пасива на баланса към 31.12.2013 г. са отразени: внесен капитал 20176 х.лв., натрупана
загуба от предходната година – 6 876 х.лв., текуща печалба – 5 603 х.лв. В раздел „Задължения” са
отразени задължения в общ размер 15 560 х.лв.: към доставчици – 174 х.лв. /с данни за предходната
година – 91 х.лв./, задължения към финансови предприятия – 1 433 х.лв. и други задължения – 13
953 х.лв. /с данни за предходната година – 17 883 х.лв./, намалението спрямо предходната година се
дължи главно на връщане на част от получените заеми от дружеството.
Към предоставената от органите на НАП ГДД за 2013 г. и ГФО в ТР няма приложени: отчет
за собствения капитал, отчет за паричните потоци, справка за дълготрайните активи, справка за
вземанията, задълженията и провизиите и справка за участия в капиталите на други предприятия.
Придобити недвижими имоти:
1. С нотариален акт № 109/30.04.2013 г., том І, рег.№ 3190, дело № 100 от 2013 г., вписан
като акт № 191, том 48, от дв. вх. рег. № 20020 от 30.04.2013 г. на СВ – гр. София, „КТБ“ АД
продава на „Инвест Мениджмънт“ ООД следните недвижими имоти: поземлен имот, пл.№ 4,
парцел 1 с площ – 938 кв.м. в гр. София, ул. Аксаков, № 10; урегулиран поземлен имот, пл.№ 6,
парцел 1 с площ – 299 кв.м. в гр. София, ул. Аксаков, № 14; реално обособена част от сутерен с
площ – 336,76 кв.м. в гр. София, ул. Аксаков, № 10, ет. С; поземлен имот, пл.№ 7, парцел 1 с площ –
311 кв.м. в гр. София, ул. 6-ти септември, № 2; поземлен имот, пл.№ 5, парцел 1 с площ – 358 кв.м.
в гр. София, ул. Аксаков, № 12, за сумата от 360 000 евро без ДДС или 704 098,80 лв., при данъчна
оценка на имота 475 971 лв.
Придобиването на имотите е отразено в баланса на дружеството.
2. С нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 23/21.12.2013 г., том ІІІ,
рег. № 9720, дело № 365 от 21.12.2013 г., вписан с вх.рег. 66775 от 2013 г. като акт № 193, том
CLXIV в Служба по вписванията – гр.София, „Инвест Мениджмънт“ ООД е признато за
собственик на следните недвижими имоти:
- Офис с площ 102 кв.м., находящ се в сградата в гр.София, район „Средец”, ул.Аксаков”
№ 10 /придобит по силата на договор за преобразуване от 18.10.2012 г./ ;
- Търговско помещение с площ 125,37 кв.м., находящо се в сградата в гр.София, район
„Средец”, ул. „Аксаков” № 10 /придобит по силата на договор за преобразуване от 18.10.2012 г./ ;
- Търговски обект, разположен в сграда, находяща се в гр.София, район „Средец”,
ул.Аксаков” № 10 на две нива./ придобит по силата на договор за преобразуване от 18.10.2012 г./ ;
Описаните три недвижими имота не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй
като същите са придобити по силата на договор за преобразуване на „КВ-Реал”ЕООД преди
проверявания за дружеството период.
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- Самостоятелно обособена част от търговски обект, разположен в сградата, находяща се в
гр.София,, район „Средец”, ул. „Аксаков” № 10, представляващ сутерен с площ от 336,76 кв.м. /по
силата на нотариален акт № 109/30.04.2013 г., том І, рег.№ 3190, дело № 100 от 2013 г., вписан като
акт № 191, том 48, дв. вх. рег. № 20020 от 30.04.2013 г. на СВ – София/.
Продадени недвижими имоти:
1. С нотариален акт № 4/15.01.2013 г., том І, рег.№ 249, дело № 4 от 2013 г. /Акт № 45,
том ІІ, вх.рег. № 717 от 15.01.2013 г. на СВ – София/ „Инвест Мениджмънт“ ООД продава на Е. Г.
Д. недвижим имот: магазин с площ 50,11 кв.м. в сграда в гр. София, ул. Солун, № 47, за сумата от
40 000 евро или 78 233,20 лв., при данъчна оценка на имота 76 085,60 лв.
Сумата от продажбата на недвижимия имот не подлежи на отнемане в полза на
държавата, тъй като е придобит преди проверявания период.
2. С нотариален акт № 11/29.01.2013 г., том І, рег.№ 570, дело № 11 от 2013 г. /Акт № 39,
том VІ, вх.рег. № 2724 от 29.01.2013 г. на СВ – София/ „Инвест Мениджмънт“ ООД продава на
„Биг Инвест“ АД недвижим имот, представляващ офис с РДП от 645,04 кв.м. в сграда в гр. София,
ул. Дебър, № 17, за сумата от 645 040 евро без ДДС или 1 261 588,58 лв., при данъчна оценка на
имота 801 637 лв.
Недвижимият имот е придобит от „Инвест Мениджмънт” чрез договора за
преобразуване от преобразуващото се дружество „КВ – Реал” ООД преди проверявания период за
същото.
3. С нотариален акт № 83/18.03.2013 г., том І, рег.№ 2268, дело № 69 от 2013 г. /Акт
№ 158, том 8, вх.рег. № 2689 от 18.03.2013 г. на СВ – Бургас/ „Инвест Мениджмънт“ ООД продават
на Ц. Р. В. и А. Г. В. недвижим имот: поземлен имот с площ 737 кв.м., в гр. Созопол, местност
„Буджака“, с идентификатор № 67800.8.124 общо за сумата от 9 800 лв., при данъчна оценка на
имота 55,72 лв.
Недвижимият имот е придобит от проверяваното лице и съпругата му и се претендира за
отнемане в полза на държавата от тях, което е отразено при описанието на недвижимите
имоти, собственост на проверяваното лице.
Продажбата на имотите е отразена в баланса на дружеството.
Придобити и/или отчуждени МПС:
1. Лек автомобил, марка „Киа”, модел „Соренто”, рег.№ СА 3695 ТН, рама
№ KNAKU814DC5291692, двигател № D4HBBH045330, дата на първа регистрация 05.02.2013 г.,
придобит с договор от 01.02.2013 г. за сумата от 70 323 лв. Съгласно фактура № 1000014560 от
01.02.2013 г. на „Киа Моторс България“ АД дружеството е платило за лекия автомобил 59 245 лв. и
ДДС 11 849 лв. или общо 71 095 лв.
2. Товарен автомобил, марка „Грейт Уолл”, модел „Стийд 5”, рег.№ СА 3785 ХА, рама
№ LGWB3178АB646571, двигател № 110924526, дата на първа регистрация 09.11.2012 г., придобит
с договор от 13.08.2013 г. от „Литекс Моторс“ АД за сумата от 34 900 лв.
Придобиването на МПС е отразено в баланса на дружеството.
3. Лек автомобил, марка „Киа”, модел „Карнивал”, рег.№ СА 7985 МА, № на рама
KNEMB754376169066, № на двигател J37205807, дата на първа регистрация 15.11.2007 г., придобит
с договор от 12.02.2009 г. /преди проверявания период/. Лекия автомобил е продаден с договор на
20.02.2013 г. за сумата от 5 000 лв.
Продажбата на МПС е отразено в баланса на дружеството.
Правни изводи относно имуществото на ЮЛ за 2013г.:
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От предоставения баланс за 2013 г. и данните в годишните финансови отчети от
предходните години се установява, че дружеството е използвало част от предоставените заеми за
покупка на горепосоченото имущество.
Горепосоченото имущество не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като
дружеството е разполагало със заемни средства за придобиването му.
2014 г.
Деклариран финансов резултат – положителен в размер на 4 136 925,08 лв., в т.ч. приходи в
размер на 7 720 670,86 лв. и разходи в размер на 3 583 745,78 лв. Финансов резултат след данъчно
преобразуване данъчна печалба в размер 4 136 925,08 лв.
В счетоводния баланс към 31.12.2014 г. са отразени заведени ДМА с обща балансова
стойност 397 х.лв., в т.ч. в статии „сгради” – 13 х.лв., /предходната година – 42 х.лв./, „съоръжения
и други ДМА” – 54 /с данни за предходната година – 83 х.лв./, „предоставени аванси и ДМА в
процес на изграждане“ – 330 х.лв., от които предоставените аванси са 0 х.лв./ предходен период
9 905, х.лв., от които предоставени аванси 5 957 х.лв./ В раздел „Дългосрочни финансови активи” са
посочени в статия „дългосрочни инвестиции“ – 36 566 х.лв. /с данни за предходната година – 23 457
х.лв./. Краткосрочните вземания са в общ размер 1 127 х.лв. /с данни за предходната година – 382
х.лв./, а паричните средства към 31.12.2014 г. са в общ размер 474 х.лв. /с данни за предходната
година – 528 х.лв./.
В пасива на баланса към 31.12.2014 г. са отразени: внесен капитал 20176 х.лв.неразпределена
печалба – 5 603 х.лв., текуща печалба – 4 137 х.лв., непокрита загуба 6 878 х.лв. В раздел
„Задължения” са отразени задължения в общ размер 15 838 х.лв.: към доставчици – 187 х.лв. /с
данни за предходната година – 174 х.лв./, задължения към финансови предприятия – 0 х.лв. и други
задължения – 15 301 х.лв. /с данни за предходната година – 13 953 х.лв./, към предприятия в
групата – 29 х.лв., получени аванси 321 х.лв.
Към предоставената от органите на НАП ГДД за 2014 г. и ГФО в ТР няма приложени: отчет
за собствения капитал, отчет за паричните потоци, справка за дълготрайните активи, справка за
вземанията, задълженията и провизиите и справка за участия в капиталите на други предприятия.
Придобити недвижими имоти:
1. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 34/13.02.2014 г., том
І, рег.№ 939, дело № 28 от 2014 г., вписан като акт № 2, том 13, дв. вх. рег. № 5707 в СВ –
София, М. К. К. продава на „Инвест Мениджмънт“ ООД следните недвижими имоти, както следва:
поземлен имот с идентификатор 68134.1940.96, с площ по скица от 565 кв.м. заедно с
построените в имота: Двуетажна вилна сграда със застроена площ от 125 кв.м., с площ по скица
от 140 кв.м., с брой етажи: 2, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна и Гараж с
идентификатор 68134.1940.96.2 с площ по скица 39 кв.м, с адрес на имотите гр.С., за сумата
197 000 евро. Данъчната оценка на имота е 136 344,30 лв.
2. С нотариален акт № 15/28.02.2014 г., том І, рег.№ 467, дело № 9 от 2014 г., вписан
като акт № 108, том ІХ, дв. вх. рег. № 3763 в СВ – Варна, „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ продава на
„Инвест Мениджмънт“ ООД следните недвижими имоти, находящи се в гр. В., блок D2 на сграда с
пълен номер идентификатор 10135.2569.19.9, с адрес гр.В. а именно: Апартамент № D2-40 с площ
293.65 кв.м. в гр. В., апартаментен хотел „Сана 1“, вх. D2, ет. 6 за сумата от 997 000 евро, при
данъчна оценка на имота 154 304,30 лв. и Апартамент № D2-41 с площ 170.76 кв.м. в гр. В.,
апартаментен хотел „Сана 1“, вх. D2, ет. 6 за сумата от 585 000 евро, при данъчна оценка на имота
89 729,30 лв. Общата продажна цена на двата апартамента е 1 582 000 евро без ДДС или
3 094 123,86 лв.
*С акт № 19, том 11, дв. вх. рег. № 25450 от 17.11.2014 г. на СВ – Варна е наложена
възбрана върху апартамент № D2-41 в гр. В., апартаментен хотел „Сана 1“, вх. D2, ет.6 въз основа
на документ № 5173/10.11.2014 г. на ТД на НАП – Варна.
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3. С нотариален акт № 74/27.03.2014 г., том І, рег.№ 1855, дело № 58 от 2014 г., вписан
като акт № 166, том 31, дв. вх. рег. № 13618 в СВ – София, И. Д. Й. и А. С. продават на „Инвест
Мениджмънт“ ООД следните недвижими имоти, както следва: поземлен имот с идентификатор
68134.1940.97 с адрес на имота гр.С., с площ по скица 519 кв.м., заедно със строящата се съгласно
Разрешение за строеж №159 от 04.04.2008 г. на СО, Район „Витоша” и одобрен на 28.03.2008 г.
архитектурен проект от СО, Район „Витоша”, еднофамилна жилищна сграда, която съгласно
Констативен протокол рег. № 9400-1680 от 19.03.2014 г. на СО, Район „Витоша” и Удостоверение
за данъчна оценка №7202015483/20.03.2014 г. на СО Дирекция ПАМДТ, отдел МДТ „Витоша” е на
степен на завършеност до груб строеж 63% незавършено строителство, със застроена площ от
133,02 кв.м. за сумата от 197 000 евро или 385 298,51 лв. Данъчната оценка на поземления имот е
43 618 лева, а на строящата се сграда е в размер на 158 206,90 лева.
Правни изводи относно имуществото на ЮЛ за 2014г.:
От предоставения баланс за 2014 г. и данните в годишните финансови отчети от
предходните години се установява, че дружеството е използвало част от предоставените заеми за
покупка на горепосоченото имущество.
Горепосоченото имущество не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като
дружеството е разполагало със заемни средства за придобиването му.
Банкова информация за „Инвест Мениджмънт“ ООД:
Проверяван период от 16.04.2009 г. до 04.08.2014 г.
От писмо изх.№ 6771/19.09.2014 г. на „Корпоративна търговска банка“ АД, се установява:
- сметка /специална/ IBAN BG 94 KORP 9220 2015 4852 01 BGN, открита на 21.02.2008 г.
/преди проверявания период/ и закрита на 11.06.2008 г. /преди проверявания период/ с титуляр
„Инвест Мениджмънт“ ООД.
- депозит IBAN BG 67 KORP 9220 2015 4852 02 BGN, открит на 11.11.2008 г. /преди
проверявания период/ и закрит на 22.12.2012 г. с титуляр „Инвест Мениджмънт“ ООД.
- сметка /разплащателна/ IBAN BG 42 KORP 9220 1015 4852 01 BGN, открита на
11.06.2008 г. /преди проверявания период/ с титуляр „Инвест Мениджмънт“ ООД.
- сметка /разплащателна/ IBAN BG 24 KORP 9220 1415 4852 01 EUR, открита на
11.06.2008 г. /преди проверявания период/ с титуляр „Инвест Мениджмънт“ ООД.
- сметка /разплащателна/ IBAN BG 86 KORP 9220 1115 4852 01 USD, открита на
15.05.2010 г. с титуляр „Инвест Мениджмънт“ ООД.
Клиентът има подписан договор № 00186 за банкова касета от 30.12.2011 г.
Движението на паричните средства по банковите сметки на дружеството е във връзка с
извършваната дейност.
От писмо изх.№ 01-ИСК-9814/11.09.2014 г. на „Банка ДСК“ ЕАД се установява:
- сметка /разплащателна/ IBAN 21926241 BGN, открита на 07.07.2014 г. с титуляр „Инвест
Мениджмънт“ ООД. На 07.07.2014 г. по сметката са внесени 520 лв. с основание „откриване на
фирмена сметка“. На 25.07.2014 г. по сметката е постъпил превод от ЗАД „Виктория“ АД в размер
на 528 лв. с основание „обезщетение“. Салдо към датата на извлечението 1 033 лв.
- сметка /разплащателна/ IBAN 21926299 EUR, открита на 07.04.2008 г. /преди
проверявания период/ с титуляр „Инвест Мениджмънт“ ООД. Сметката е без движение на парични
средства.
3. „ТРЪСТ ВАСИЛЕВИ” ООД /“Дрийм Хоум 08” ООД/ с ЕИК 200184488, със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Дебър” № 17.
Проверяван период за „Дрийм Хоум 08” ООД с ЕИК 200184488 – от 28.03.2008 г. до
25.09.2008 г.
Проверяван период за „Тръст Василеви” ООД с ЕИК 200184488 – от 25.09.2008 г. до
04.08.2014 г.
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Дружеството е учредено от Ц. Р. В. и А. Г. В. с учредителен протокол от 28.03.2008 г. с
първоначално наименование „Дрийм Хоум 08” ООД и предмет на дейност: покупко-продажба и
отдаване под наем на недвижими имоти, строителство, обзавеждане, дизайн, посредническа
дейност при покупко-продажба на недвижими имоти, търговия на едро и дребно, внос и износ на
стоки, консултантска дейност и др. Дата на обявяване в Търговския регистър 20.06.2008 г. За
управител на „Дрийм Хоум 08” ООД е избран И. Д. С., видно от Протокол от учредително събрание
от 28.03.2008 г. Към датата на учредяване капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лева,
разпределен в 50 дяла всеки на стойност 100 лева, като дяловете са разпределени, както следва:
- Ц. Р. В. притежава 25 дяла от по 100 лв. всеки на обща стойност 2 500 лева,
представляващи 50 % от капитала.
- А. Г. В. притежава 25 дяла от по 100 лв. всеки на обща стойност 2 500 лева,
представляващи 50 % от капитала.
Дружествените дялове в размер на 2 500 лв. подлежат на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е
установен законен източник на средства за придобиването им.
Дружествените дялове в размер на 2 500 лв. подлежат на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е
установен законен източник на средства за придобиването им.
С протокол от 09.09.2008 г. от извънредно общо събрание на съдружниците в „Дрийм Хоум
08” ООД е взето решение за промяна на наименованието на дружеството от „Дрийм Хоум 08” ООД
на „Тръст Василеви” ООД и за увеличаване капитала на дружеството от 5 000 лева на 5 000 000
лева, чрез издаване на нови 49 950 дяла, с номинална стойност 100 лева всеки. Направените
промени са обявени в Търговския регистър на 25.09.2008 г. На същото събрание е взето решение за
приемане на Р. Ц. В., ЕГН ********** като съдружник в „Тръст Василеви” ООД чрез записване на
нови 10 000 дяла, с номинална стойност 100 лева всеки.
Съгласно приетото на 09.09.2008 г. решение новите дялове са записват от съдружниците,
както следва:
- Ц. В.записва 19 975 дяла
- А. В. записва 19 975 дяла
- Р. В. записва 10 000 дяла
И са разпределени между съдружниците, както следва:
- Ц. Р. В. притежава 20 000 дяла, с номинална стойност 100 лева всеки, на обща стойност
2 000 000 представляващи 40 % от капитала на дружеството
- А. Г. В. притежава 20 000 дяла, с номинална стойност 100 лева всеки, на обща стойност
2 000 000 представляващи 40 % от капитала на дружеството
- Р. Ц. В. притежава 10 000 дяла, с номинална стойност 100 лева всеки, на обща стойност
1 000 000 представляващи 20 % от капитала на дружеството.
От Удостоверение изх. № 114/ 12.09.2008 г. на „Корпоративна търговска банка“ АД се
установява, че „Дрийм Хоум 08” ООД с ново наименование „Тръст Василеви” ООД има открита
разплащателна сметка в банката с IBAN: BG 70 KORP 9220 10 17030101, по която на 11.09.2008 г. е
постъпила сумата 4 995 000 лева за увеличаване капитала на дружеството.
На проведеното на 09.09.2008 г. извънредно общо събрание на „Тръст Василеви” ООД И. Д.
С. е освободен от длъжността управител на дружеството и на негово място за управител е избрана
А. Г. В..
Дружествените дялове в размер на 1 997 500 лв. подлежат на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е
установен законен източник на средства за придобиването им.
Дружествените дялове в размер на 1 997 500 лв. подлежат на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е
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установен законен източник на средства за придобиването им.
Дружествените дялове в размер на 1 000 000 лв. подлежат на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 67 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен
законен източник на средства за придобиването им.
На 23.02.2010 г. на проведено общо събрание на съдружниците на „Тръст Василеви” ООД са
приети решения за промяна предмета на дейност и за увеличение на капитала на дружеството чрез
записване на нови дружествени дялове, а именно:
1. Предметът на дейност се променя както следва – придобиване и управление на дялови
участия в други търговски дружества на територията на Република България и в чужбина,
инвестиции, управление и контрол на инвестиции и инвестиционни проекти в Република България
и в чужбина, инвестиционно консултиране, търговско представителство, агентство и
посредничество (без процесуално) на местни и чуждестранни правни субекти в страната и в
чужбина и др.
2. Капиталът се увеличава с 8 000 000 лева, от 5 000 000 лева на 13 000 000 лева, чрез
записване на нови 80 000 дружествени дяла, всеки един с номинална стойност 100 лева.
Съгласно взетото на 23.02.2010 г. решение новите 80 000 дружествени дяла ще бъдат
разпределени между съдружниците, съразмерно на притежаваните от тях дружествени дялове в
капитала на „Тръст Василеви” ООД, а именно:
- Ц. Р. В. записва 32 000 дружествени дяла
- А. Г. В. записва 32 000 дружествени дяла
- Р. Ц. В. записва 16 000 дружествени дялове
Всички 130 000 дружествени дяла, с номинална стойност 100 лева всеки един, се
разпределят между съдружниците, както следва:
- Ц. Р. В. – 52 000 дружествени дяла, с номинална стойност 100 лева всеки, на обща
стойност 5 200 000 лева, представляващи 40 % от капитала на дружеството
- А. Г. В. – 52 000 дружествени дяла, с номинална стойност 100 лева всеки, на обща
стойност 5 200 000 лева, представляващи 40 % от капитала на дружеството
- Р. Ц. В. – 26 000 дружествени дяла, с номинална стойност 100 лева всеки, на обща
стойност 2 600 000 лева, представляващи 20 % от капитала на дружеството
Сумата в размер на 8 000 000 лв., послужила за увеличение на капитала, не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като е установен законен източник на средства –
разпределен дивидент от „Бромак“ ЕООД.
От Удостоверение изх. № 969/23.02.2011 г. на „Корпоративна търговска банка“ АД се
установява, че по сметка № BG 70 KORP 9220 10 17030101 на „Тръст Василеви” ООД с ЕИК
200184488 на 23.02.2011 г. е постъпила сума общо в размер на 8 000 000 лева с основание
увеличение на капитала, които са разпределени както следва:
- 3 200 000 лева от името на Ц. В.
- 3 200 000 лева от името на А. В.
- 1 600 000 лева от името на Р. В..
На 19.07.2011 г. на проведено общо събрание на съдружниците на „Тръст Василеви” ООД е
взето решение за увеличение на капитала на дружеството с 2 500 000 лева, от 13 000 000 лева на
15 500 000 лева, чрез записване на нови 25 000 дружествени дялове, всеки с номинална стойност
100 лева всеки, както следва:
- Ц. Р. В. записва 10 000 дружествени дяла
- А. Г. В. записва 10 000 дружествени дяла
- Р. Ц. В. записва 5 000 дружествени дяла
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Всички 155 000 дружествени дяла, с номинална стойност 100 лева всеки, се разпределят
между съдружниците, както следва:
- Ц. Р. В. – 62 000 дружествени дяла, с номинална стойност 100 лева всеки, на обща
стойност 6 200 000 лева, представляващи 40 % от капитала на дружеството
- А. Г. В. – 62 000 дружествени дяла, с номинална стойност 100 лева всеки, на обща
стойност 6 200 000 лева, представляващи 40 % от капитала на дружеството
- Р. Ц. В. – 31 000 дружествени дяла, с номинална стойност 100 лева всеки, на обща
стойност 3 100 000 лева, представляващи 20 % от капитала на дружеството.
От Удостоверение изх. № 3642/30.08.2011 г. на „Корпоративна търговска банка“ АД се
установява, че по сметка № BG 70 KORP 9220 10 17030101 на „Тръст Василеви” ООД с ЕИК
200184488 на 29.08.2011 г. е постъпила сума общо в размер на 2 500 000 лева с основание
увеличение на капитала, които са разпределени както следва:
- 1 000 000 лева от името на Ц. В.
- 1 000 000 лева от името на А. В.
- 500 000 лева от името на Р. В..
Сумата в размер на 2 500 000 лв. е получена като заем от „Бромак“ ЕООД, който е погасен от
проверяваното лице със средства от „Фина – Ц“ ЕООД с основание „покупко – продажба на
валута“, за която покупка лицето не е разполагало със средства със законен източник.
Дружествените дялове в размер на 1 000 000 лв. подлежат на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е
установен законен източник на средства за придобиването им.
Дружествените дялове в размер на 1 000 000 лв. подлежат на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е
установен законен източник на средства за придобиването им.
Дружествените дялове в размер на 500 000 лв. подлежат на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 67 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
От справки в Търговски регистър на 05.08.2015 г. и на 20.04.2015 г. се установява, че
капиталът на „Тръст Василеви” ООД е в размер на 15 500 000 лева, разпределен в 155 000
дружествени дяла, с номинална стойност 100 лева всеки. Дяловете са разпределени, както следва:
- Ц. Р. В., ЕГН ********** притежава 62 000 дружествени дяла, с номинална стойност 100
лева всеки, на обща стойност 6 200 000 лева, представляващи 40 % от капитала на дружеството;
- А. Г. В., ЕГН ********** притежава 62 000 дружествени дяла, с номинална стойност 100
лева всеки, на обща стойност 6 200 000 лева, представляващи 40 % от капитала на дружеството;
- Р. Ц. В., ЕГН ********** притежава 31 000 дружествени дяла, с номинална стойност 100
лева всеки, на обща стойност 3 100 000 лева, представляващи 20 % от капитала на дружеството.
Управител на дружеството е А. Г. В..
От справки в Търговски регистър към 20.04.2015 г. се установява, че има наложени запори
върху дружествените дялове, както следва:
- Запор върху притежаваните от Ц. Р. В. 62 000 дружествени дяла, с номинална стойност
100 лева всеки, представляващи 40 % от капитала на „ТРЪСТ ВАСИЛЕВИ” ООД с ЕИК 200184488.
Запорът е наложен въз основа на обезпечителна заповед, издадена по ЧНД № 3703/2014 г. на СГС,
НО и определение № 2507/22.08.2014 г. и образувано изпълнително дело № 20141110400164 на
СИС при СРС в полза на СГП. Запорът е вписан в Търговския регистър на 09.09.2014 г.
- Запор върху притежаваните от А. Г. В. 62 000 дружествени дяла, с номинална стойност 100
лева всеки, представляващи 40 % от капитала на „ТРЪСТ ВАСИЛЕВИ” ООД с ЕИК 200184488.
Запорът е наложен в полза на НАП на основание чл. 203, ал. 8 от ДОПК във връзка с публично
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вземане в предполагаем размер на 1 989 241,07 лв. и Постановление за налагане на обезпечителни
мерки изх. № 5763/01.04.2015 г. Запорът е вписан в Търговския регистър на 02.04.2015 г.
Данъчно-осигурителна информация за „ТРЪСТ ВАСИЛЕВИ” ООД /“Дрийм Хоум 08”
ООД с ЕИК 200184488:
От писмо изх. № 02-24-00-1874/03.09.2014 г. на ТД на НАП София, офис Красно село се
установява:
1. За проверявания период от 28.03.2008 г. до 04.08.2014 г. „Тръст Василеви” ООД е
подало годишни данъчни декларации /ГДД/ по чл. 92 от ЗКПО, както следва:
- ГДД за 2008 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 22435080311068/24.03.2009 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 98 416,67 лв., разходи в размер на 735,84 лв., счетоводна печалба в
размер на 97 680,83 лв.
От представения към ГДД счетоводен баланс се установява, че увеличението на капитала от
5 000 лв. на 5 000 000 лв. е отразено в „Пасива“ на баланса;
- ГДД за 2009 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 2243500901274001/30.03.2010 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 10 306 686,91 лв., разходи в размер на 5 288,78 лв., счетоводна
печалба в размер на 10 301 398,13 лв. и данъчна печалба /след преобразуване на финансовия
резултат/ в размер на 126 398,13 лв.
От представения към ГДД счетоводен баланс е видно, че дружеството е реализирало печалба
в размер на 10 289 000 лв. В актива на баланса са отразени 15 180 000 лв. под формата на дялове
/покупка и увеличение на капитала на „Инвест Мениджмънт“ ЕООД/ „Никс Трейд 08“ ЕООД/.
От отчета за приходите и разходите се установява, че получената печалба е от отчетени
приходи от дивиденти „Корси – 5“ /Принт инвест 1 ЕООД
- ГДД за 2010 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 2202001798/24.03.2011 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 225 751,44 лв., разходи в размер на 223 278,67 лв., счетоводна
печалба в размер на 2 472,77 лв.;
- ГДД за 2011 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 2224351200237604/28.03.2012 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 75 571,78 лв., разходи в размер на 58 128,88 лв., счетоводна печалба
в размер на 17 442,90 лв.;
От представения към ГДД счетоводен баланс е видно, че в актива на баланса е отразено
изменение в раздел ДФА от 15 180 00 лв. на 25 180 000 лв. под формата на дялове /покупка и
увеличение на капитала на „Сънлайт еър“ ЕАД и 3 000 000 лв. увеличение на капитала на „Инвест
Мениджмънт“ ЕООД/;
- ГДД за 2012 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 224350803110681300288735/28.03.2013 г. –
декларирани приходи от дейност в размер на 51 415,22 лв., разходи в размер на 55 186,66 лв.,
счетоводна загуба в размер на 3 773,44 лв.;
- ГДД за 2013 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 224351400310893/27.03.2014 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 51 426,75 лв., разходи в размер на 7 430,89 лв., счетоводна печалба
в размер на 43 995,86 лв.;
- ГДД за 2014 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 224351500426969/2015 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 41 831,24 лв., разходи в размер на 547 919,31 лв., счетоводна загуба
в размер на 506 088,07 лв.;
От направената на 20.04.2015 г. справка в имотен регистър „ИКАР“; ЦБ - КАТ и от
представените счетоводни баланси се установява, че „ТРЪСТ ВАСИЛЕВИ” ООД /“Дрийм Хоум
08” ООД не притежава недвижими имоти и МПС.
Банкова информация за „ТРЪСТ ВАСИЛЕВИ” ООД / „Дрийм Хоум 08” ООД:
С решение от 21.08.2014 г. по г.д. № 45400/2014 г. на Районен съд - гр. София, 65-състав е
разкрита банкова тайна по отношение движението и наличностите по банковите сметки на
проверяваното лице и свързаните с него лица.
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1. От писмо с изх. № 10028/24.09.2014 г. на „Корпоративна търговска банка” АД се
установява следното:
Получената банкова информация е за периода от 25.09.2008 г. до 04.08.2014 г. - след
преобразуването на дружеството от „Дрийм Хоум 08” ООД на „Тръст Василеви“ ООД.
- разплащателна банкова сметка в евро IBAN: BG 52 KORP 9220 1417 0301 01 открита на
11.09.2008 г., с начално салдо в размер на 92,32 лв. и салдо към момента на справката в размер на
82,24 евро. По сметката от 2008 г. до 25.03.2014 г. /вкл./ движението е от начислената такси за
поддръжка. От 26.03.2014 г. по сметката е извършена покупко-продажба на валута на сума в размер
11 000 евро или 21 532,50 лв. и са превеждани суми от сметка на Ц. В.в общ размер на 151 151,96
лв.
- разплащателна банкова сметка в лева IBAN: BG 70 KORP 9220 1017 0301 01 открита на
11.09.2008 г., с начално салдо в размер на 94 лв. и салдо към момента на справката в размер на
82,24 лева.
* По сметката на 27.05.2009 г. е постъпила сума в размер на 10 175 000 лв. с основание
„дивидент съгласно решение на едноличния собственик на капитала /ЕСК/“ от „Корси – 5“ с
настоящо наименование „Принт инвест 1“ ЕООД – едноличен собственик на което е „Тръст
Василеви“ ООД в периода 19.05.2009 г. до 23.06.2009 г.
*за 2011 г. движението по сметката е както следва:
- на 23.02.2011 г. са прехвърлени средства в размер на 8 000 000 лв. от банкова сметка с
титуляр Ц. В.с основание „увеличение на капитал“, с която сума чрез трансфер на средства е
увеличен капитала на „Инвест мениджмънт“ ЕООД с 3 000 000 лв.; вноска за учредителен капитал
на „Сънлайт еър“ ЕАД / – 5 000 000 лв., която сума на същата дата е преведена на „Тръст
Василеви“ ООД с основание „по договор /заем/“, който отново чрез трансфер с основание „по
договор /заем/“ е предоставен на дружества, контролирани от Ц. В..
- на 29.08.2011 г. са прехвърлени средства в размер на 2 500 000 лв. от банкова сметка с
титуляр Ц. В./ 1 000 000 лв. от името на Ц. В.; 1 000 000 лв. от името на А. В. и 500 000 лв. от името
на Р. В. - дъщеря/ с основание „увеличение на капитал“.
2. От анализа на получената банкова информация се установява:
- от сметка BG61KORP 9220 1004774701 с титуляр „Корси – 5“ ЕООД е направен трансфер
на средства в размер на 10 175 000 лв. основание „дивидент съгласно решение на ЕСК“ по сметка
BG70KORP 9220 1017 0301 01;
По сметката BG61KORP 9220 1004774701 с титуляр „Корси – 5“ ЕООД на 27.05.2009 г. са
получени суми както следва:
1. Получена сума в размер на 2 460 184,09 лв. от сметка / BG64KORP 9220 1004 1424 01/ с
титуляр „ФИНА-Ц“ ЕООД с основание „покупко-продажба на валута“ без дружеството /Корси 05
ЕООД/ да е притежавало налична валута и без да е извършило /превело по сметка на „ФИНА-Ц“
ЕООД / реален валутен обмен ;
2. Получена сума в размер на 2 446 000 лв. от сметка с титуляр „Никс Трейд 08“ ЕООД
/едноличен собственик на дружеството „Тръст Василеви“ ООД/ с основание „договор за заем“.
От направения анализ на банкова сметка BG64KORP 9220 1004 1424 01 с титуляр „ФИНАЦ“ ЕООД и банкова сметка BG42KORP 9220 1015 4852 01 с титуляр „Никс Трейд 08“ ЕООД е
видно, че на 27.05.2009 г. „Никс Трейд 08“ ЕООД е получило сума в размер на 2 445 998,12 лв. с
основание „покупко-продажба на валута“ без дружеството /“Никс Трейд 08“ ЕООД/ да е
притежавало налична валута и без да е извършило /превело по сметка на „ФИНА-Ц“ ЕООД / реален
валутен обмен. На същата дата сумата от „покупко-продажбата“ е преведена по сметка на „Корси 5“ ЕООД вече с основание „договор за заем“;
3. Получена сума в размер на 5 322 880 лв. от „Ем Стейт“ ЕООД с основание „договор за
заем“ .
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Информация относно придобиването на „Корси – 5“ ЕООД от „Тръст Василеви“ ООД:
На 19.05.2009 г. Р. С. А. продава на „Тръст Василеви“ ООД притежаваните от нея 50 дяла с
номинал от 100 лв. всеки от капитала на „Корси-5“ ЕООД на „Тръст Василеви“ ООД за сумата от
10 000 лв.
На 26.05.2009 г. на извънредно общо събрание на съдружниците на „Тръст Василеви“ ООД,
едноличен собственик на капитала на „Корси – 5“ ЕООД, е взето решение за разпределяне на
неразпределената печалба от 2007 г. в размер на 13 587 747,21 лв., като се покриват загубите на
„Корси-5“ ЕООД от 2006 г. и 2008 г., възлизащи общо в размер на 3 408 809,25 лв. Сумата в размер
на 10 175 000 лв. се разпределя като дивидент на едноличния собственик на капитала на „Корси-5“
ЕООД и сумата в размер на 3 937,96 лв. остава като неразпледелена печалба.
На 27.05.2009 г. „Корси-5“ ЕООД изплаща дивидента в размер на 10 175 000 лв. като към
датата на изплащането му дружеството не е разполагало с достатъчно парични средства за това.
На 23.06.2009 г. „Тръст Василеви“ ООД продава притежаваните от него 50 дяла от капитала
на „Корси-5“ ЕООД, всеки един с номинала стойност 100 лв. на М. К. К. за сумата от 5 000 лв.
От баланса на „Корси – 5“ ЕООД към 31.12.2008 г. се установяват активи общо в размер на
27 601 х.лв. и за предходен период 16 151 х.лв., задължения общо в размер на 17 417 х.лв. и за
предходен период 4 761 х.лв. и собствен капитал в размер на 10 184 х.лв. и за предходен период
11 390 х.лв.
Изложените по-горе обстоятелства за придобиването и продажбата на капитала на „Корси-5”
ЕООД сочат на следното:
В резултат на придобиването на капитала на „Корси-5” ЕООД е разпределен дивидент на
„Тръст Василеви” ООД, за да се оправдае увеличаването на капитала на „Инвест Мендиджмънт”
ООД. В продкрепа на този извод е обстоятелството, че придобиването на капитала на „Корси-5”
ЕООД от „Тръст Василеви” ООД е на цена от 10 х. лв. при съществуващи активи на дружеството в
размер на 27 601 х. лв. и пасиви общо в размер на 17 417 х. лв., т.е. цената, заплатена за
придобиването на капитала на „Корси-5” ЕООД, е в пъти по-малка в сравнение с активите на
дружеството. Противоречи дори и на житейската логика обстоятелството, че в следствие
придобиването на капитала на „Корси-5” ЕООД само за малко повече от месец „Тръст
Василеви”ООД си е осигурило доходи от разпределяне на дивиденти в резултат на натрупана
неразпределена печалба от предходен период /преди придобиване на капитала на „Корси-5” ЕООД
от „Тръст Василеви”ООД/.
По изложените по-горе съображения, следва да се приеме, че придобиването и впоследствие
продажбата на капитала на „Корси-5” ЕООД от „Тръст Василеви”ООД е извършено с цел привидно
осигуряване на източник на законни доходи.
В подкрепа на горния извод е и установеното в хода на проверката по ЗОПДНПИ
обстоятелство, че към момента на изплащането на дивидента „Корси-5” ЕООД не е разполагало със
съответните законни средства за изплащането му.
4. „СЪНЛАЙТ ЕЪР” ЕАД с ЕИК 201471651, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район Красно село, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 12.
Проверяван период от 07.03.2011 г. до 04.08.2014 г.
Решение за учредяване на еднолично акционерно дружество с наименование „Сънлайт Еър”
ЕАД е взето на извънредно общо събрание на съдружниците на „Тръст Василеви” ООД, състояло
се на 23.02.2010 г. Учредяването на „Сънлайт ЕЪР” ЕАД е обявено в Търговския регистър на
07.03.2011 г.
Видно от Протокола от проведеното извънредно общо събрание на 23.02.2010 г. - „Сънлайт
Еър” ЕАД е със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ул. „Дебър” № 17.
За членове на Съвета на директорите на „Сънлайт Еър” ЕАД са избрани Р. С. С. с ЕГН **********,
А. Г. В. с ЕГН ********** и Р. Ц. В. с ЕГН **********. Предметът на дейност на дружеството е
превоз по въздуха и други въздухоплавателни услуги, извършвани срещу заплащане, със собствени
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или наети въздухоплавателни средства, със собствен или нает екипаж, опериране на всякакъв вид
въздухоплавателни средства, осъществяване на стопанска дейност по надземно обслужване на
териториите на летището, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, а за
дейностите, които се упражняват при разрешителен режим – след получаване на съответен лиценз/
разрешение.
Към датата на учредяване капиталът на „Сънлайт Еър” ЕАД е в размер на 5 000 000 лева и е
разпределен в 5 000 000 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1
лев всяка. От Списък на лицето, записало акции при учредяване на „Сънлайт Еър” ЕАД се
установява, че всички акции са записани от учредителя и едноличен собственик на капитала „Тръст
Василеви” ООД, ЕИК 200184488 по тяхната номинална стойност. Съгласно списъка срещу
записаните акции в срок до 11.03.2011 г. учредителят „Тръст Василеви” ООД се задължава да
направи парична вноска, представляваща 100 % от стойността на записаните акции по набирателна
банкова сметка, открита на името на дружеството.
От удостоверение изх. № 997/25.02.2011 г. на „Корпоративна търговска банка“ АД се
установява, че по сметка № BG 77 KORP 9220 20 34119401 на „СЪНЛАЙТ ЕЪР” ЕАД /в процес на
учредяване/ на 24.02.2011 г. е постъпила сума в размер на 5 000 000 лева с основание вноска за
учредителен капитал, които са преведени от „ТРЪСТ ВАСИЛЕВИ” ООД с ЕИК 200184488.
На 21.07.2011 г. на проведено извънредно общо събрание на съдружниците на „Тръст
Василеви” ООД в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Сънлайт Еър” ЕАД е
взето решение за увеличаване размера на капитала на „Сънлайт Еър” ЕАД с 2 000 000 лева, от
5 000 000 лева на 7 000 000 лева чрез издаване на нови 2 000 000 броя обикновени, поименни акции
с право на един глас , всяка с номинална стойност от 1 лев, на обща стойност 2 000 000 лева, които
да бъдат записани изцяло от едноличния собственик на капитала „Тръст Василеви”.
От удостоверение изх. № 3645/30.08.2011 г. на „Корпоративна търговска банка“ АД се
установява, че по сметка на „СЪНЛАЙТ ЕЪР” ЕАД на 30.08.2011 г. е постъпила сума в размер на
2 000 000 лева с основание вноска за увеличение на капитала, които са преведени от „Тръст
Василеви” ООД.
На 19.05.2014 г. с протокол с решения на общото събрание на съдружниците във „Тръст
Василеви” ООД и с протокол с решения на Съвета на директорите на „Сънлайт Еър” ЕАД е
освободена Р. С. С. като изпълнителен директор на дружеството и е избран С. М. С. за
изпълнителен директор на дружеството.
На 17.09.2014 г. с протокол от общото събрание на съдружниците на „Тръст Василеви” ООД
и с протокол на Съвета на директорите на „Сънлайт Еър” ЕАД е взето решение за освобождаване от
длъжността изпълнителен директор С. М. С. и на негово място е избран И. К. С. с ЕГН **********.
Към 21.04.2015 г. капиталът на „СЪНЛАЙТ ЕЪР” ЕАД е в размер на 7 000 000 лева,
разпределен в 7 000 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев
всяка. Целият капитал е внесен изцяло и е собственост на „ТРЪСТ ВАСИЛЕВИ” ООД с ЕИК
200184488 и съдружници Ц. Р. В., А. Г. В. и Р. Ц. В..
Въздухоплавателни средства:
От писма вх. № 8786/03.09.2014 г. и вх. № 00513/22.01.2015 г. на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация” се установява, че в регистъра на гражданските
въздухоплавателни средства на Република България има записи за притежавани, наети или държани
на друго основание въздухоплавателни средства от „Сънлайт Еър” ЕАД, както следва: LZ – YUP,
LZ – YUR, LZ – TRH.
От справки за статуса на посочените въздухоплавателни средства и от документите
послужили като основание за регистрация в регистъра на Гражданските въздухоплавателни
средства, респ. документи за собственост, се установява:
1. Въздухоплавателно средство CL – 600 – 2B16, рег. знак LZ – YUP/ 2195/ 26.03.2014 г. е
със сериен номер 5602, дата на производство 30.12.2004 г. и производител Bombardier Inc, Canada.
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Летателна годност валидна до 17.10.2014 г., собственик и оператор „Сънлайт Еър” ЕАД, гр. София,
бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет.12. В справката са отразени неотменени в полза на „УниКредит
Булбанк“ АД тежести, а именно вписан залог на 29.01.2014 г. по Договор за търговски залог върху
движими вещи № 1/ 30.12.2013 г.
От Договор за покупко-продажба на въздухоплавателни средства от 14.02.2014 г. се
установява, че „Сънлайт Еър” ЕАД купува от „Партнер Лизинг” АД два броя въздухоплавателни
средства – посоченият по-горе самолет Challenger, сериен номер 5602, с регистрация LZ – YUP,
както и самолет Challenger, сериен номер 5625, с регистрация LZ – YUR, които се продават само
заедно общо за сумата от 10 500 000 щатски долара, по 5 250 000 щатски долара за всяко едно
въздухоплавателно средство.
Видно от писмо рег. № 26-00-30/20.01.2015 г. на ГД „ГВА” – Въздухоплавателно средство
CL – 600 – 2B16, с бивш рег. знак LZ – YUP, сер. № 5602, рег. № 2195 е дерегистрирано от
Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България и е издадено
Анулиране регистрацията на въздухоплавателно средство № 26-2515 от 27.10.2014 г., като
последната регистрация е от 29.09.2014 г.
С Договор за покупко-продажба на въздухоплавателно средство от 19.09.2014 г., сключен
между „Сънлайт Еър” ЕАД, представлявано от С. М. С. – изпълнителен директор (наричан по
договор първа страна – продавач), „УниКредит Булбанк” АД (наричан по договора втора страна –
купувач или банката) и „Партнер Лизинг” АД (наричан по договора предходен собственик):
Продавачът прехвърля на Купувача, собствеността върху самолет Challenger, сериен номер 5602, с
регистрация LZ – YUP, за сумата от USD 5 473 555, 91 щатски долара. От приемо-предавателен
протокол от 19.09.2014 г. „Сънлайт Еър” ЕАД предава на „УниКредит Булбанк” АД в техническа
изправност и летателна годност самолет Bombardier Challenger 604, сериен номер: 5602,
регистрация: LZ – YUP.
Съгласно документ № 26-2515/27.10.2014 г. собственик и оператор на въздухоплавателното
средство е „УниКредит Булбанк” АД, като причина за анулиране регистрацията на
въздухоплавателното средство е преминаване в друга държава или администрация – Федерална
република Германия.
Лизингополучателят „Сънлайт Еър” ЕАД не е извършвал плащане по лизинговия договор с
„Партнер Лизинг“ АД – лизингодател, поради което самолетът е прехвърлен на „УниКредит
Булбанк“ АД и не е предмет на претенция в бъдещото исково производство.
2. Въздухоплавателно средство CL – 600 – 2B16, рег. знак LZ – YUR/2232/26.03.2014 г. е със
сериен номер 5625, дата на производство 22.07.2005 г. и производител Bombardier Inc, Canada.
Летателна годност валидна до 26.04.2014 г., собственик и оператор „Сънлайт Еър” ЕАД, гр. София,
бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 12. Няма записи за тежести.
С договор за покупко-продажба на въздухоплавателни средства от 14.02.2014 г. „Партнер
Лизинг” АД продава на „Сънлайт Еър” ЕАД, въздухоплавателното средство самолет Challenger,
сериен номер 5625, с регистрация LZ – YUR, за сумата от 5 250 000 щатски долара.
На 27.03.2014 г. сумата от 5 000 000 щатски долара е преведена по сметка на „Партнер
Лизинг“ АД с основание „аванс по договор“.
С писмо изх. № 0911-08-005247/ 26.03.2014 г. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на
кредитор по Договор за банков кредит № 264/30.12.2013 г. и заложен кредитор по договор за
търговски залог върху движими вещи от 30.12.2013 г., в чиято полза е учреден и вписан търговски
залог върху въздухоплавателни средства: самолет Challenger, сериен номер 5602, с регистрация LZ
– YUP и самолет Challenger, сериен номер 5625, с регистрация LZ – YUR, дава съгласието си
същите да бъдат прехвърлени (продадени) от „Партнер лизинг” АД на „Сънлайт Еър” ЕАД като
учреденият и вписан в регистъра на ГД „ГВА” в полза на „УниКредит Булбанк“ АД търговски
залог върху всяко едно от посочените въздухоплавателни средства запази обезпечителното си
действие и реда на вписването в тежест на новия приобретател „Сънлайт Еър” ЕАД до
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окончателното погасяване на всички вземания на „УниКредит Булбанк“ АД за главница, лихви,
такси, комисиони и други разноски, определени по основание и размер с Договора за банков кредит
№ 264 от 30.12.2013 г.
С договор от 28.03.2014 г. самолет Challenger, сериен номер 5625, с регистрация LZ – YUR е
продаден за сумата от 7 200 000 щатски долара на INSURED AIRCRAFT TITLE SERVICE.
На 07.05.2014 г. е получена сума от продажба на въздухоплавателно средство CL – 600 –
2B16, рег. знак LZ – YUR/ 2232, сериен номер 5625/, в размер на 5 176 606 евро /10 124 561,31 лв./
от INSURED AIRCRAFT TITLE SERVICE.
От писмо рег. № 26-00-30/20.01.2015 г. на ГД „ГВА” въздухоплавателно средство CL – 600 –
2B16, сер. № 5625, с бивш рег. знак LZ – YUR, рег. № 2232 е дерегистрирано от Регистъра на
гражданските въздухоплавателни средства на Република България и е издадено Анулиране
регистрацията на въздухоплавателно средство № 26-2486 от 31.03.2014 г., като последната
регистрация е от 26.03.2014 г.
Сумата, получена от продажбата на самолет Challenger CL – 600 – 2B16, рег. знак LZ –
YUR/ 2232, сериен номер 5625 е проследена при анализа на разплащателна сметка в евро IBAN BG
56 KORP 9220 1400 0559 02 с титуляр „Бромак“ ЕООД.
3. Въздухоплавателно средство Learjet 60, рег. знак LZ – TRH / 2340/ 01.07.2011 г. е със
сериен номер 60-399, дата на производство 24.05.2011 г. и производител Learjet, USA. Летателна
годност валидна до 25.06.2015 г., собственик „Партнер Лизинг” АД и оператор „Сънлайт Еър”
ЕАД. В справката за статус е отбелязан договор за финансов лизинг от 18.05.2011 г. със срок
17.05.2021 г. и са отразени неотменени тежести в полза на „Корпоративна търговска банка“ АД, а
именно – вписан залог на 21.01.2012 г. по договор от 19.01.2012 г.
На 28.03.2011 г. от сметка BG25KORP 9220 1034 1194 01 в „КТБ“ АД на „Сънлайт Еър” ЕАД
са преведени 3 251 000 щатски долара на LEARJET INC с основание „първа вноска по договор за
самолет / Learjet 60, рег. знак LZ – TRH / 2340/ със сериен номер 60-399/.
На 18.05.2011 г. между „Партнер Лизинг” АД (собственик - лизингодател по договора) и
„Сънлайт Еър” ЕАД (лизингополучател по договора) е сключен Договор за финансов лизинг
относно самолет Bombardier Learjet 60 XR със заводски фабричен сериен № 399 и регистрационен
№ LZ – TRH, съгласно който лизингодателят отдава на 10.06.2011 г. на лизинг посочения самолет
на лизингополучателя за сумата от 10 602 990 щатски долара, при авансово плащане на стойност от
3 500 000 щатски долара, платено от лизингополучателя „Сънлайт Еър” ЕАД.
По лизинговия договор за периода от 28.03.2011 г. до 26.05.2014 г. са платени общо
5 771 606,13 щатски долара /вкл. и авансовото плащане/ по сметка BG69KORP 9220 1134 1194 01
и 566 409,63 лв. по сметка BG25KORP 9220 1034 1194 01.
С Допълнително споразумение от 07.11.2014 г. за заместване в правоотношение към
Договора за финансов лизинг е сключено споразумение между лизингодателят „Партнер Лизинг”
АД, лизингополучателят „Сънлайт Еър” ЕАД и нов лизингополучател „ХОРНИТ” ООД, гр. София,
с ЕИК 020556093, представлявано от Л. Н. Т., като с подписването му новият лизингополучател
„Хорнит” ООД замества лизингополучателят „Сънлайт Еър” ЕАД в правоотношението му с
„Партнер Лизинг” АД, породено от Договор за финансов лизинг на самолети от 18.05.2011 г. с
предмет самолет Bombardier Learjet 60 XR със заводски фабричен сериен № 399 и регистрационен
№ LZ – TRH. Съгласно допълнителното споразумение новият лизингополучател заплаща сумата в
размер на 650 209,21 лева за погасяване на всички задължения на „Сънлайт Еър” ЕАД с настъпил
падеж по Договора за лизинг, като сумата следва да бъде заплатена по банкова сметка на „Партнер
Лизинг” АД в „Корпоративна търговска банка“ АД с IBAN BG 84 KORP 92201013529701, с
основание „кредитна сделка 10029 и партида 5312840212200831“.
Лизингополучателят „Сънлайт Еър” ЕАД е заместен с нов лизингополучател „ХОРНИТ”
ООД, тъй като не е имало възможност за плащане на лизинговите вноски за самолета, поради
което самолетът не е предмет на претенция в бъдещото исково производство.
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Моторни превозни средства:
1. Товарен автомобил марка „ГРЕЙТ УОЛЛ”, модел „СТИЙД 4”, с рег. № СА 5766 РТ,
рама № LGWDB3175AB646558, двигател № SHS2015, дата на първа регистрация: 29.12.2010 г.,
цвят червен. Придобит с договор за покупко-продажба от 03.05.2011 г. за сумата от 24 500 лв. с вкл.
ДДС. Пазарната стойност към датата на придобиване е 24 500 лв.
Автомобилът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като дружеството е
разполагало със средства за придобиването му.
2. Лек автомобил марка „ГРЕЙТ УОЛ ХОВЪР”, модел „5”, с рег. № СА 5675 РТ, рама
№ LGWFF3A52AB646545, двигател № SHX2612, дата на първа регистрация: 29.12.2010 г., цвят
черен. Придобит с договор за покупко-продажба от 03.05.2011 г. за сумата от 29 500 лв. с вкл. ДДС.
Пазарната стойност към датата на придобиване е 29 500 лв.
Автомобилът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като дружеството е
разполагало със средства за придобиването му.
3. Товарен автомобил марка „ГРЕЙТ УОЛЛ”, модел „ВОЛЕКС”, с рег. № СА 8352 ТР,
рама № LGWCA2A41CE931810, двигател № 1201002014, дата на първа регистрация: 19.04.2013 г.,
цвят червен. Придобит с договор за доставка и продажба на нови моторни средства от 11.04.2013 г.
за сумата от 16 598 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване е 16 598 лв.
Автомобилът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като дружеството е
разполагало със средства за придобиването му.
Данъчно-осигурителна информация за „СЪНЛАЙТ ЕЪР“ ЕАД:
От писма изх. №№ 02-24-00-1874/03.09.2014 г. на ТД на НАП София,офис Красно село се
установява:
1. За проверявания период от 07.03.2011 г. до 04.08.2014 г. „СЪНЛАЙТ ЕЪР“ ЕАД с ЕИК
201471651 е подало Годишни данъчни декларации /ГДД/ по чл. 92 от ЗКПО, както следва:
- ГДД за 2011 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 224351200289103/30.03.2012 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 1 550 785,02 лв., разходи в размер на 4 082 665,31 лв., счетоводна
загуба в размер на 2 531 880,29 лв.;
От представения към ГДД счетоводен баланс е видно, че в актива на баланса са отразени
като придобити ДМА закупените /2 броя/ МПС на обща стойност 54 000 лв. и стойността на 1 бр.
самолет Bombardier Learjet 60 XR, придобит чрез договор за финансов лизинг за сумата от
10 602 990 щатски долара;
- ГДД за 2012 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 2202И0032345/28.03.2013 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 3 757 224,79 лв., разходи в размер на 5 292 106,80 лв., счетоводна
загуба в размер на 1 534 882,01 лв.;
- ГДД за 2013 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 2202И0045279/28.03.2014 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 3 486 335,38 лв., разходи в размер на 4 851,221,76 лв., счетоводна
загуба в размер на 1 364 886,38 лв.;
От представения към ГДД счетоводен баланс е видно, че в актива на баланса са отразен като
придобити ДМА закупения /1 броя/ МПС на обща стойност 16 598 лв.;
- ГДД за 2014 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 2202И0062966/2015 г. – декларирани приходи
от дейност в размер на 23 115 791.65 лв., разходи в размер на 29 061 558.71 лв., счетоводна загуба в
размер на 5 945 767.06 лв.;
Банкова информация за „СЪНЛАЙТ ЕЪР“ ЕАД:
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С решение от 21.08.2014 г. по г.д. №45400/2014 г. на Районен съд - гр. София, 65-състав е
разкрита банкова тайна по отношение движението и наличностите по банковите сметки на
проверяваното лице и свързаните с него лица.
1. От писмо с изх.№ 10028/24.09.2014 г. на „Корпоративна търговска банка” АД се
установява следното:
- специална сметка в лева IBAN: BG77KORP 9220 20 34119401 открита на 24.02.2011 г. На
08.03.2011 г. с превод на сума в размер на 5 000 000 лв. от „Тръст Василеви“ ООД – едноличен
собственик на капитала на дружеството, за учредяване на дружеството, която сума е преведена по
сметка BG25KORP 9220 1034 1194 01;
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG 25 KORP 9220 1034 1194 01 открита на
08.03.2011 г. с трансфер на средства в размер на 5 000 000 лв., която сума на същия ден е преведена
по сметка IBAN: BG70KORP 9220 1017 0301 01 с титуляр „Тръст Василеви“ ООД. Салдо към
момента на справката в размер на 35 040,29 лв.
По сметката са получавани преводи с основание „по фактури” от Ц. В.и „Корпоративна
търговска банка” АД, както и средства от юридически лица, контролирани от Ц. В.. По сметката са
постъпили суми в общ размер на 2 534 326,29 лв. от Ц. В..
Сумата в размер на 2 534 326,29 лв., преобразувана от сметка с IBAN BG 50 KORP 9220
1000 0542 00 с титуляр Ц. В.не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същата
представлява разход на проверяваното лице.
- разплащателна сметка в евро IBAN: BG07KORP 9220 1434 1194 01 открита на 08.03.2011
г., със салдо към момента на справката в размер на 26 837,46 евро или 52 489,51 лв.
По сметката на 07.05.2014 г. е получена сума, от продажба на въздухоплавателно средство
CL – 600 – 2B16, рег. знак LZ – YUR/ 2232, сериен номер 5625/, в размер на 5 176 606 евро
/10 124 561,31 лв./ от INSURED AIRCRAFT TITLE SERVICE.
От получената сума са преведени средства по сметка с титуляр „Бромак“ ЕООД в размер на
2 855 502,30 евро /5 584 877,06 лв./, която сума е върнат заем, получен на 27.03.2014 г. по сметка
IBAN: BG69KORP 9220 1134 1194 01 и за периода 31.05.2014 г. - 10.06.2014 г. са изтеглени на каса
сума в размер на 750 000 евро от Р. С. С..
- картова разплащателна сметка в евро IBAN: BG77KORP 9220 1434 1194 02 открита на
01.06.2011 г., със салдо към момента на справката в размер на 25 евро.
По сметката са получавани средства от BG07KORP 9220 1434 1194 01, с които са плащани
такси за престой на самолети в чужбина.
- разплащателна сметка в щатски долари IBAN: BG69KORP 9220 1134 1194 01 открита на
08.03.2011 г., със салдо към момента на справката в размер на 784 119,64 щ.д.
На 28.03.2011 г. от сметка BG25KORP 9220 1034 1194 01 са прехвърлени 3 251 000 щ.д.,
които на същата дата са преведени на LEARJET INC с основание „първа вноска по договор за
самолет /Learjet 60, рег. знак LZ – TRH / 2340/ със сериен номер 60-399/;
На 18.05.2011 г. между „Партнер Лизинг” АД с ЕИК 175411479 (собственик - лизингодател
по договора) и „Сънлайт Еър” ЕАД (лизингополучател по договора) е сключен Договор за
финансов лизинг относно 1 /един/ самолет Bombardier Learjet 60 XR със заводски фабричен сериен
№ 399 и Регистрационен № LZ – TRH, съгласно който лизингодателят отдава на 10.06.2011 г. на
лизинг посочения самолет на лизингополучателя за сумата от 10 602 990 щатски долара.
По лизинговия договор за периода от 28.03.2011 г. до 26.05.2014 г. са платени общо
5 771 606,13 щ.д. /вкл. и авансовото плащане/ по сметка BG69KORP 9220 1134 1194 01 и 566 409,63
лв. по сметка BG25KORP 9220 1034 1194 01.
На 27.03.2014 г. по сметката са получени 5 000 000 щ.д. от „Бромак“ ЕООД с основание „по
договор“. На същата дата сумата е преведена по сметка на „Партнер Лизинг“ АД с основание
„аванс по договор“.
С договор за покупко-продажба на въздухоплавателни средства от 14.02.2014 г. се
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установява, че „Сънлайт Еър” ЕАД, с ЕИК 201471651 купува от „Партнер Лизинг” АД, с ЕИК
175411479 два броя въздухоплавателни средства: самолет Challenger, сериен номер 5602, с
регистрация LZ – YUP и самолет Challenger, сериен номер 5625, с регистрация LZ – YUR, които се
продават само заедно общо за сумата от 10 500 000 щатски долара, по 5 250 000 щатски долара за
всяко едно въздухоплавателно средство.
На 12.06.2014 г. от сметка в евро BG07KORP 9220 1434 1194 01 са прехвърлени 1 352 000
щ.д. /1 000 000 евро/, като на същата дата са изтеглени касово от Р. С. С. сума в размер на 1 200 000
щ.д.
*Анализ на произхода на получените по сметка 5 000 000 щ.д. /3 631 082,06 евро/ с
основание „по договор“:
По евровата сметка на „Бромак“ ЕООД са получени преводи от GOLDEN BORDOLOI LTD и
от чуждестранни банки от Кралство Великобритания /Англия и Уелс/.
От получените суми е направен трансфер /покупко-продажба на валута/ в размер на
3 631 082,06 евро /5 000 000 щ.д./ по доларова сметка с титуляр „Бромак“ ЕООД, която сума е
предоставена на „Сънлайт Еър“ ЕАД.
Сумата, платена от „Сънлайт Еър” ЕАД на „Партнер Лизинг“ АД с основание „аванс по
договор“ е проследена при анализа на разплащателна сметка в евро IBAN BG 56 KORP 9220 1400
0559 02 с титуляр „Бромак“ ЕООД.
2. От писмо с изх.№ 74211/09.10.2014 г. на „Райфайзенбанк” ЕАД се установява следното:
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG68RZBB91551004820102, открита на 23.06.2004
г. и закрита на 24.06.2014 г., без движение;
- разплащателна сметка в евро IBAN: BG50RZBB91551004820329, открита на 23.06.2004
г. и закрита на 24.06.2014 г., без движение.
3. От писмо с изх.№ 01-ИСК-9814/1 от 11.09.2014 г. на „Банка ДСК” ЕАД се установява
следното:
- разплащателна сметка в лева №21985224, открита на 31.07.2004 г. и закрита на
01.08.2014 г., по която при откриването и са внесени 15 000 лева с основание „захранване на
сметка“, преведени за плащане на задължения към НАП.
4. От писма с изх.№№ 0890-49-059017 087/ЗВИ/МЦК/ 420757/05.9.2014 г. 0890-49-059694
087/ЗВИ/МЦК/ 420757/05.9.2014 г. на „УниКредит Булбанк” АД се установява следното:
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG54 UNCR 7000 1521 7603 18, открита на
24.06.2004 г., активна, със салдо към момента на справката в размер на нула лв.
На 23.07.2014 г. е усвоен кредит в размер на 22 300,01 лв., който е прехвърлен по сметка
BG70 UNCR 7000 1521 7602 24. За останалия период сметката е без движение.
- разплащателна сметка в евро IBAN: BG70 UNCR 7000 1521 7602 24, открита на
24.06.2004 г. във връзка с обслужване и снабдяване на самолет Challenger, сериен номер 5602, с
регистрация LZ – YUP.
На 17.07.2014 г. е сключен договор за банков револвиращ кредит № 104 с който банка
„УниКредит Булбанк“ АД предоставя на „Сънлайт Еър” ЕАД револвиращ кредит за оборотни
средство в размер до 80 000 евро за извършване на плащания необходими за техническото
обслужване на самолет Challenger, сериен номер 5602, с регистрация LZ – YUP / с приемопредавателен протокол от 19.09.2014 г. „Сънлайт Еър” ЕАД предава на „УниКредит Булбанк” АД
цитирания самолет/.
- разплащателна сметка в щатски долари /щ.д./ IBAN: BG37 UNCR 7000 1521 7602 36,
открита на 24.06.2004 г. – без движение.
5. „ЕСТЕЙД” ООД с ЕИК 131526939, със седалище и адрес на управление: гр. София,
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район Красно село, ул. „Дебър” № 17.
Проверяван период от 26.10.2005 г. до 04.08.2014 г.
Дружеството е учредено от Ц. Р. В. с ЕГН ********** и Б. А. Л. с ЕГН ********** с
протокол от учредително събрание от 18.10.2005 г. и регистрирано с Решение № 1/26.10.2005 г. по
ф. д. № 11845/2005 г. на Софийски градски съд. Пререгистрация в Търговски регистър на
25.09.2008 г.
„ЕСТЕЙД” ООД е с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
отдаването им под наем, вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, посредничество,
консултантска дейност, рекламна дейност и др. Управител на дружеството е Б. А. Л.. Съгласно
дружествен договор от 18.10.2005 г. капиталът на дружеството е в размер на 10 000 лева,
разпределен в 100 дяла, със стойност от по 100 лева всеки и са разпределени между съдружниците,
както следва:
- Ц. Р. В. притежава 50 дяла от по 100 лева всеки, на обща стойност 5 000 лева,
представляващи 50 % от капитала.
- Б. А. Л. притежава 50 дяла от по 100 лева всеки, на обща стойност 5 000 лева,
представляващи 50 % от капитала.
От Удостоверение изх. № 5373/20.10.2005 г. на „Корпоративна търговска банка“ АД се
установява, че „ЕСТЕЙД” ООД има открита набирателна сметка № 2005414218, по която на
20.10.2005 г. е постъпила сумата 10 000, представляваща вноска за учредителен капитал. Съгласно
удостоверението сумата е внесена от съдружниците с основание „вноска учредителен капитал”,
както следва:
- от Ц. Р. В. – 5 000 лева
- от Б. А. Л. – 5 000 лева
Дружествените дялове в размер на 5 000 лева, представляващи 50 % от капитала на
дружеството, не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от
ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.
С Договор за управление от 18.10.2005 г. „ЕСТЕЙД” ООД, представлявано съгласно
Решение на общото събрание на съдружниците от Ц. Р. В. /доверител/, възлага управлението и
представителството на дружеството на Б. А. Л. /довереник/. Съгласно чл. 3 от договора за
управление доверителят Ц. В. взема необходимите решения, определя бизнес задачите на
дружеството и контролира дейността на довереника Б. А. Л., т.е. Ц. В. е контролиращо лице по
смисъла на § 1, т. 2, от ДР на ЗОПДНПИ.
От справки в Търговския регистър към 21.04.2015 г. се установява, че има наложен запор
върху притежаваните от Ц. Р. В. 50 дружествени дяла, всеки на стойност по 100 лева от капитала на
„ЕСТЕЙД” ООД. Частта от капитала, на която съответства запорираният дружествен дял от
„ЕСТЕЙД” ООД е 5 000 лв. Запорът е наложен въз основа на обезпечителна заповед, издадена по
ЧНД № 3703/ 2014 г. на СГС, НО и определение № 2507/22.08.2014 г. и образувано изпълнително
дело № 20141110400164 на СИС при СРС в полза на СГП. Запорът е вписан в Търговския регистър
на 09.09.2014 г.
Придобити недвижими имоти от „ЕСТЕЙД” ООД:
От справка в ИКАР и от писмо с вх. № 8966/04.09.2014 г. на Служба по вписванията – гр.
София с приложен нотариален акт се установява:
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 167, том ІІІ, рег. № 7992, дело
№ 480 от 2005 г., вписан в Служба по вписванията – гр. София с вх. рег. № 59148/15.11.2005 г., акт
№ 31, том LLLXXІІ, дело № 43365, И. Г. Х. и съпругата му В. М. М., чрез пълномощника си Б. А.
Л., продават на „ЕСТЕЙД” ООД, чрез представителя му Б. А. Л., следния свой собствен недвижим
имот, придобит по време на брака им и представляващ съпружеска имуществена общност, а
именно: СУПЕРМАРКЕТ /клуб на летеца/, находящ се в гр. С., представляващ едноетажна сграда,
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метална конструкция, със застроена площ 260 кв.м., при съседи: на север – барака /обективен
контрол /, изток – тревни площи, на юг – тревни площи, и на запад – път, за сумата от 60 000 лева.
Данъчната оценка на имота е 26 676, 90 лв.
Пазарната стойност на 1/2 (една втора) идеална част от имота към датата на придобиване е в
размер на 50 000 лв.
Пазарната стойност на 1/2 (една втора) идеална част от имота към настоящия момент е в
размер на 60 000 лв.
1/2 (една втора) идеална част от недвижимия имот не подлежи на отнемане в полза на
държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по
давност.
Банкова информация за „ЕСТЕЙД” ООД:
С решение от 21.08.2014 г. по г.д. №45400/2014 г. на Районен съд - гр. София, 65-състав е
разкрита банкова тайна по отношение движението и наличностите по банковите сметки на
проверяваното лице и свързаните с него лица.
1. От писмо с изх.№ 10028/24.09.2014 г. на „Корпоративна търговска банка” АД се
установява следното:
- специална сметка в лева № 20054114218 открита на 20.10.2005 г., закрита на 15.11.2005 г.
При откриването на сметката са внесени 10 000 лв. учредителен капитал на дружеството, които на
15.11.2005 г. са прехвърлени по сметка BG46KORP 9220 1005 4142 01 и са изтеглени касово.
- разплащателна сметка в лева BG46KORP 9220 1005 4142 01 открита на 15.11.2005 г. с
превод от сметка № 20054114218, със салдо към момента на справката в размер на 121 236,40 лв.
По сметката са постъпвали ежемесечно средства от ЕТ „Слави 31“ за наем на предоставен
недвижим имот от дружеството, които периодично са изтеглени /до 30.12.2008 г./ и са заплащани
дължимите данъчни задължение.
Данъчно-осигурителна информация за „ЕСТЕЙД” ООД:
От писма изх. № 02-24-00-1874/03.09.2014 г. на ТД на НАП София,офис Красно село се
установява:
1. За проверявания период от 26.10.2005 г. до 04.08.2014 г. „ЕСТЕЙД“ ЕООД с ЕИК
131526939 е подало годишни данъчни декларации /ГДД/ по чл. 51/92 от ЗКПО, както следва:
- ГДД за 2005 г. по чл. 51 от ЗКПО с вх. № 22020446/08.03.2006 г. – декларирани приходи
от дейност в размер на 0,00 лв., разходи в размер на 2 567,30 лв., счетоводна загуба в размер на
2 567,30 лв.;
От приложение № III „Справка за амортизируемите активи е отразено придобиването на
недвижимия имот“
- ГДД за 2006 г. по чл. 51 от ЗКПО с вх. № 220220974/20.03.2007 г. – декларирани приходи
от дейност в размер на 21 132,50 лв., разходи в размер на 3 307,70 лв., счетоводна печалба в размер
на 17 825 лв.;
- ГДД за 2007 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 22021302/21.03.2008 г. – декларирани приходи
от дейност в размер на 21 131,65 лв., разходи в размер на 3 322 лв., счетоводна печалба в размер на
17 809,65 лв.;
- ГДД за 2008 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 22435080372738/14.03.2009 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 21 133,25 лв., разходи в размер на 3 343,67 лв., счетоводна печалба
в размер на 17 789,58 лв.;
- ГДД за 2009 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 224350901270483/18.03.2010 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 21 133,50 лв., разходи в размер на 3 350,87 лв., счетоводна печалба
в размер на 17 782,63 лв.;
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- ГДД за 2010 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 2202000861/15.03.2011 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 21 934,15 лв., разходи в размер на 3 591,07 лв., счетоводна печалба
в размер на 18 343,08 лв.;
- ГДД за 2011 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 224351200115277/14.03.2012 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 30 563,41 лв., разходи в размер на 3 390,52 лв., счетоводна печалба
в размер на 27 172,89 лв.;
- ГДД за 2012 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 224351300170220/20.03.2013 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 29 809,10 лв., разходи в размер на 3 393,86 лв., счетоводна печалба
в размер на 26 415,24 лв.;
- ГДД за 2013 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 224351400109829/05.03.2014 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 21 223,75 лв., разходи в размер на 3 367,82 лв., счетоводна печалба
в размер на 17 855,93 лв.;
- ГДД за 2014 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 224351500202033/2015 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 18 882.28 лв., разходи в размер на 7 880.27 лв., счетоводна печалба
в размер на 11 002.01 лв.;
1/2 (една втора) част от счетоводната печалба на „ЕСТЕЙД” ООД за периода от 2006 г.
до 2013 г. в размер на 80 497 лв., получена от наем на гореописания недвижим имот, подлежи
на отнемане в полза на държавата на основание от чл. 66, ал. 2 във връзка чл. 62 от
ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.
6. „ФИНА - Ц” ЕООД с ЕИК 131263160, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район Красно село, ул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6.
Проверяван период от 04.08.2004 г. до 04.08.2014 г.
Дружеството е учредено от Ц. Р. В. с ЕГН ********** с учредителен протокол от 18.05.2004
г. и регистрирано с Решение № 1 от 04.06.2004 г. по ф. д. № 5870/2004 г. на Софийски градски съд.
В постановеното решение е допусната явна фактическа грешка, като вместо Ц. В.за едноличен
собственик на капитала е вписан И. Д. С.. С Решение № 2/09.06.2004 г. е извършена поправка на
явна фактическа грешка в решението на СГС от 04.06.2004 г. по партидата на „ФИНА – Ц” ЕООД,
като е заличен изразът „едноличен собственик на капитала е И. Д. С.” и е вписан изразът
„едноличен собственик на капитала е Ц. Р. В. с ЕГН **********”. Капиталът на дружеството към
датата на учредяването е размер на 100 000 лева, разпределен в 100 дяла със стойност от по 1 000
лева всеки дял поотделно и е внесен ефективно. Едноличен собственик на капитала е Ц. Р. В.. За
управител на дружеството е назначен И. Д. С. с ЕГН **********. Пререгистрация в Търговски
регистър на 11.02.2008 г.
„ФИНА - Ц” ЕООД е с предмет на дейност: покупка на менителници и записи на заповед,
финансов лизинг, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно
капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации
и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие,
консултации относно портфейлни инвестиции, сделки с финансови фючърси и опции, инструменти,
свързани с валутни курсове и лихвени проценти, факторинг и гаранционни сделки и на сделки с
чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин.
С протокол от решения на едноличния собственик на капитала на „ФИНА – Ц” ЕООД от
25.09.2009 г., Ц. Р. увеличава капитала на „ФИНА – Ц” ЕООД от 100 000 лева на 250 000 лева чрез
издаване на нови дялове, всеки на стойност 1 000 лева или увеличение в размер на 150 000 лева,
разпределени в 150 дружествени дяла всеки на стойност 1 000 лева.
След увеличението дяловете на „Фина – Ц” ЕООД се разпределят както следва:
- всички 250 дружествени дяла по 1 000 лева всеки на обща стойност 250 000 лева,
представляващи 100 % от капитала – собственост на Ц. Р. В..
От Удостоверение изх. № 026/25.09.2009 г. на „Корпоративна търговска банка“ АД се
установява, че на 25.09.2009 г. по сметка на „ФИНА – Ц” ЕООД с IBAN: BG 64 KORP 9220 10
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04142401 е постъпила сумата 150 000 лева, внесена от едноличния собственик на капитала Ц. Р. В. с
основание „увеличение на капитал”.
С протокол от 21.02.2013 г. за решения на едноличния собственик на капитала на „Фина –
Ц” ЕООД е взето решение за промяна адреса на управление на „Фина – Ц” ЕООД, като седалището
и адресът на управлението на дружеството е – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6.
Промяната на адреса на управление е обявена в Търговския регистър на 28.02.2013 г.
Дружествените дялове в размер на 150 000 лв. не подлежат на отнемане в полза на
държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по
давност.
От справки търговски регистър към 25.04.2015 г. се установява, че има наложени запори
върху дружествен дял, както следва:
- запор върху притежаваните от Ц. Р. В. 250 дяла, всеки на стойност по 1 000 лева от
капитала на „ФИНА – Ц” ЕООД с ЕИК 131263160. Частта от капитала, на която съответства
запорираният дружествен дял, е 250 000 лева. Запорът е наложен въз основа на обезпечителна
заповед издадена по ЧНД № 3703/2014 г. на СГС, НО и определение № 2507/22.08.2014 г. и
образувано изпълнително дело № 20141110400164 на СИС при СРС в полза на СГП. Запорът е
вписан в Търговския регистър на 09.09.2014 г.
- запор върху притежаваните от Ц. Р. В. 250 дяла по 1 000 лева, общо на стойност 250 000
лева, представляващи 100 процента от капитала на „ФИНА – Ц” ЕООД с ЕИК 131263160. Запорът е
наложен в полза на НАП на основание чл. 203, ал. 8 от ДОПК във връзка с публично вземане в
предполагаем размер на 1 989 241,07 лв. и Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.
№ 5756/31.03.2015 г. Запорът е вписан в Търговския регистър на 31.03.2015 г.
Данъчно-осигурителна информация за „ФИНА – Ц“ ЕООД:
От писма изх. №№ 02-24-00-1874/03.09.2014 г. и № 02-24-00-606/24.03.2015 г. на ТД на НАП
София,офис Красно село се установява:
1. За проверявания период от 04.08.2004 г. до 04.08.2014 г. / вкл. / „ФИНА –Ц“ ЕООД с ЕИК
131263160 е подало годишни данъчни декларации /ГДД/ по чл. 51/92 от ЗКПО, както следва:
- ГДД за 2004 г. по чл. 51 от ЗКПО с вх. № 22020198/21.02.2005 г. – декларирани приходи
от дейност в размер на 913 526 лв., разходи в размер на 903 683 лв., счетоводна печалба в размер на
9 843 лв.;
- ГДД за 2005 г. по чл. 51 от ЗКПО с вх. № 22020418/07.03.2006 г. – декларирани приходи
от дейност в размер на 8 701 716,63 лв., разходи в размер на 8 585 978,96 лв., счетоводна печалба в
размер на 115 737,67 лв.;
- ГДД за 2006 г. по чл. 51 от ЗКПО с вх. № 22021193/22.03.2007 г. – декларирани приходи
от дейност в размер на 6 563 468,43 лв., разходи в размер на 4 374 220,96 лв., счетоводна печалба в
размер на 189 247,47 лв.;
- ГДД за 2007 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 22021921/26.03.2008 г. – декларирани приходи
от дейност в размер на 2 202 440,78 лв., разходи в размер на 2 074 251,07 лв., счетоводна печалба в
размер на 128 189,71 лв.;
- ГДД за 2008 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 22435080316109/24.03.2009 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 28 026 419,05 лв., разходи в размер на 27 063 239,88 лв., счетоводна
печалба в размер на 963 179,17 лв.;
- ГДД за 2009 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. №24350901273124/25.03.2010 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 37 245 706,55 лв., разходи в размер на 36 852 046,70 лв., счетоводна
печалба в размер на 393 659,85 лв.;
- ГДД за 2010 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. №2202002018/28.03.2011 г. – декларирани приходи
от дейност в размер на 20 457 390,58 лв., разходи в размер на 19 950 575,76 лв., счетоводна печалба
в размер на 506 814,82 лв.;
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- ГДД за 2011 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 224351200234449/28.03.2012 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 70 869 804,36 лв., разходи в размер на 1 789 038,16 лв., счетоводна
печалба в размер на 69 080 766,20 лв.;
- ГДД за 2012 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 224351300219577/25.03.2013 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 2 364 556,48 лв., разходи в размер на 2 676 216,83 лв., счетоводна
загуба в размер на 311 666,35 лв.;
- ГДД за 2013 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 2202И0043839/25.03.2014 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 2 542 987,62 лв., разходи в размер на 2 632 449,71 лв., счетоводна
загуба в размер на 89 462,09 лв.;
- ГДД за 2014 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 224351500446424/2015 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 787 256,14 лв., разходи в размер на 1 142 989,59 лв., счетоводна
загуба в размер на 355 733,45 лв.;
Банкова информация за „ФИНА – Ц“ ЕООД:
С решение от 21.08.2014 г. по г.д. № 45400/2014 г. на Районен съд - гр. София, 65-състав е
разкрита банкова тайна по отношение движението и наличностите по банковите сметки на
проверяваното лице и свързаните с него лица.
1. От писмо с изх.№ 74211/09.10.2014 г. на „Райфайзенбанк България” ЕАД се установява
следното:
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG69RZBB91551090500315 открита на 23.07.2004
г. /преди проверявания период/ във връзка с дейността на дружеството и закрита на 24.02.2011 г.;
2. От писмо с изх.№ 4602/1310А/19.09.2014 г. на „Юробанк България” АД се установява
следното:
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG43BPBI79421074481601 открита на 30.01.2007 г.
и закрита на 09.04.2012 г. – без движение;
3. От писмо с изх.№ 10028/24.09.2014 г. на „Корпоративна търговска банка” АД се
установява следното:
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG64KORP 9220 1004 1424 01, открита на
08.07.2004 г. /преди проверявания период/ във връзка с дейността на дружеството, активна, с
начално салдо в размер на 7,50 лв. и салдо към момента на справката в размер на 201 354,84 лв.
На 25.09.2009 г. по сметката е постъпила сумата 150 000 лева, е внесена от едноличния
собственик на капитала Ц. Р. В. с основание „увеличение на капитал”.
По сметката на 23.12.2011 г. е получена сума в размер на 5 000 000 лева от „КЕН ТРЕЙД“
ЕАД /с едноличен собственик на капитала на дружеството „ТРЕЛЕКС ИНВЕСТМЪНТС“ ЛТД,
Кипър/ с основание „дивидент“, съгласно решение на едноличен собственик на капитала. На
същата дата от сметката са преведени средства по сметка IBAN: BG50KORP 9220 1000 0542 00 с
титуляр Ц. Р. В., с основание „съгласно решение на ЕСК“;
- разплащателна сметка в евро IBAN: BG46KORP 9220 1404 1424 01, открита на
08.07.2004 г. /преди проверявания период/ във връзка с дейността на дружеството, активна, с
начално салдо в размер на нула лв. и салдо към момента на справката в размер на 9 816,60 евро или
19 199,72 лв.
По сметката са получени суми както следва:
- на 23.12.2011 г. са получени суми основание дивидент съгласно решение на ЕСК от:
1./“КЕН ТРЕЙД“ ЕАД с ЕИК 831472409 сума в размер на 28 212 861,92 евро или 55 179 561,73 лв.;
2./“ЮЛИТА 2002“АД с ЕИК 131326002 на сума в размер на 2 611 698,02 евро или 5 108 037,34 лв. и
3./“АФЛИК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с ЕИК 131412572 на сума в размер на 1 686 941,02 евро или
3 299 369,86 лв. ;
С решение на едноличния собственик на капитала на „ФИНА – Ц“ ЕООД от 05.01.2012 г.,
поради възникнала за дружеството временна необходимост от парични средства, едноличният
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собственик на капитала Ц. Р. В. предоставя /вноска на каса/ парични средства в размер общо на
30 500 000 евро или 59 652 815 лв., които да му бъдат върнати от дружеството в срок до 12 месеца.
В периода от 09.01.2012 г. до 12.01.2012 г. Ц. В.е внесъл на каса по сметка BG 46 KORP 9220
1404 1424 01 суми в размер на 30 500 000 евро или 59 652 815 лв.
Движението на възстановените от „Фина – Ц“ ЕООД средства са отрезени при анализа на
банковата информация на Ц. Р. В..
- разплащателна сметка в швейцарски франкове /ш.ф/ IBAN: BG02KORP 9220 1304 1424
01 открита на 08.07.2004 г. /преди проверявания период/, активна, и салдо към момента на
справката в размер на 41,27 ш.ф. По сметката са внесени 300 ш.ф, от които са погасявани такси за
поддържане на сметката.;
- разплащателна сметка в щатски долари /щ.д/ IBAN: BG11KORP 9220 1104 1424 01
открита на 08.07.2004 г. /преди проверявания период/ във връзка с дейността на дружеството,
активна, салдо към момента на справката в размер на 984,15 щ.д.;
- разплащателна сметка в английски лири IBAN: BG72KORP 9220 1904 1424 01 открита
на 08.07.2004 г. /преди проверявания период/, активна, и салдо към момента на справката в размер
на 60,44 а.л. По сметката са внесени 200 а.л, от които са погасявани такси за поддържане на
сметката.;
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG37KORP 9220 1004 1424 02 открита на 11.08.2006
г. във връзка с дейността на дружеството, активна, салдо към момента на справката в размер на 1
333,07 лв.;
- специална сметка в лева № 1004142406 открита на 16.05.2005 г. закрита на 17.05.2005 г. –
без движение;
- депозитна сметка в евро IBAN: BG98KORP 9220 2404 1424 01 открита на 05.11.2008 г. с
превод на сума в размер на 1 600 000 евро или 3 129 328 лв. от сметка IBAN: BG46KORP 9220 1404
1424 01, закрита на 26.11.2008 г. с преводи обратно по сметка IBAN: BG46KORP 9220 1404 1424
01;
- депозитна сметка в лева IBAN: BG19KORP 9220 2004 1424 01 открита на 05.11.2008 г. с
превод на сума в размер на 3 624 900 лв. от сметка IBAN: BG64KORP 9220 1004 1424 01, закрита на
05.06.2013 г. с преводи обратно по сметка IBAN: BG64KORP 9220 1004 1424 01;
- депозитна сметка в щатски долари IBAN: BG63KORP 9220 2104 1424 01 открита на
21.11.2008 г. с превод на сума в размер на 1 500 000 лв. от сметка IBAN: BG11KORP 9220 1104
1424 01, закрита на 21.06.2013 г. с преводи обратно по сметка IBAN: BG11KORP92201104142401;
При анализа на банковата информация се установява, че са превеждани суми от сметки:
- IBAN: BG64KORP 9220 1004 1424 01 с титуляр „ФИНА –Ц“ ЕООД по сметка IBAN:
BG50KORP 9220 1000 0542 00 с титуляр Ц. Р. В.;
- IBAN: BG11KORP 9220 1104 1424 01 с титуляр „ФИНА –Ц“ ЕООД по сметка IBAN:
BG94KORP 9220 1100 0542 00 с титуляр Ц. Р. В.;
- IBAN: BG46KORP 9220 1404 1424 01 с титуляр „ФИНА –Ц“ ЕООД по сметка IBAN:
BG05KORP 9220 1400 0542 01 с титуляр Ц. Р. В.;
- от IBAN: BG50KORP 9220 1000 0542 00 с титуляр Ц. Р. В. по IBAN: BG64KORP 9220 1004
1424 01 с титуляр „ФИНА –Ц“ЕООД;
- от сметка IBAN: BG94KORP 9220 1100 0542 00 с титуляр Ц. Р. В. по IBAN: BG11KORP
9220 1104 1424 01 с титуляр „ФИНА –Ц“ЕООД;
- от сметка IBAN: BG05KORP 9220 1400 0542 01 с титуляр Ц. Р. В. по IBAN: BG46KORP
9220 1404 1424 01 с титуляр „ФИНА –Ц“ЕООД.
Преведените суми са отразени при анализа на движението по банковите сметки на
проверяваното лице Ц. Р. В..
4. От писмо с изх.№ 34-3613/15.09.2014 г. на „Обединена Българска Банка” АД се
установява следното:
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- разплащателна сметка в лева IBAN: BG05UBBS80021409224219 открита 14.01.2005 г.
във връзка с дейността на дружеството, закрита на 16.03.2011 г.;
- разплащателна сметка в щатски долари IBAN: BG19UBBS80021104710412 открита
14.01.2005 г., закрита на 16.03.2011 г. По сметката са внесени 1 300 щ.д., от които са погасявани
дължимите такси за обслужване на сметката.
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG14UBBS80021049481612 открита 14.01.2005 г.
във връзка с дейността на дружеството, закрита на 16.03.2011 г.;
Изплатени суми от „ФИНА – Ц“ ЕООД под „формата на дивиденти“:
1. С решение от 23.12.2011 г. на едноличния собственик на капитала /ЕСК/ Ц. Р. В. на
основание чл. 147, ал. 2 вр. чл. 133, ал. 1 и чл. 137 от Търговския закон и чл.21 и чл. 22 от
Учредителния акт на „ФИНА – Ц“ ЕООД е взето решение: получените от „ФИНА – Ц“ ЕООД
дивиденти от акционерни участия в други дружества в размер на 68 576 752,87 лева и с оглед
предстоящото формиране на положителен финансов резултат /печалба/ за 2011 г., който ще
подлежи на разпределение и от който ще бъде изплатен дивидент на ЕСК – да бъде преведена на
ЕСК сума в размер на 66 500 000 лева.
2. С Решение от 20.03.2012 г. на ЕСК на ФИНА –Ц“ ЕООД е взето решение, с което се
разпределя неразпределената печалба от минали години в обща размер на 70 000 000 лв., като
дивидент които да бъдат изплатени на ЕСК.
3. От анализа на получената банкова информация се установява:
3.1. На 23.12.2011 г. са получени суми с основание „дивидент съгласно решение на ЕСК“ в
размер на 68 586 968,93 лв., както следва:
- по сметка IBAN: BG46KORP 9220 1404 1424 01 /евро/ от: „КЕН ТРЕЙД“ ЕАД с ЕИК
831472409 сума в размер на 28 212 861,92 евро или 55 179 561,73 лв.; „ЮЛИТА 2002“АД с ЕИК
131326002 на сума в размер на 2 611 698,02 евро или 5 108 037,34 лв. и „АФЛИК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
с ЕИК 131412572 на сума в размер на 1 686 941,02 евро или 3 299 369,86 лв. ;
- по сметка IBAN: BG64KORP 9220 1004 1424 01 /лева/ е получена сума в размер на
5 000 000 лв. от „КЕН ТРЕЙД“ ЕАД с ЕИК 831472409.
3.2. На 23.12.2011 г. от сметка IBAN: BG46KORP 9220 1404 1424 01 /евро/ са прехвърлени
31 000 000 евро или 60 630 730 лв. по сметка IBAN: BG05KORP 9220 1400 0542 01 с титуляр Ц. В.,
а от IBAN: BG64KORP 9220 1004 1424 01 /лева/ сума в размер на 5 869 270 лв.
Полученият авансово /като заем/ дивидент за 2011 г. е отразен в подадената от
проверяваното лице ГДД № 2243912-498047/02.05.2012 г. по чл. 50 от ЗДДФЛ като непогасена част
от получен паричен заем в размер на 66 500 000 лв.
4. От направените справки в Търговския регистър се установява, че за проверявания период
„ФИНА –Ц“ ЕООД, няма участие в други търговски дружества.
5. От писмо изх. № № 02-24-00-606/24.03.2015 г. на ТД на НАП офис Красно село се
установява, че за периода от 2009 г. – 2011 г. в представените счетоводни баланси към ГДД на
дружеството в раздел III „Дългосрочни финансови активи“ не е отразено притежание на акции и
дялове в асоциирани и смесени предприятия от ФИНА –Ц“ ЕООД.
6. С писмо изх. № БНБ-44561/04.05.2015 г. на БНБ се установява несъответствие в начина на
отчитане на декларираната при регистрацията дейност на „Фина - Ц“ ЕООД и действително
извършваната, както и несъответствие между участията в други дружества (асоциирани и свързани)
и отчетените приходи от дивиденти.
От гореизложеното следва, че получената от Ц. В. сума на каса като дивидент в размер на
66 500 000 лв. е без правно основание, тъй като „ФИНА – Ц“ ЕООД не е акционер и/или съдружник
както в посочените по-горе дружества, така и в други.
Изплатени суми от „ФИНА – Ц“ ЕООД с основание „съгласно решение на едноличния
собственик“:
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На 30.09.2013г. по сметка BG 05 KORP 9220 1400 0542 01 с титуляр Ц. Р. В. постъпва сума в
размер на 5 000 000 евро или 9 779 150 лв. от сметка BG 46 KORP 9220 1404 1421 01 с титуляр
„ФИНА – Ц“ ЕООД с основание „съгласно решение на ЕСК“. Дружеството получава сумата по
следния начин:
1. На 30.09.2013 г. в сметка BG 66 KORP 9220 1404 6542 01 с титуляр Юлита 2002 АД са
получени 5 000 000 евро от сметка BG 64 KORP 9220 1426 4998 01 с титуляр CHIQUITENA
HOLDINGS LIMITED, което на 27.09.2013 г. получава от HAGGARLY INVESTMENTS LIMITED,
а то получава от EFV International Financial Ventures LTD. Получените средства са разпоредени
по следния начин:
На 30.09.2013 г. от сметка BG 66 KORP 9220 1404 6542 01 с титуляр Юлита 2002 АД
наредени 1 098 060 евро по сметка BG 46 KORP 9220 1404 1421 01 с титуляр „ФИНА – Ц“ ЕООД;
На 30.09.2013 г. от сметка BG 66 KORP 9220 1404 6542 01 с титуляр Юлита 2002 АД по
сметка BG 67 KORP 9220 1405 2453 01 с титуляр БИЛДИНГ РИСОРТ ЕООД наредени 35 264,28
евро, като 35 270 евро БИЛДИНГ РИСОРТ ЕООД нарежда по сметка BG 46 KORP 9220 1404 1421
01 с титуляр „ФИНА – Ц“ ЕООД;
На 30.09.2013 г. от сметка BG 66 KORP 9220 1404 6542 01 с титуляр Юлита 2002 АД по
сметка BG 69 KORP 9220 1405 1374 01 с титуляр КЕМИРА ЕООД наредени 311 876,61 евро, като
311 870 евро КЕМИРА ЕООД нарежда по сметка BG 46 KORP 9220 1404 1421 01 с титуляр „ФИНА
– Ц“ ЕООД;
На 30.09.2013 г. от сметка BG 66 KORP 9220 1404 6542 01 с титуляр Юлита 2002 АД по
сметка BG 93 KORP 9220 1430 9444 01 с титуляр ГЛОБАЛ АГРО ТРЕЙД ЕООД наредени 603 425
евро, като ГЛОБАЛ АГРО ТРЕЙД ЕООД нарежда по сметка BG 68 KORP 9220 1415 4976 01 с
титуляр КАРНЕ – М ЕООД 251 700 евро и по сметка BG 79 KORP 9220 1402 6967 01 с титуляр ТЦ
– ИМЕ АД 351 725 евро.
Получените 251 700 евро от КАРНЕ – М ЕООД 251 700 евро ГЛОБАЛ АГРО ТРЕЙД ЕООД
нарежда по сметка BG 49 KORP 9220 1432 0572 01 с титуляр ТЕХНОТЕЛ ИНВЕСТ АД.
Получените 251 700 евро от ТЕХНОТЕЛ ИНВЕСТ АД нарежда по сметка BG 70 KORP 9220
1433 6160 01 с титуляр БРОМАК ФИНАНС ЕАД.
Получените 251 700 евро от БРОМАК ФИНАНС ЕАД нарежда по сметка BG 13 KORP 9220
1400 0559 00 с титуляр БРОМАК ЕООД.
Получените 251 700 евро от БРОМАК ЕООД нарежда по сметка BG 46 KORP 9220 1404
1424 01 с титуляр ФИНА - Ц ЕООД.
На 30.09.2013 г. от сметка BG 66 KORP 9220 1404 6542 01 с титуляр Юлита 2002 АД по
сметка BG 63 KORP 9220 1410 3984 01 с титуляр ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АД
наредени 271 146,27 евро.
На 30.09.2013 г. ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АД получава 351 725 евро от сметка
BG 79 KORP 9220 1402 6967 01 с титуляр ТЦ – ИМЕ АД, които 351 725 евро получава от ГЛОБАЛ
АГРО ТРЕЙД ЕООД, които ГЛОБАЛ АГРО ТРЕЙД ЕООД , получава от Юлита 2002 АД и сума в
размер общо на 622 875 евро ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АД нарежда по сметка BG 46
KORP 9220 1404 1424 01 с титуляр ФИНА - Ц ЕООД.
На 30.09.2013 г. от сметка BG 66 KORP 9220 1404 6542 01 с титуляр Юлита 2002 АД по
сметка BG 94 KORP 9220 1404 9963 01 с титуляр ЮЛИНОР ЕООД наредени 2 680 230 евро,
ЮЛИНОР ЕООД нарежда сума в размер на 2 680 230 евро по сметка BG 77 KORP 9220 1404 9968
01 с титуляр СИНЕКТИК ЕООД, които СИНЕКТИК ЕООД нарежда по сметка BG 46 KORP 9220
1404 1424 01 с титуляр ФИНА - Ц ЕООД, като получените във ФИНА - Ц ЕООД суми общо в
размер на 5 000 000 евро или 9 779 150 лв. са преведени по сметка с титуляр Ц. Р. В..
От гореизложеното се установява, че получените 5 000 000 евро по сметка на Юлита 2002
АД от Chiquitena Holdings Limited са с източник EFV International Financial Ventures Ltd с
превод от чужбина и са послужили за погасяването на кредита в размер на 5 000 000 евро,
който кредит Ц. В. получава от КТБ АД и нарежда по банкова сметка в Швейцария .
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Преобразуването на 5 000 000 евро получени от Ц. Р. В. е проследено в анализа на
банковата информация на проверяваното лице.
Централен депозитар
От писмо изх. № 01-2014-2669/08.09.2014 г. „Централен депозитар“ АД се установява, че
„ФИНА-Ц“ ЕООД към 04.08.2014 г., извършващо дейност като инвестиционен посредник,
притежава следните ценни книжа:
- 795 бр. акции от капитала на „Блек Сий Инвестмънт- Газ“ ЕАД – придобита чрез репосделка /сделка с обратно изкупуване/на 18.06.2007 г.;
През проверявания период дружеството е придобивало и продавало акции във връзка с
дейността си – сделки с ценни книжа.
На „ФИНА – Ц” ЕООД са регистрирани следните пътни превозни средства:
1. Лек автомобил марка „БМВ”, модел „525 И” с рег. № СА 6116 ВН, рама
№ WBANA51040B046866, двигател № 256S532903320, дата на първа регистрация: 21.03.2005 г.,
цвят сив металик. Придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 07.03.2007 г. за сумата от
70 200 лв.
2. Лек автомобил марка „КИА”, модел „СЕЕД” с рег. № СА 5574 ХН, рама
№U5YHM513ADL030943, двигател № G4FDCZ587492, дата на първа регистрация: 28.05.2014 г.,
цвят сив. Придобит с договор за покупко-продажба на нов автомобил от 23.05.2014 г. за сумата от
26 540 лв.
3. Лек автомобил „Тойота”, модел „Авенсис”, с рег.№ СА7073СА, рама
№ SB1BD56L30E004644, двигател № 1AD5096794, дата на първа регистрация 06.10.2006 г., цвят
сив. Придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 11.12.2008 г. за сумата от 47 472,41 лева с
ДДС. Продаден с договор от 18.02.2010 г. за сумата от 8 000 лв.
4. Лек автомобил „Субару”, модел „Форестер”, с рег.№ СА6642КХ, рама
№ JF1SG9LT57G100462, двигател № EJ25860284, дата на първа регистрация 15.10.2007 г., цвят сив.
Придобит с договор за покупко-продажба на МПС на 05.12.2012 г. за сумата от 20 800 лв. Продаден
с договор на 10.07.2013 г. за сумата от 10 000 лв.
Дружеството е разполагало с достатъчно средства за придобиване на гореописаните
автомобили, поради което наличните автомобили и сумите от продажбите на отчуждените
автомобили не подлежат на отнемане в полза на държавата.
7. „ФИНА - С” АД с ЕИК 831300516, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
Красно село, ул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6. Проверяван период: от 04.08.2004 г. до 04.08.2014 г.
„ФИНА – С” АД е учредено на 22.09.1992 г. първоначално като „Фина – С” ООД,
образувано от „Бромак” ООД, представлявано от Ц. В.– 47 дяла, „Сирбанк” АД – 48 дяла и Ц. В.– 5
дяла, и регистрирано с Решение от 06.10.1992 г. по ф. д. № 25744/1992 г. на Софийски градски съд
(преди проверявания период). Управител е Ц. Р. В.. Преобразуването на „Фина – С” ООД в
акционерно дружество е вписано в Търговския регистър на СГС с Решение № 3/12.08.1994 г. по ф.
д. № 25744/1992 г. на Софийски градски съд.
Към началото на проверявания период капиталът на дружеството е 500 000 лв., като
„Бромак“ ЕООД притежава 499 520 бр. акции, а Ц. Р. В. притежава 480 бр. акции, всяка една с
номинална стойност от 1 лв.
На 22.02.2005 г. с протокол от заседание на редовното Общото събрание на акционерите на
„ФИНА – С” АД е взето решение за увеличаване на капитала от 500 000 лева на 1 500 000 лева, чрез
издаването на нови 1 000 000 броя акции с номинал от 1 лев, като всички акции от увеличението на
капитала да бъдат записани от „Бромак” ЕООД. От списък на акционерите на „Фина – С” АД към
22.02.2005 г. се установява, че всички акции от увеличението на капитала гласувано на общото
събрание проведено на 22.02.2005 г. са записани от „Бромак” ЕООД с едноличен собственик на
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капитала Ц. В.. Увеличението на капитала от 500 000 лева на 1 500 000 лева , чрез издаване на нови
1 000 000 поименни акции с номинална стойност 1 лев е вписано с Решение № 17/16.03.2005 г. по
ф. д. № 25744/1992 г. на СГС.
Акциите в размер на 1 000 000 лв. не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй
като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.
Пререгистрация в Търговски регистър на 25.04.2008 г.
Към датата на пререгистрация в Търговския регистър дружеството е със седалище и адрес на
управление гр. София, район Красно село, ж.к. „Красно село”, ул. „Дебър” № 17 и с предмет на
дейност: приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително
посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа на територията на страната и в
чужбина, изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметки на
клиенти на територията на страната и в чужбина, сделки за собствена сметка с ценни книжа на
територията на страната и в чужбина, поемане на емисии ценни книжа и/ или предлагане за
първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за
записване / придобиване на ценни книжа за собствена сметка на територията на страната и в
чужбина и др. Капиталът на дружеството е в размер на 1 500 000 лева и е разпределен в 1 500 000
безналични поименни акции, записани от „Бромак” ЕООД с едноличен собственик на капитала Ц.
В..
От списък на акционерите, присъствали на заседание на редовно годишно общо събрание на
акционерите, проведено на 06.04.2012 г. се установява, че акционери в АД „Фина – С” са:
1. „Бромак Финанс” ЕАД, гр. София (чийто собственик на капитала е „Бромак” ЕООД с
едноличен собственик на капитала Ц. В.) – притежаващо 1 499 520 броя обикновени поименни
акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една.
2. Ц. Р. В. – притежаващ 480 броя обикновени поименни акции, с право на глас с
номинална стойност 1 лев всяка една.
На 27.02.2013 г. на проведено заседание на редовно общо събрание на акционерите на „Фина
– С” АД е взето решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството от гр.
София, район Красно село, ул. „Дебър” № 17 на гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6.
От справки в Търговски регистър към 25.04.2015 г. се установява, че „ФИНА – С” АД, гр.
София е с внесен капитал в размер на 1 500 000 лева и е разпределен в 1 500 000 безналични
поименни акции, които са собственост, както следва:
- „Бромак Финанс” ЕАД, гр. София (чийто собственик на капитала е „Бромак” ЕООД с
едноличен собственик на капитала Ц. В.) – притежаващо 1 499 520 броя обикновени поименни
акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една.
- Ц. Р. В. – притежаващ 480 броя обикновени поименни акции, с право на глас с номинална
стойност 1 лев всяка една.
Към 25.04.2015 г. Съвета на директорите на „ФИНА – С” АД е в състав: „Бромак Финанс”
ЕАД, „Фина – Ц” ЕООД и И. Д. С..
Данъчно-осигурителна информация за „ФИНА – С“ АД:
От писма изх. №№ 02-24-00-1874/03.09.2014 г. на ТД на НАП София, офис Красно село се
установява:
1. За проверявания период „ФИНА –С“ АД с ЕИК 831300516 е подало годишни данъчни
декларации /ГДД/ по чл. 51/92 от ЗКПО, както следва:
- ГДД за 2004 г. по чл. 51 от ЗКПО с вх. № 22020197/21.02.2005 г. – декларирани приходи
от дейност в размер на 4 616 151 лв., разходи в размер на 4 148 288 лв., счетоводна печалба в размер
на 467 863 лв.;
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- ГДД за 2005 г. по чл. 51 от ЗКПО с вх. № 22020421/07.03.2006 г. – декларирани приходи
от дейност в размер на 2 338 850,43 лв., разходи в размер на 1 811 903,16 лв., счетоводна печалба в
размер на 527 047,27 лв.;
- ГДД за 2006 г. по чл. 51 от ЗКПО с вх. № 22021197/22.03.2007 г. – декларирани приходи
от дейност в размер на 9 490 716,35 лв., разходи в размер на 9 138 454,21 лв., счетоводна печалба в
размер на 352 262,14 лв.;
- ГДД за 2007 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 22022284/27.03.2008г. – декларирани приходи
от дейност в размер на 3 196 357,30 лв., разходи в размер на 2 899 522,30 лв., счетоводна печалба в
размер на 296 835,00 лв.;
- ГДД за 2008 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 22435080296542/30.03.2009г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 7 059 682,80 лв., разходи в размер на 6 841 143,94 лв., счетоводна
печалба в размер на 218 538,86 лв.;
- ГДД за 2009 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 2243550901286627/31.03.2010г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 3 990 409,96 лв., разходи в размер на 3 446 199,12 лв., счетоводна
печалба в размер на 544 210,84 лв.;
- ГДД за 2010 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 2202002008/28.03.2011г. – декларирани приходи
от дейност в размер на 827 437,85 лв., разходи в размер на 728 655,14 лв., счетоводна печалба в
размер на 98 782,71 лв.;
- ГДД за 2011 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 224351200220474/27.03.2012г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 1 035 267,78 лв., разходи в размер на 826 396,56 лв., счетоводна
печалба в размер на 208 871,22 лв.;
- ГДД за 2012 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 224351300262079/27.03.2013 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 1 460 390,87 лв., разходи в размер на 1 522 461,22 лв., счетоводна
загуба в размер на 62 070,35 лв.;
- ГДД за 2013 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 2202И0044122/25.03.2014 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 927 614,21 лв., разходи в размер на 975 027,04 лв., счетоводна
загуба в размер на 47 412,83 лв.;
- ГДД за 2014 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 2202И0061917/2015 г. – декларирани приходи
от дейност в размер на 1 377 983,13 лв., разходи в размер на 2 557 215,62 лв., счетоводна загуба в
размер на 1 179 232,49 лв.
Банкова информация за „ФИНА – С“ АД:
С решение от 21.08.2014 г. по г.д. №45400/2014 г. на Районен съд - гр. София, 65-състав е
разкрита банкова тайна по отношение движението и наличностите по банковите сметки на
проверяваното лице и свързаните с него лица.
1. От писмо с изх.№ 24-93-40/23.09.2014 г. на „Българска банка за развитие” АД се
установява следното:
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG56NASB96201010053001 открита на 16.06.2003 г.
/преди проверявания период/ във връзка с дейността на дружеството, с начално салдо в размер на
141,93 лв. и закрита на 30.05.2007 г. – със салдо към 05.05.2006 г. в размер на 100,39 лв. –
движението е единствено от удържани такси за поддръжка на банкова сметка ;
2. От писмо с изх.№ 3700/2131/09.09.2014 г. на „Алианц Банк България” АД се установява
следното:
- депозитна /гаранционна/ сметка в евро № 2410130519 открита на 22.02.2005 г., във
връзка със сделка на държавни ценни книжа /ДЦК/ и закрита на 23.03.2005 г.;
3. От писмо с изх.№ 34-3613/15.09.2014 г. на „Обединена Българска Банка” АД се установява
следното:
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG71UBBS80021020582540 открита преди
проверявания период – без движение;
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- разплащателна сметка в лева IBAN: BG87UBBS80021020582640 открита 03.07.2014 г. с
трансфер на средства в размер на 500 000 лв. от сметка BG02RZBB91551060213819, които суми на
07.07.2014 г. са преведени по сметка на ЦД, със салдо към момента на справката в размер на 90,88
лв.;
- разплащателна сметка в лева IBAN:BG38UBBS80021020582940, открита на 03.07.2014 г.
във връзка с дейността на дружеството /търговия с ценни книжа/ с превод от КТБ фонд паричен
пазар на сума в размер на 51 075 лв., със салдо към момента на справката в размер на 51 012,97 лв.;
- разплащателна сметка в лева IBAN:BG70UBBS80021020583140, открита на 28.07.2014 г.
във връзка с дейността на дружеството / търговия на ценни книжа/, със салдо към момента на
справката в размер на 1 128,33 лв.
- банкова сметка в лева IBAN:BG21UBBS92001000501513, открита на 19.11.2004 г. във
връзка с дейността на дружеството, закрита на 12.05.2011 г.
- банкова сметка в щатски долари IBAN:BG98UBBS92001100501501, открита на
15.05.2004 г. /преди проверявания период/, с начално салдо 285,88 щ.д. и закрита на 12.05.2011 г. –
без движение в проверявания период;
- банкова сметка в евро IBAN:BG93UBBS92001200501510, открита на 15.05.2004 г. /преди
проверявания период/, с начално салдо в размер на 2 754,91 евро и закрита на 12.05.2011г.
Движението по сметката е от начислени такси за обслужване.
4. От писмо с изх.№ 126759/18.09.2014 г. на „Централна Кооперативна Банка” АД се
установява следното:
- разплащателна сметка в щатски долари IBAN: BG15СЕСВ97901102198400 открита на
01.06.1995 г. /преди проверявания период/, закрита на 05.06.2007 г. - извън проверявания период,
със салдо към 04.08.2004 г. в размер на 42,32 щ.д. По сметката са внесени сума в размер на 100 щ.д.,
от които са удържани суми за такси за поддръжка на сметката.
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG68СЕСВ97901002198400 открита на 01.06.1995 г.
/преди проверявания период/, закрита на 05.06.2007 г. -извън проверявания период, със салдо към
04.08.2004 г. в размер на 344,99 лв. Движението по сметката е от удържани суми за такси за
поддръжка на сметката.
- разплащателна сметка в евро IBAN: BG50СЕСВ97901402198400 открита на 01.06.1995 г.
/преди проверявания период/, закрита на 05.06.2007 г. -извън проверявания период, със салдо към
04.08.2004 г. в размер на 39,62 евро. Движението по сметката е от удържани суми за такси за
поддръжка на сметката.
5. От писмо с изх.№ 74211/09.10.2014 г. на „Райфайзенбанк” ЕАД се установява следното:
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG02RZBB91551060213819 открита на 11.01.1999
г. /преди проверявания период/ във връзка с дейността на дружеството и салдо към момента на
справката в размер на 2 018 659,96 лв. /от получен превод от сметка BG51KORP 9220 1000 0536 00/;
- разплащателна сметка в евро IBAN: BG87RZBB91551460213808 открита на 11.01.1999
г. /преди проверявания период/ във връзка с дейността на дружеството и салдо към момента на
справката в размер на 101 841,94 евро;
- разплащателна сметка в щатски долари IBAN: BG41RZBB91551160213812 открита на
11.01.1999 г. /преди проверявания период/ във връзка с дейността на дружеството и салдо към
момента на справката в размер на 5 721,21 щ.д;
6. От писмо с изх.№ 4602/1310А/19.09.2014 г. на „Юробанк България” АД се установява
следното:
- разплащателна сметка в щатски долари IBAN: BG29BPBI7941144103701 открита на
14.12.1999 г. /преди проверявания период/, с начално салдо в размер на 52,74 лв. и закрита на
13.05.2011 г. – по сметките са начислявани такси за обслужване;
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG82BPBI79401044103701 открита на 14.12.1999 г.
/преди проверявания период/, с начално салдо в размер на 187,25 лв. и закрита на 13.05.2011 г. – по
сметките са начислявани такси за обслужване;
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- разплащателна сметка в евро IBAN: BG64BPBI79401444103701 открита на 04.07.2002 г.
/преди проверявания период/, с начално салдо в размер на 781,48 лв. и закрита на 13.05.2011 г. – по
сметките са начислявани такси за обслужване;
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG88BPBI79401041335601 открита на 12.12.1997 г.
/преди проверявания период/ във връзка с дейността на фирмата, с начално салдо в размер на
171,38 лв. и салдо към момента на справката в размер на 104,97 лв. По сметката са прехвърляни
средства от сметка BG51KORP 9220 1000 053600 с титуляр „ФИНА- С“ АД;
7. От писмо с изх.№ 10028/24.09.2014 г. на „Корпоративна търговска банка” АД се
установява следното:
- специална сметка в лева IBAN: BG67KORP 9220 1000 0536 03 открита на 21.05.2004 г.
/преди проверявания период/ във връзка с дейността на дружеството, с начално салдо в размер на
1 200 000 лв., закрита на 20.03.2008 г. –извън проверявания период;
- депозит сметка в лева № 2000053616 открита на 02.12.2005 г. с трансфер на средства в
размер на 950 000 лв. от сметка BG51KORP 9220 1000 053600, закрита на 17.05.2006 г.;
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG51KORP 9220 1000 0536 00 открита на 19.06.2000
г. /преди проверявания период/ във връзка с дейността на дружеството, с начално салдо в размер на
975 618,47 лв., салдо към момента на справката в размер на 333,98 лв.;
- разплащателна сметка в щатски долари IBAN: BG95KORP 9220 1100 0536 00 открита на
19.06.2000 г. /преди проверявания период/ във връзка с дейността на дружеството: покупкопродажба на валута като инвестиционен посредник на облигации и държавни ценни книжа, с
начално салдо в размер на 133 586,01 щ.д., салдо към момента на справката в размер на 153,69 щ.д.
- разплащателна сметка в евро IBAN: BG33KORP 9220 1400 0536 00 открита на 19.06.2000
г. /преди проверявания период/ във връзка с дейността на дружеството, с начално салдо в размер на
78 704,13 евро, салдо към момента на справката в размер на 138,22 евро;
- разплащателна сметка в швейцарски франкове IBAN: BG59KORP 9220 1300 0536 01
открита на 06.12.2001 г. /преди проверявания период/, с начално салдо в размер на 11 700,30 ш.ф,
салдо към момента на справката в размер на 40,63 евро. Движението по сметката е от начислени
такси за поддържане на банкова сметка;
- разплащателна сметка в английски лири IBAN: BG05KORP 9220 1900 0536 02 открита
на 07.12.2001 г. /преди проверявания период/ във връзка с дейността на дружеството, салдо към
момента на справката в размер на 58,84 а.л.;
- разплащателна сметка в японски йени IBAN: BG32KORP 9220 1900 0536 01 открита на
07.12.2001 г. /преди проверявания период/, салдо към момента на справката в размер на 262 я.й. –
движението по сметката е от платените такси за поддръжка на банковата сметка;
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG24KORP 9220 1000 0536 01 открита на
13.06.2002 г. /преди проверявания период/ във връзка с дейността на фирмата, с начално салдо в
размер на 78 264,48 лв. и салдо към момента на справката в размер на 1 653,14 лв.;
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG13KORP 9220 1000 0536 05 открита на
10.12.2012 г. във връзка с дейността на фирмата, салдо към момента на справката в размер на
2 295,59 лв.;
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG94KORP 9220 1000 0536 02 открита на
10.12.2012 г. – без движение;
- специална /депозит/ сметка в лева IBAN: BG76KORP 9220 1400 0536 01 открита на
18.07.2007 г. , с начално салдо към 06.04.2012 г. в размер на 710 582,65 лв. Сметката е закрита на
19.06.2014 г. като сумата по депозита е прехвърлена по сметка BG51KORP 9220 1000 0536 00;
- специална сметка в лева IBAN: BG40KORP 9220 1000 0536 04 открита на 18.07.2007 г.,
закрита на 20.03.2008 г. – извън проверявания период;
- специална /депозит/ сметка в евро IBAN: BG76KORP 9220 1400 0536 02 открита на
18.07.2007 г., с нулево салдо и без движение през проверявания период.
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8. От писмо с изх.№ 0890-49-059017 087/ЗВИ/МЦК/ 420757/05.9.2014 г. на „УниКредит
Булбанк” АД се установява следното:
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG53 UNCR 9660 1011 1606 09, открита на
04.06.2001 г. /преди проверявания период/, активна, с начално салдо 401,99 лв. и със салдо към
момента на справката в размер на 180,73 лв.
- разплащателна сметка в евро IBAN: BG03 UNCR 9660 1411 1606 03, открита на
04.06.2001 г. /преди проверявания период/, активна, със салдо към момента на справката в размер
на 0,00 евро.
На 25.11.2004 г. по сметката е получена сума в размер на 334 600 евро от „Австрийска
Кредитна Банка“ –Виена, с която сума /видно от представената справка от ЦД/ на същата дата са
закупени ценни книжа, за сметка на „Българска агенция за транспортно застраховане“.
Останалото движение е от начислени и платени такси за обслужване на сметката;
- разплащателна сметка в щатски долари IBAN: BG47 UNCR 9660 1100 0840 12, открита
на 24.11.1995 г. /преди проверявания период/, активна, със салдо към момента на справката в
размер на 215,98 щ.д.
Движение е от начислени и платени такси за обслужване на сметката.
- банкова сметка в щатски долари № 2111160604, открита на 13.11.2003 г. /преди
проверявания период/, закрита на 20.02.2007 г. – без движение;
- банкова сметка в евро № 1207851104, открита на 31.12.2001 г. /преди проверявания
период/, закрита на 05.06.2007 г. – движението е от начислени и платени такси за поддържане на
сметката;
- банкова сметка в щатски долари /щ.д./ № 1107851100, открита на 25.07.1996 г. /преди
проверявания период/, закрита на 05.06.2007 г. – движението е от начислени такси за поддържане
на сметката.
Общ извод: Движението по банковите сметки е във връзка с дейността на дружеството.
Централен депозитар:
От писмо изх. № 01-2014-2669/08.09.2014 г. „Централен депозитар“ АД се установява, че
„ФИНА-С“ АД към 04.08.2014 г., извършващо дейност като инвестиционен посредник, притежава
следните ценни книжа:
- 51 бр. акции от емисията на „Централен депозитар“ АД;
- 20 000 бр. акции от емисията на „Българска Фондова Борса – София“ АД –
рекапитализация на емисията на 20.09.2006 г.;
- 125 005 бр. акции от емисията на „Холдинг КООП Юг“ АД – придобити през месец юли
2014 г. за сума в размер на 250 009,12 лв.;
- 8 300 бр. акции от емисията на „Хелт енд Уелнес“ АД – придобити 03.07.2014 г. за сума в
размер на 249 000 лв.
Посочените акции не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като са
придобити от „Фина - С“ АД във връзка с дейността на дружеството.
8. „БРОМАК” ЕООД с ЕИК 030090459, със седалище и адрес на управление: гр. София,
бул. „Цар Борис III“ № 159, етаж 6.
Проверяван период от 04.08.2004 г. до 04.08.2014 г.
Регистрирано като дружество с ограничена отговорност с Решение № 292/11.09.1991 г. по
ф.д. № 271/1991 г. на Окръжен съд – Добрич със съдружници с капитал 5 100 лева, който след
вписване на решение на СГС от 21.03.2003 г. е увеличен на 5 200 лева.
С нотариално заверен договор от 28.03.2003 г. Ц. В. купува от К. П. И. собствените му 26
броя дружествени дяла за сумата от 2 600 лева, а с нотариално заверен договор от 01.04.2003 г. Т.
Х. В. прехвърля на Ц. В. собствените си 26 броя дружествени дяла за сумата от 2 600 лева. На
10.04.2004 г. Ц. В. е вписан като едноличен собственик на капитала.
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Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър на 11.02.2008 г. със седалище и
адрес на управление: гр.София 1618, район Красно село, бул. „Цар Борис III“ № 159, етаж 6.
Капиталът на дружеството е в размер на 1 950 000 лева, състоящ се от 19 500 дяла, всеки на
стойност по 100 лева. Едноличен собственик на капитала е Ц. Р. В.. Управител е З. Ж. Б..
Върху дружествените дялове от капитала на „Бромак“ ЕООД е вписан запор в полза на СГП
на основание изп. дело № 20141110400164.
„БРОМАК“ ЕООД притежава/е притежавало дялово участие в капитала на следните
дружества:
- „КТБ“ АД с ЕИК 831184677, /участие към 04.08.2004 г./;
- „ФИНА - С“ АД с ЕИК 831300516, / участие към 04.08.2004 г./;
- „КЕН ТРЕЙД” ЕАД с ЕИК 831472409, участие в 2006 г.;
- „БУЛГАФРОСТ“ АД с ЕИК115618587, участие в 2009 г.;
- „БРОМАК ИНВЕСТ“ АД с ЕИК 201315780, учредено през 2010 г.;
- „ТЦ – ИМЕ“ АД с ЕИК 121084839, участие в 2010 г.;
- „БРОМАК ФИНАНС” ЕАД с ЕИК 201400647, учредено през 2011 г.;
- „СИНЕКТИК” ЕООД с ЕИК 131421062, участие в 2011 г.;
- „БРОМАК ТЕЛЕКОМ ИНВЕСТ” АД с ЕИК 202292625, учредено през 2012 г.;
- „БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ“ АД с ЕИК 831636680, участие в 2012 г.;
- „ФИНТУР 98” ООД с ЕИК 121791362, участие в 2012 г.;
- „БРОМАК ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД с ЕИК 203047815, учредено през 2014 г.
Дружествата, учредени през проверявания период са анализирани в съответната финансова
година на създаването им.
І. Обща данъчна информация за „БРОМАК“ ЕООД с ЕИК 30090459:
С писмо изх. № 20-28-10513/01.10.2014 г. на ТД на НАП „Големи данъкоплатци и
осигурители“ – София са предоставени годишни данъчни декларации за периода от 2008 г. до 2013
г. За периода от 2004 г. до 2007 г. вкл. е представено единствено заверено копие от годишния
финансов отчет /ГФО/ за 2007 г. Не са представени ГДД с ГФО за 2004 г., 2005 г., 2006 г. и 2007 г.
Не е приложен ГФО за 2013 г. с приложенията.
Юридическото лице е контролирано от проверяваното лице съгласно § 1, т. 2 от ДР на
ЗОПДНПИ в периода от 04.08.2004 г. до 04.08.2014 г. Към 04.08.2004 г. дружествения капитал на
„Бромак“ ЕООД е в размер на 500 000 лв., разпределен на 5 000 дяла, всеки на стойност 100 лв.
Едноличен собственик на капитала е Ц. Р. В.. Предмет на дейност са сделки с чуждестранни
средства за плащане в брой /обмяна на валута/, придобиване и управление на дялови участия,
финансов лизинг, факторинг, консултации и анализи на дружества относно финансиране на
дейността им, капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и
консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на
предприятия.
Анализ на финансовата 2004 г. на „БРОМАК“ ЕООД
Увеличение на капитала на „БРОМАК“ ЕООД
С Решение № 20/22.11.2004 г. на СГС е вписано увеличение на капитала от 500 000 лв. на
850 000 лв. на „Бромак“ ЕООД. Съгласно Удостоверение №4573/17.11.2004 г. на „КТБ“ АД по
банкова сметка № BG31KORP 9220 1000 0559 00 на дружеството е внесена сума от едноличния
собственик Ц. Р. В. в размер на 350 000 лв. /BG 31 KORP 9220 1000 0559 00/ за плащане на
записани дялове за увеличение на капитала на „Бромак“ ЕООД.
Дружествените дялове в размер на 350 000 лв. не подлежат на отнемане в полза на
държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по
давност.
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Участие на „БРОМАК“ ЕООД в капитала на „КТБ“ АД
Към 04.08.2004 г. „БРОМАК“ ООД притежава 728 569 броя акции на стойност 4 908 164,82
лв., представляващи 37,93 % от капитала на „КТБ“ АД. Придобиване и продажба на поименни
акции от „Бромак“ ЕООД от капитала на „КТБ“ АД за проверявания период:
1. На 13.08.2004 г. „Бромак“ ЕООД е превело по сметка на „КТБ“ АД 299 700 лв. за 29 970
бр. акции с основание „увеличение на капитала на КТБ АД“. Източник на посочената сума е
получен превод на 09.08.2004 г. по сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 от „GRAYBLOCK“ LTD
с основание „за покупка на вземания“. От своя страна „GRAYBLOCK“ LTD е получило посочената
сума от „ФИНА – С“ АД с основание „покупко-продажба на валута“ на същата дата. От своя страна
„ФИНА – С“ АД е получило посочената сума от сметка на „ФИНА – С“ АД в „ОББ“ АД с
основание „прехвърляне на средства“ на същата дата в размер на 960 000 лв. От своя страна
средствата на „ФИНА – С“ АД в „ОББ“ АД са с произход: обратно изкупуване на държавни ценни
книжа /ДЦК/ емисия BG 2030004118 по репо-сделка от 27.07.2004 г. /преди проверявания период/
по сметка BG 51 KORP 9220 1000 0536 00 на „ФИНА – С“ АД в „КТБ“ АД на 06.08.2004 г., които
са прехвърлени в „ОББ“ АД с превод на 1 940 000 лв. на същата дата.
Средствата за придобиването на 29 970 бр. акции на стойност 299 700 лв. от „БРОМАК“
ЕООД в капитала на „КТБ“ АД са придобити преди проверявания период, с оглед на което не
може да се изследва източникът на средствата за придобиването им.
2. На 14.12.2004 г. „Бромак ЕООД“ е превело по сметка на Я. И. 1 000 000 лв. за покупката
на 229 966 бр. акции от капитала на „КТБ“ АД. Източник на посочената сума е получен превод на
30.11.2004 г. по сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 от „КЕН ТРЕЙД“ ЕАД /превод на
1 680 030,82 лв./ с основание „по договор за цесия“. От своя страна „КЕН ТРЕЙД“ ЕАД е получило
посочената сума от „ЕМИ“ АД /превод на 1 500 000 лв./ и „КОРЕКТ ФАРМ“ ООД /превод на
1 000 000 лв./ без вписани основания на същата дата. От своя страна двете дружества са получили
посочената сума от усвоени кредити от „КТБ“ АД с преводи, съответно на 1 500 000 лв. и 1 000 000
лв. на 30.11.2004 г.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че „КОРЕКТ ФАРМ“ ЕООД участва в надзорния съвет на „Петрол“ АД и притежава 18,30 % от
капитала на дружеството.“КТБ“ АД притежава 8 % от капитала на „Петрол“ АД. „КОРЕКТ ФАРМ“
ЕООД няма оперативна дейност.
Към 30.09.2014 г. „КОРЕКТ ФАРМ“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от „КТБ“ АД
общо в размер на 40 404 хил. лева.
Средствата за придобиването на 229 966 бр. акции на стойност 1 000 000 лв. от „Бромак“
ЕООД в капитала на „КТБ“ АД са с незаконен източник. Придобитите акции не подлежат на
отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на
държавата са погасени по давност.
3. На 05.04.2005 г. „Бромак ЕООД“ е превел по сметка на „INT. FINANCIAL VENTURES“
50 000 евро или 97 759,50 лв. за покупка на 161 679 бр. акции от капитала на „КТБ“ АД. Източник
на посочената сума е получен превод /в размер на 956 000 евро/ на същата дата по сметка BG 13
KORP 9220 1400 0559 00 от „ФИНА – Ц“ ЕООД с основание „покупко-продажба на валута“. От
своя страна „ФИНА – Ц“ ЕООД е получило посочената сума от „ЮЛИТА“ ЕАД с превод от
146 000 евро с основание „покупко-продажба на валута“ на същата дата. От своя страна „ЮЛИТА“
ЕАД е получило посочената сума от „ФИНА – С“ АД с превод в същия размер с основание
„покупко-продажба на валута“ на същата дата, която сума от своя страна е превалутирана от
сметката в щатски долара на дружеството от 435 880 щ.д. в 340 000 евро на същата дата.
Произходът на 435 880 щ.д. е от превалутиране на 400 000 евро в 527 200 щ.д. на 11.03.2005 г., част
от които в размер на 100 000 евро е с произход превалутиране от 195 600 лв. на 11.03.2005 г., а те от
своя страна са с произход получен превод от Централен депозитар в размер на 106 281,04 лв. за
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осъществена продажба на ценни книжа от „ФИНА – С“ АД в качеството ѝ на инвестиционен
посредник на 09.03.2005 г.
Средствата за придобиването на 161 679 бр. акции на стойност 97 759,50 лв. от
„БРОМАК“ ЕООД в капитала на „КТБ“ АД са придобити чрез получен превод от Централен
депозитар в размер на 106 281,04 лв. за осъществена продажба на ценни книжа от „ФИНА – С“
АД в качеството ѝ на инвестиционен посредник.
4. На 09.05.2005 г. „Бромак“ ЕООД е превел по сметка на „EFV INTERNATIONAL
FINANCIAL VENTURES“ 100 000 евро или 195 583 лв. за покупка на 78 800 бр. акции от капитала
на „КТБ“ АД. Източник на посочената сума е получен превод на 04.05.2005 г. по сметка BG 13
KORP 9220 1400 0559 00 от „МАРГИВА“ ЕАД с основание „продажба на недвижим имот“.
Произходът на преведената сума от „МАРГИВА“ ЕАД е от усвоен кредит от „КТБ“ АД в размер на
3 420 000 евро на 04.05.2005 г.
Средствата за придобиването на 78 800 бр. акции на стойност 195 583 лв. от „Бромак“
ЕООД в капитала на „КТБ“ АД са с незаконен източник. Придобитите акции не подлежат на
отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на
държавата са погасени по давност.
5. На 09.05.2005 г. „Бромак ЕООД“ е превел по сметка на Д. В. Х. 1 466 000 лв. за покупка на
371 425 бр. акции от капитала на „КТБ“ АД. Източник на посочената сума е от превалутирането ѝ
от 749 553,90 евро, които от своя страна са получени от превод на 04.05.2005 г. по сметка BG 13
KORP 9220 1400 0559 00 от „МАРГИВА“ ЕАД с основание „продажба на недвижим имот“.
Произходът на преведената сума от „МАРГИВА“ ЕАД е от усвоен кредит от „КТБ“ АД в размер на
3 420 000 евро на 04.05.2005 г.
Средствата за придобиването на 371 425 бр. акции на стойност 1 466 000 лв. от „Бромак“
ЕООД в капитала на „КТБ“ АД са с незаконен източник. Придобитите акции не подлежат на
отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на
държавата са погасени по давност.
6. От писмо изх. № 979/19.02.2015 г. на „Корпоративна търговска банка“ АД, гр. София се
установява: „БРОМАК” ЕООД с ЕИК 030090459, едноличен собственик на което е Ц. Р. В.,
придобива мажоритарен дял от капитала на „Корпоративна търговска банка“ АД на 25.04.2005 г. в
размер на 80,02 % или общо 1 600 409 акции от общия капитал в размер на 2 000 000 акции при
номинал от 10 лева за брой. Във връзка с взето Решение на УС на Банката от 05.04.2005 г. за
увеличение на капитала и съответно Решение № 32 за вписването му в Софийски градски съд, ф. д.
3989/1994 г. на 24.06.2005 г., капиталът на банката е увеличен от 20 000 000 лева на 30 000 000 лева,
а с дата 30.06.2005 г. са записани още 1 000 000 акции по номинал от 10 лева на името на „Бромак”
ЕООД, с което общо притежаваните акции от „Бромак” ЕООД са 2 600 409 бр. или 86,68 % от
капитала на банката към 30.06.2005 г. В изпълнение на разпоредбата на § 139 от ПЗР на
ЗИДЗППЦК издадените акции са регистрирани като безналични в Централния депозитар през м.
декември 2005 г. за което последния е издал акт за регистрация на 3 000 000 бр. акции. От писмо
изх. № 01-2015-388/ 09.02.2015 г. на „Централен депозитар” АД, гр. София се установява, че
емисията безналични акции на „Корпоративна търговска банка” АД с ISIN BG 1100129052 e
регистрирана в „ЦД“ АД на 22.12.2005 г. с капитал в размер на 3 000 000 броя акции с номинална
стойност на една акция 10 лева. На същата дата по сметка на „Бромак” ЕООД са регистрирани
2 600 409 броя акции.
При анализа на банковата информация се установява превод от сметка на „Бромак“ ЕООД
BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на 10 000 000 лв. с основание „акции за увеличаване капитала на
КТБ“ на 24.06.2005 г. Преведената сума от 10 000 000 лв. е получена от следните три превода:
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6.1. На „Фина Ц“ ЕООД в размер на 3 161 000 лв. Произхода на сумата е от предоставени
средства от „Евробилд проект“ ЕООД в размер на 1 800 000 лв. и от „Гипс“ АД в размер на
1 361 000 лв. с основание „покупка на валута“.
Произходът на предоставените средства от „Евробилд проект“ ЕООД е от вноска за
учредяване на дружеството от едноличния собственик „Бромак“ ЕООД на 21.06.2005 г., която сума
на 24.06.2005 г. е изтеглена и преведена по сметката на „Фина Ц“ ЕООД. От своя страна „Бромак“
ЕООД е получило посочената сума, с превод по сметка BG 13 KORP 9220 1400 0559 00 в размер на
2 025 738 евро или 3 961 999,15 лв. от „Вивес“ ЕАД с основание „покупка на УПИ“ на 30.05.2005 г.
От своя страна, сумата от 2 025 738 евро и с произход усвоен кредит от „Вивес“ ЕАД от „КТБ“ АД
в размер на 2 075 000 евро на 28.05.2005 г.
Произходът на предоставените средства от „Гипс“ АД е от получени приходи, свързани с
дейността на дружеството;
6.2. На „Юлита 2002“ ЕООД в размер на 3 918 885,71 лв. с основание „по договор“.
Произходът на сумата е от усвоен кредит от „КТБ“ АД в размер на 4 000 000 лв. на 24.06.2005 г.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че „Юлита 2002“ ЕООД е било акционер в „КТБ“ АД /2,14%/ през 2012 г. и собственик на „Сана
Спейс Хотел Хисаря“ ЕООД. При анализа на движението на сметките на „Юлита 2002“ АД в
„КТБ“АД се установява многократно прехвърляне на средства между свързани лица.
Към 30.09.2014 г. „Юлита 2002“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от „КТБ“ АД
общо в размер на 68 838 хил. лева.
6.3. Превалутирани 2 919 193,62 лв. от евровата сметка на „Бромак“ ЕООД от 1 492 560
евро, с произход от продажба на недвижим имот от „Бромак“ ЕООД на „ВИВЕС“ ЕООД в размер
на 2 025 738 евро, а източник на последната сума от страна на „ВИВЕС“ ЕООД е усвоен кредит от
„КТБ“ АД в размер на 2 075 000 евро на 30.05.2005 г.
От банковата информация се установява, че на 24.06.2005 г. е преведена сума в размер на
10 000 000 лв. с основание „акции за увеличаване капитала на КТБ“. От движението на сумите по
банковите сметки се установява, че средствата за придобиването акции на стойност 8 639 000
лв. от „Бромак“ ЕООД в капитала на „КТБ“ АД са с незаконен произход. Придобитите акции не
подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ
правата на държавата са погасени по давност.
7. От справка на Централен депозитар № 01-2014-2669/08.09.2014 г. се установява, че на
22.06.2006 г. е регистрирано увеличение на капитала на „КТБ“ АД чрез рекапитализация на
емисията и дела на „Бромак“ ЕООД е увеличен с 866 803 бр. акции. На 30.03.2006 г. от сметка
№ BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на дружеството е преведена по сметка на „КТБ“ АД сума в
размер на 8 668 030 лв. с основание „акции увеличение капитала на КТБ“. Произхода на посочената
сума е от три превода, както следва:
7.1. На 30.03.2006 г. „Фина – Ц“ ЕООД е превело по сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00
на „Бромак“ ЕООД сума в размер на 7 894 700 лв. с основание „покупко-продажба на валута“ /в
конкретния случай не е извършена „покупко – продажба на валута“, тъй като превода е от левовата
сметка на „Фина – Ц“ ЕООД/. От своя страна произхода на посочената сума е от седем превода,
както следва:
7.1.1. На същата дата „Евробилд проект“ ЕООД е превело по сметка BG 64 KORP 9220 1004
1424 01 на „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 151 710 лв. с основание „покупко-продажба на
валута“ /в конкретния случай при проверка на всички валутни сметки на „Фина – Ц“ ЕООД е
установено, че не е извършено превалутиране на посочената сума/. От своя страна „Евробилд
проект“ ЕООД е получило посочената сума, с вноска на каса в размер на 152 000 лв. с основание
„захранване“ от Ю. Й. И. /свързано лице/ на същата дата;
7.1.2. На същата дата е извършено превалутиране на 306 000 евро в 598 383 лв. от сметка BG
46 KORP 9220 1404 1424 01 на „Фина – Ц“ ЕООД. Произходът на сумата е от извършени три
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превода от РАУЪРТ ОВЪРСИЙЗ СА/RAWORTH OVERSEA, GRAYBLOCK LTD и LANBRAY
LTD. Трите превода са с основание „покупко-продажба на валута“ /в конкретния случай при
проверка на всички сметки на „Фина – Ц“ ЕООД е установено, че не е извършено превалутиране на
преведените суми от трите фирми от друга валута в евро/. От своя страна на същата дата
GRAYBLOCK LTD е получило сумата от 168 565,76 евро с превод от „Еловица“ АД с основание
„INVOIS 17911/26.06.2005, 18241/20.12.2005, 18893/29.12.2005; РАУЪРТ ОВЪРСИЙЗ СА/
RAWORTH OVERSEA е получило сумата от 88 369,82 евро с превод от „Еловица“ АД с основание
„INVOIS 23745/28.06.2005, 23793/28.12.2005, 23812/30.12.2005; LANBRAY LTD е получило сумата
от 44 703,55 евро с превод от „Еловица“ АД с основание „INVOIS 39125/27.06.2005,
39541/29.12.2005, 2786/30.12.2005;
7.1.3. На същата дата „Критие“ ЕООД е превело по сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01
на „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 598 650 лв. с основание „покупко-продажба на валута“ /в
конкретния случай при проверка на всички валутни сметки на „Фина – Ц“ ЕООД установено, че не
е извършено превалутиране на посочената сума/. Произходът на сумата е от усвоен кредит от
„КТБ“ АД в размер на 600 000 лв. на същата дата /30.03.2006 г./.
Към 30.09.2014 г. Критие“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 48 690 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
7.1.4. На същата дата „Еловица“ АД е превело по сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на
„Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 61 183,57 лв. с основание „покупко-продажба на валута“/в
конкретния случай при проверка на всички валутни сметки на „Фина – Ц“ ЕООД е установено, че
не е извършено превалутиране на посочената сума/.
7.1.5. На същата дата „Емирлин“ ООД/EMIRLIN LLC е превело по сметка BG 64 KORP 9220
1004 1424 01 на „Фина – Ц“ ЕООД два пъти сума в размер на 35 120 лв. с основание „покупко –
продажба на валута“ /в конкретните случаи при проверка на всички валутни сметки на „Фина – Ц“
ЕООД е установено, че не е извършено превалутиране на посочените суми/.
7.1.6. На същата дата „Дивал 59“ ЕООД е превело по сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01
на „Фина – Ц“ ЕООД сума в размер на 3 065 288,24 лв. с основание „покупко – продажба на
валута“ /в конкретния случай при проверка на всички валутни сметки на „Фина – Ц“ ЕООД е
установено, че не е извършено превалутиране на посочената сума/. Произхода на сумата е от усвоен
кредит от „КТБ“ АД в размер на 3 067 285 лв. на същата дата /30.03.2006 г./;
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че „Дивал 59“ ЕООД фигурира като кредитополучател в кредитния портфейл на „КТБ“ АД. Към
30.09.2014 г. „Дивал 59“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в размер на
50 748 хил. лева.
7.1.7. На 27.03.2006 г. е извършено превалутиране на 4 620 000 щ.д. в 7 507 500 лв. от сметка
BG 11 KORP 9220 1104 1424 01 на „Фина – Ц“ ЕООД. От тях за увеличение капитала на „КТБ“ АД
са използвани 3 349 245,19 лв. Произхода на посочената сума е от извършени два превода от:
7.1.7.1. Сметка BG 75 KORP 9220 1100 0559 00 на „Бромак“ ЕООД в размер на 4 330 000
щ.д., които от своя страна са превалутирани от левовата сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на
„Бромак“ ЕООД, които от своя страна са превалутирани от евровата сметка BG 13 KORP 9220 1400
0559 00 на „Бромак“ ЕООД, които от своя страна са постъпили с два валутни превода от чужбина
от GEMMA ENTERPRISSES CORP: с основание „share sale purchase agrеement dd 20.02.2006 г.“ в
размер на 3 000 000 евро на 20.03.2006 г. и с основание „balance share sale purchase agrеement dd
20.02.2006 г.“ в размер на 268 954,52 евро на 23.03.2006 г.
7.1.7.2. Сметка BG 46 KORP 9220 1404 1424 01 на „Фина Ц“ ЕООД за превалутиране на
205 000 евро в 249 895 щ.д., които от своя страна са превалутирани отново в щ.д. на същата дата,
които от своя страна са получени с превод от BG 75 KORP 9220 1100 0559 00 на „Бромак“ ЕООД,
които от своя страна са получени с валутен превод от чужбина от GEMMA ENTERPRISSES
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CORP с основание „share sale purchase agrеement dd 20.02.2006 г.“ в размер на 5 629 980 щ.д. на
17.03.2006 г.
7.2. На 30.03.2006 г . Ю. Й. И. /свързано лице/ е внесла на каса по сметка BG 31 KORP 9220
1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД сума в размер на 188 000 лв., с основание „захранване на сметка“.
7.3. На 27.03.2006 г. е извършено превалутиране на 500 000 щ.д. в 817 000 лв. от сметка BG
75 KORP 9220 1100 0559 00 на „Бромак“ ЕООД. От тях за увеличение капитала на „КТБ“ АД са
използвани 585 330 лв. Произхода на сумата от 500 000 щ.д. е от извършен превод от GEMMA
ENTERPRISES CORP с основание „share sale purchase agrеement dd 20.02.2006“ в размер на
5 629 980 щ.д. на 17.03.2006 г.
От банковата информация се установява, че на 30.03.2006 г. е преведена сума в размер на
8 668 030 лв. с основание „акции за увеличаване капитала на КТБ“. От движението на сумите по
банковите сметки се установява, че средствата за придобиването акции на стойност 8 668 030
лв. от „БРОМАК“ ЕООД в капитала на „КТБ“ АД са с незаконен произход.
8. Съгласно справка от „Централен депозитар“ АД на 27.03.2009 г. „Бромак“ ЕООД купува
1 770 098 бр. акции на „КТБ“ АД на стойност 139 759 310 лв. от следните лица: „Ем стейд“ ЕООД
(60 037 бр.), „Юлита 2002“ АД (72 344 бр.), „Хидропонт М“ ЕООД (52 986 бр.), „Вивес“ АД (73 594
бр.), „Корси-5“ ЕООД /“Принт инвест 1“ ЕООД (67 504 бр.), „Дивал 59“ ЕООД (23 633 бр.), „Булит
2007“ ЕООД (18 080 бр.), „ТЦ – ИМЕ“ АД (1 399 992 бр.), ДПФ „Доверие“ (1 670 бр.), ERSTE
BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKAS (200 бр.), З. Х. Б. (50 бр.), М. Т. П. (6 бр.), Х. А. М.
(2 бр.).
Във връзка с посочените сделки на фондовата борса, при анализа на банковите сметки е
установено следното:
8.1. На 27.03.2009 г. шест дружества са превели общо 106 756 744,50 лв. по сметка BG 64
KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД, както следва: 17 602 123,22 лв. от „Юлинор“ ЕООД,
17 602 123,22 лв. от „Вивес“ ЕАД, 18 971 251,20 лв. от „Юлита 2002“ АД, 17 405 703 лв. от „Корси5“ ЕООД, 16 624 274,44 лв. от „Дивал 59“ ЕООД и 18 580 100 лв. от превалутиране на 9 500 000
евро от евровата сметка на „Фина-Ц“ ЕООД с основания „покупко-продажба на валута“.
Посочената обща сума от 106 756 744,50 лв. е постъпила по сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00
на „Бромак“ ЕООД от сметката на „Фина-Ц“ ЕООД /в конкретния случай не е извършена „покупко
– продажба на валута“, тъй като превода е между две левови сметки/. При анализа е установено
следното:
8.1.1. Четири от гореизброените дружества („Вивес“ ЕАД, „Юлита 2002“ АД, „Корси – 5“
ЕООД, „Дивал 59“ ЕООД), които са продавачи на 237 075 бр. акции на „КТБ“ АД са
предоставили средствата на купувача (Бромак ЕООД) за закупуването на собствените им
акции от емисия „КТБ“ АД на същата дата /27.03.2009 г./.
8.1.2. По отношение на превалутираната сума от 9 500 000 евро в 18 580 100 лв. на „Фина –
Ц“ ЕООД с основания „покупко-продажба на валута“ се установява, че дружеството не е
разполагало със средства, за да извърши сделката. На същата дата по сметка BG 64 KORP 9220
1004 1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД е постъпила сума в размер на 18 580 000 лв. с основание
„покупка на 9 500 000 евро“. Видно от искане за покупко-продажба на валута от
№612627/27.03.2009 г. „Фина - Ц“ ЕООД е поискало да продаде на „КТБ“ АД 9 500 000 евро от
сметка BG 46 KORP 9220 1404 1424 01 и „КТБ“ АД е платило по сметка BG 64 KORP 9220 1004
1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД 18 580 000 лв. При проверка на посочената дата на сметка BG 46
KORP 9220 1404 1424 01 на „Фина – Ц“ ЕООД е установено, че дружеството не е разполагало с
9 500 000 евро, които да бъдат продадени на „КТБ“ АД. Съгласно искане за нетиране на сделки
№ 1870/27.03.2009 г. „КТБ“ АД е предоставило на „Фина – Ц“ ЕООД 9 500 000 евро /използвани от
„Бромак“ ЕООД за покупка на акции на „КТБ“ АД/ и в края на деня сумата е върната от „Фина –
Ц“ ЕООД на банката. От своя страна „Фина – Ц“ ЕООД, за да върне сумата на банката, е получило
същата с превод от 140 088 109 лв. от „Бромак“ ЕООД с основание „покупко-продажба на валута“ в
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същия ден. В конкретния случай отново няма извършване на „покупко-продажба на валута“,
защото при получаването и при връщането на сумата движението на паричните средства е
извършено само по левовата сметка на дружеството.
8.2. На 27.03.2009 г. още две дружества са превели общо 33 248 548,88 лв. по сметка BG 64
KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД, както следва: 16 624 274,44 лв. от „Мадли“ ЕООД и
16 624 274,44 лв. от „Критие“ ЕООД с основания „покупко-продажба на валута“. В същия ден
„Фина - Ц“ ЕООД е превело сума в размер на 33 259 726,50 лв. по сметка BG 31 KORP 9220 1000
0559 00 на „Бромак“ ЕООД. Отново в същия ден от горепосочената сума 140 088 109 лв. „Фина - Ц“
ЕООД връща на цитираните две фирми („Мадли“ ЕООД, „Критие“ ЕООД) предоставените от тях
средства отново с основание „покупко-продажба на валута“. В конкретния случай отново няма
извършване на „покупко-продажба на валута“, защото при получаването и при връщането на
сумите от/на двете дружества движението на паричните средства е извършено само в лева.
В същия ден „Бромак“ ЕООД продава 1 800 000 бр. акции от капитала на „КТБ“ АД на
Бългериан Екуйзишън Къмпани (BULGARIAN ACQUISITION COMPANI II S.A.R.L.) за сумата от
94 655 861,58 евро или 185 130 773,70 лв. От тях 75 813 583 евро са прехвърлени по сметка BG 13
KOPR 9220 1400 0559 00 на „Бромак“ ЕООД, след което са преведени по сметка BG 46 KOPR 9220
1404 1424 01 на „Фина – Ц“ ЕООД с основание „покупко-продажба на валута“, което от своя страна
ги е превалутирало в 140 088 109 лв. и отново в същия ден „Фина - Ц“ ЕООД връща на
горепосочените четири фирми („Вивес“ ЕАД, „Юлита 2002“ АД, „Корси – 5“ ЕООД, „Дивал 59“
ЕООД) предоставените от тях средства отново с основания „покупко-продажба на валута“. В
конкретния случай, отново няма извършване на „покупко-продажба на валута“, защото при
получаването и при връщането на сумите от/на четирите дружества движението на паричните
средства е извършено само в лева.
Анализ на източниците на предоставените/върнатите парични средства от/на: „Юлинор“
ЕООД, „Вивес“ ЕАД, „Юлита 2002“ АД, „Корси – 5“ ЕООД/ „Принт инвест“ ЕООД, „Дивал 59“
ЕООД, „Мадли“ ЕООД/ „Бургас мийт“ЕООД и „Критие“ ЕООД на/от „Фина - Ц“ ЕООД във
връзка със закупените 1 770 098 бр./продадените 1 800 000 бр. акции на „КТБ“ АД от „Бромак“
ЕООД на 27.03.2009 г.:
По отношение на „Юлинор“ ЕООД:
На 27.03.2009 г. от сметка BG 15 KORP 9220 1004 9963 01 на „Юлинор“ ЕООД е извършен
превод по сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина Ц“ ЕООД в размер на 17 602 123,22 лв.,
като салдото на „Юлинор“ ЕООД преди да бъде извършен посочения превод е в размер на
129 958,98 лв., т.е. не се установява как банката е извършила превод, без да има налични средства
по банковата сметка на наредителя „Юлинор“ ЕООД. На същата дата по сметката на „Юлинор“
ЕООД е постъпила сума в размер на 17 602 200 лв. с основание „покупка на 9 000 000 евро“. Видно
от искане за покупко-продажба на валута и банково бордеро от №988231/27.03.2009 г. „Юлинор“
ЕООД е поискало да продаде на „КТБ“ АД 9 000 000 евро от сметка BG 94 KORP 9220 1404 9963 01
и „КТБ“ АД е превело по сметка BG 15 KORP 9220 1004 9963 01 на „Юлинор“ ЕООД 17 602 200 лв.
При проверка на посочената дата на сметка BG 94 KORP 9220 1404 9963 01 на „Юлинор“ ЕООД е
установено, че дружеството не е разполагало с посочените средства на 27.03.2009 г. Съгласно
искане за нетиране на сделки вх.№1864/27.03.2009 г. „КТБ“ АД е предоставило на „Юлинор“
ЕООД 9 000 000 евро, превалутирани в 17 602 200 лв., в последствие тези парични средства са
включени в извършената гореописана покупка на 1 770 098 бр. акции на „КТБ“ АД и продажба на
1 800 000 бр. акции на „КТБ“ АД от „Бромак“ ЕООД, в края на деня 17 603 102,98 лв. са върнати на
„Фина – Ц“ ЕООД, след което са преведени на „Юлинор“ ЕООД, което дружество от своя страна е
върнало 17 603 100 лв. на „КТБ“ АД в същия ден.
По отношение на „Вивес“ ЕАД:
На 27.03.2009 г. от сметка BG 28 KORP 9220 1000 5071 01 на „Вивес“ ЕАД е извършен
превод по сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина Ц“ ЕООД в размер на 17 602 123,22 лв.,
като салдото на „Вивес“ ЕАД преди да бъде извършен посочения превод е в размер на 100,29 лв.,
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т.е. не се установява как банката е извършила превод, без да има налични средства по банковата
сметка на наредителя „Вивес“ ЕАД. На същата дата по сметката на „Вивес“ ЕАД е постъпила сума
в размер на 17 602 200 лв. с основание „покупка на 9 000 000 евро“. Видно от искане за покупкопродажба на валута и банково бордеро №987826/27.03.2009 г. „Вивес“ ЕАД е поискало да продаде
на „КТБ“ АД 9 000 000 евро от сметка BG 10 KORP 9220 1400 5071 01 и „КТБ“ АД е превело по
сметка BG 28 KORP 9220 1000 5071 01 на „Вивес“ ЕАД 17 602 200 лв. При проверка на посочената
дата на сметка BG 10 KORP 9220 1400 5071 01 на „Вивес“ ЕАД е установено, че дружеството не е
разполагало с посочените средства на 27.03.2009 г. Съгласно искане за нетиране на сделки вх.
№1865/27.03.2009 г. „КТБ“ АД е предоставило на „Вивес“ ЕАД 9 000 000 евро, превалутирани в
17 602 200 лв., в последствие тези парични средства са включени в описаната покупка на 1 770 098
бр. акции на „КТБ“ АД и продажба на 1 800 000 бр. акции на „КТБ“ АД от „Бромак“ ЕООД, в края
на деня 17 603 102,98 лв. са върнати на „Фина – Ц“ ЕООД, след което са преведени на „Вивес“
ЕАД, което дружество от своя страна е върнало 17 603 100 лв. на „КТБ“ АД в същия ден.
По отношение на „Юлита 2002“ АД:
На 27.03.2009 г. по сметка BG 84 KORP 9220 1004 6542 01 на „Юлита 2002“ АД е постъпила
сума в размер на 18 971 260 лв. с основание „покупка на 9 700 000 евро“. Видно от искане за
покупко-продажба на валута и банково бордеро №988176/27.03.2009 г. „Юлита 2002“ АД е
поискало да продаде на „КТБ“ АД 9 700 000 евро от сметка BG 66 KORP 9220 1404 6542 01 и
„КТБ“ АД е превело по сметка BG 84 KORP 9220 1004 6542 01 на „Юлита 2002“ АД 18 971 260 лв.
При проверка на посочената дата на сметка BG 66 KORP 9220 1404 6542 01 на „Юлита 2002“ АД е
установено, че дружеството не е разполагало с посочените средства на 27.03.2009 г. Съгласно
искане за нетиране на сделки вх.№1868/27.03.2009 г. „КТБ“ АД е предоставило на „Юлита 2002“
АД 9 700 000 евро, превалутирани в 18 971 260 лв. На същата дата, от сметката на „Юлита 2002“
АД е извършен превод по сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина Ц“ ЕООД в размер на
18 971 251,20 лв. В последствие тези парични средства са включени в извършената гореописана
покупка на 1 770 098 бр. акции на „КТБ“ АД и продажба на 1 800 000 бр. акции на „КТБ“ АД от
„Бромак“ ЕООД, в края на деня 18 972 228 лв. са върнати на „Фина – Ц“, след което са преведени
на „Юлита 2002“ АД, което дружество от своя страна е върнало 18 972 230 лв. на „КТБ“ АД в
същия ден.
По отношение на „Корси – 5“ ЕООД / „Принт инвест“ ЕООД:
На 27.03.2009 г. по сметка BG 61 KORP 9220 1004 7747 01 на „Корси – 5“ ЕООД / „Принт
инвест“ ЕООД е постъпила сума в размер на 17 406 620 лв. с основание „покупка на 8 900 000
евро“. Видно от искане за покупко-продажба на валута и банково бордеро № 987795/27.03.2009 г.
„Корси – 5“ ЕООД / „Принт инвест“ ЕООД е поискало да продаде на „КТБ“ АД 8 900 000 евро от
сметка BG 43 KORP 9220 1404 7747 01 и „КТБ“ АД е превело по сметка BG 61 KORP 9220 1004
7747 01 на „Корси – 5“ ЕООД / „Принт инвест“ ЕООД 17 406 620 лв. При проверка на посочената
дата на сметка BG 43 KORP 9220 1404 7747 01 на „Корси – 5“ ЕООД / „Принт инвест“ ЕООД“ АД е
установено, че дружеството не е разполагало с посочените средства на 27.03.2009 г. Съгласно
искане за нетиране на сделки вх. № 1863/27.03.2009 г. „КТБ“ АД е предоставило на „Корси – 5“
ЕООД/ „Принт инвест“ ЕООД 8 900 000 евро, превалутирани в 17 406 620 лв. На същата дата от
сметката на „Корси – 5“ ЕООД/ „Принт инвест“ ЕООД е извършен превод по сметка BG 64 KORP
9220 1004 1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД в размер на 17 405 703 лв. В последствие тези парични
средства са включени в описаната покупка на 1 770 098 бр. акции на „КТБ“ АД и продажба на
1 800 000 бр. акции на „КТБ“ АД от „Бромак“ ЕООД, в края на деня 17 407 519,50 лв. са върнати на
„Фина – Ц“ ЕООД, след което са преведени на „Корси – 5“ ЕООД/ „Принт инвест“ ЕООД, което
дружество от своя страна е върнало 17 407 510 лв. на „КТБ“ АД в същия ден.
По отношение на „Дивал 59“ ЕООД:
На 27.03.2009 г. по сметка BG 34 KORP 9220 1002 4144 01 на „Дивал 59“ ЕООД е постъпила
сума в размер на 16 624 300 лв. с основание „покупка на 8 500 000 евро“. Видно от искане за
покупко-продажба на валута и банково бордеро №987810/27.03.2009 г. „Дивал 59“ ЕООД е
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поискало да продаде на „КТБ“ АД 8 500 000 евро от сметка BG 16 KORP 9220 1402 4144 01 и
„КТБ“ АД е превело по сметка BG 34 KORP 9220 1002 4144 01 на „Дивал 59“ ЕООД 16 624 300 лв.
При проверка на посочената дата на сметка BG 16 KORP 9220 1402 4144 01 на „Дивал 59“ ЕООД е
установено, че дружеството не е разполагало с посочените средства на 27.03.2009 г. Съгласно
искане за нетиране на сделки вх. №1866/27.03.2009 г. „КТБ“ АД е предоставило на „Дивал 59“
ЕООД 8 500 000 евро, превалутирани в 16 624 300 лв. На същата дата от сметката на „Дивал 59“
ЕООД е извършен превод по сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД в размер
на 16 624 274,44 лв. В последствие тези парични средства са включени в извършената гореописана
покупка на 1 770 098 бр. акции на „КТБ“ АД и продажба на 1 800 000 бр. акции на „КТБ“ АД от
„Бромак“ ЕООД, в края на деня 16 625 199,72 лв. са върнати на „Фина – Ц“, след което са
преведени на „Дивал 59“ ЕООД, което дружество от своя страна е върнало 16 625 150 лв. на „КТБ“
АД в същия ден.
По отношение на „Мадли“ ЕООД/“Бургас мийт“ ЕООД:
На 27.03.2009 г. по сметка BG 27 KORP 9220 1002 0791 01 на „Мадли“ ЕООД/ „Бургас мийт“
ЕООД е постъпила сума в размер на 16 624 300 лв. с основание „покупка на 8 500 000 евро“. Видно
от искане за покупко-продажба на валута и банково бордеро №996898/27.03.2009 г. „Мадли“
ЕООД/ „Бургас мийт“ ЕООД е поискало да продаде на „КТБ“ АД 8 500 000 евро от сметка BG 09
KORP 9220 1402 0791 01 и „КТБ“ АД е превело по сметка BG 27 KORP 9220 1002 0791 01 на
„Мадли“ ЕООД/ „Бургас мийт“ ЕООД 16 624 300 лв. При проверка на посочената дата на сметка
BG 09 KORP 9220 1402 0791 01 на „Мадли“ ЕООД/ „Бургас мийт“ ЕООД е установено, че
дружеството не е разполагало с посочените средства на 27.03.2009 г. Съгласно искане за нетиране
на сделки вх. №1906/27.03.2009 г. „КТБ“ АД е предоставило на „Мадли“ ЕООД/ „Бургас мийт“
ЕООД 8 500 000 евро, превалутирани в 16 624 300 лв. На същата дата от сметката на „Мадли“
ЕООД/ „Бургас мийт“ ЕООД е извършен превод по сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на
„Фина Ц“ ЕООД в размер на 16 624 274,44 лв. В последствие тези парични средства са включени в
извършената гореописана покупка на 1 770 098 бр. акции на „КТБ“ АД и продажба на 1 800 000 бр.
акции на „КТБ“ АД от „Бромак“ ЕООД, в края на деня 16 625 199,72 лв. са върнати на „Фина – Ц“
ЕООД, след което са преведени на „Мадли“ ЕООД/ „Бургас мийт“ ЕООД, което дружество от своя
страна е върнало 16 625 150 лв. на „КТБ“ АД в същия ден.
По отношение на „Критие“ ЕООД:
На 27.03.2009 г. по сметка BG 77 KORP 9220 1004 7748 01 на „Критие“ ЕООД е постъпила
сума в размер на 16 624 300 лв. с основание „покупка на 8 500 000 евро“. Видно от искане за
покупко-продажба на валута от 27.03.2009 г. „Критие“ ЕООД е поискало да продаде на „КТБ“ АД 8
500 000 евро от сметка BG 59 KORP 9220 1404 7748 01 и „КТБ“ АД е превело по сметка BG 77
KORP 9220 1004 7748 01 на „Критие“ ЕООД 16 624 300 лв. При проверка на посочената дата на
сметка BG 77 KORP 9220 1004 7748 01 на „Критие“ ЕООД е установено, че дружеството не е
разполагало с посочените средства на 27.03.2009 г. Съгласно искане за нетиране на сделки
№ 1905/27.03.2009 г. „КТБ“ АД е предоставило на „Критие“ ЕООД 8 500 000 евро, превалутирани в
16 624 300 лв. На същата дата от сметката на „Критие“ ЕООД е извършен превод по сметка BG 64
KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина Ц“ ЕООД в размер на 16 624 274,44 лв. В последствие тези
парични средства са включени в извършената гореописана покупка на 1 770 098 бр. акции на „КТБ“
АД и продажба на 1 800 000 бр. акции на „КТБ“ АД от „Бромак“ ЕООД, в края на деня
16 625 199,72 лв. са върнати на „Фина – Ц“ ЕООД, след което са преведени на „Критие“ ЕООД,
което дружество от своя страна е върнало 16 625 150 лв. на „КТБ“ АД в същия ден.
Сумата в размер на 185 130 773,70 лв., получена от „Бромак“ ЕООД при продажбата на
1 800 000 бр. акции от капитала на „КТБ“ АД, подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е
установен законен източник на средства за придобиването им.
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9. През 2011 г. „Бромак“ ЕООД продава 420 000 броя акции за сумата от 33 999 000 лева (1
акция = 80,95 лева съгласно извлечение от „Централен депозитар“ АД).
Сумата в размер на 25 392 655,46 лева, получена от „Бромак“ ЕООД и представляваща
74,69 % от продажната цена на акциите на „КТБ“ АД, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ,
тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.
10. От справка на Централен депозитар се установява, че на 06.06.2013 г. е регистрирано
увеличение на капитала на „КТБ“ АД чрез рекапитализация на емисия и дела на „Бромак“ ЕООД е
увеличен с 301 731 бр. акции.
На 21.05.2013 г. от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на дружеството е преведена по
сметка на „КТБ“ АД сума в размер на 47 211 849,57 лв. с основание „заплащане на емисионната
стойност на записани 301 731 бр. нови акции от увеличения капитал на КТБ АД“. Произходът на
средствата е от два превода, както следва:
10.1. На 17.05.2013 г. по сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 е получен превод от
„Сентръл техно инвест“ ЕАД в размер на 40 000 000 лв. с основание по „договор“. От своя страна
произходът на посочената сума е с четири превода на същата дата, както следва
10.1.1. „Карне - М“ ЕООД е превело по сметка BG 38 KORP 9220 1036 3232 01 на „Сентръл
техно инвест“ ЕАД сума в размер на 4 357 000 лв. с основание „по договор“. От своя страна сумата
е получена с два превода от:
10.1.1.1. Сметка BG 25 KORP 9220 1002 0791 01 на „Бургас мийт“ ЕООД в размер на
1 497 000 лв. с основание „по договор“ на същата дата, която е получена от превалутиране на
5 500 000 евро в 10 755 250 лв., които са част от отпуснат кредит от „КТБ“ АД в размер на 14 300
000 евро съгласно договор за банков кредит от 16.05.2013 г.
Към 30.09.2014 г. „Бургас мийт“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в
размер на 25 511 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
10.1.1.2. Сметка BG 97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ – ИМЕ“ АД в размер на 3 460 000
лв. с основание „по договор“ на същата дата, която сумата е част от получен превод от сметка BG
41 KORP 9220 1000 0596 00 на „Кен трейд“ ЕАД в размер на 18 209 127,29 лв. с основание „по
договор“ на същата дата, а тя от своя страна е получена от сметка BG 53 KORP 9220 1007 4276 01
на „Акванада“ ЕООД с превод на 30 400 000 лв. с основание „по договор“. Същата е част от
превалутиране на 20 087 750 евро в 40 087 750 лв., които са от усвоен кредит от „КТБ“ АД в размер
на 20 500 000 евро, съгласно договор за банков кредит от 16.05.2013 г.
Към 30.09.2014 г. „Акванада“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в
размер на 44 648 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
10.1.2. „Бургас мийт“ ЕООД е превело по сметка BG 38 KORP 9220 1036 3232 01 на
„Сентръл техно инвест“ ЕАД сума в размер на 8 345 000 лв. с основание „по договор“, която сума е
част от превалутиране на 5 500 000 евро в 10 755 250 лв., които са част от отпуснат кредит от „КТБ“
АД в размер на 14 300 000 евро съгласно договор за банков кредит от 16.05.2013 г.
Към 30.09.2014 г. „Бургас Мийт“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо
в размер на 25 511 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
10.1.3. „ТЦ – ИМЕ“ АД е превело по сметка BG 38 KORP 9220 1036 3232 01 на „Сентръл
техно инвест“ ЕАД сума в размер на 21 850 715,83 лв. с основание „по договор“. От своя страна
сумата е получена с два превода от:
10.1.3.1. Сметка BG 81 KORP 9220 1010 3984 01 на „Интегрирани пътни системи“ АД в
размер на 8 250 000 лв. с основание „по договор“ на същата дата. От своя страна сумата е получена
с два превода от:
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10.1.3.1.1. Получена сума в размер на 7 380 000 лв., която е от усвоен кредит в размер на
7 800 000 лв. от „КТБ“ АД съгласно Анекс № 13/16.05.2013 г. по договор за банков кредит от
22.06.2007 г.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че към 30.09.2014 г. „ИПС“ АД има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в размер на
253 650 хил. лева.
10.1.3.1.2. Получена сума в размер 870 000 лв., предствляваща част от превод в размер на
16 829 452,57 лв. от сметка BG 38 KORP 9220 1020 2988 01 на „Рубин индъстри“ ООД с основание
„по договор“ на същата дата. Същата е получена от сметка BG 34 KORP 9220 1002 4144 01 на
„Дивал 59“ ЕООД с превод на 31 670 000 лв. с основание „по договор“ на същата дата, която е от
превалутиране на 17 000 000 евро в 33 243 500 лв., представляващи усвоен кредит от „КТБ“ АД по
договор за банков кредит от 16.05.2013 г.
Към 30.09.2014 г. „Дивал 59“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в
размер на 50 748 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
10.1.3.2. Сметка BG 41 KORP 9220 1000 0596 00 на „Кен трейд“ ЕАД в размер на
18 209 127,29 лв. с основание „по договор“ на същата дата, която сума е част от получен превод от
сметка BG 53 KORP 9220 1007 4276 01 с титуляр „Акванада“ ЕАД в размер на 30 400 000 лв. с
основание „по договор“. Същата е част от превалутиране на 20 087 750 евро в 40 087 750 лв., които
са от усвоен кредит от „КТБ“ АД в размер на 20 500 000 евро съгласно договор за банков кредит от
16.05.2013 г.
Към 30.09.2014 г. „Акванада“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в
размер на 44 648 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
10.1.4. „ТЦ - ИМЕ ВЕСТ“ АД е превело по сметка BG 38 KORP 9220 1036 3232 01 на
„Сентръл техно инвест“ ЕАД сума в размер на 5 449 544,74 лв. с основание „по договор“, която е
част от сума в размер на 10 748 900,29 лв. получена от сметка BG 41 KORP 9220 1000 0596 00 с
титуляр „Кен трейд“ ЕАД с основание „по договор, която сума е част от получен превод от сметка
BG 53 KORP 9220 1007 4276 01 с титуляр „Акванада“ ЕАД в размер на 30 400 000 лв. с основание
„по договор“. Същата сума е част от превалутиране на 20 087 750 евро в 40 087 750 лв., които са с
произход усвоен кредит от „КТБ“ АД в размер на 20 500 000 евро, съгласно договор за банков
кредит от 16.05.2013 г.
Към 30.09.2014 г. „ТЦ - ИМЕ ВЕСТ“ АД има отпуснати и непогасени заеми от банката общо
в размер на 116 911 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
10.2. На същата дата е получен превод от „КООП ГРУП“ ЕАД в размер на 7 000 000 лв. с
основание „ по договор“. От своя страна сумата е получена от сметка BG 53 KORP 9220 1007 4276
01 на „Акванада“ ЕАД с основание „по договор“ на същата дата. От своя страна сумата е получена
от превалутиране на 20 087 750 евро в 40 087 750 лв. От своя страна сумата от 20 500 000 евро,
представлява усвоен кредит от „КТБ“ АД на същата дата.
Към 30.09.2014 г. „Акванада“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 44 648 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
Към 04.08.2014 г. „Бромак“ ЕООД притежава 3 319 041 бр. акции, емисия № BG1100129052
„Корпоративна търговска банка“ АД, представляващи 50,66 % от капитала на „КТБ“ АД /6 551 731
броя акции с номинална стойност на една акция 10 лева/. От изложената фактическа обстановка се
установява, че „БРОМАК“ ЕООД е придобило 2 590 472 бр. акции на стойност 25 904 720 лева със
средства с незаконен източник.
Притежаваните от „Бромак” ЕООД 1 544 091 броя акции в капитала на „КТБ“ АД (н) в
размер на 15 440 910 лева не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като на
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основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.
Притежаваните от „Бромак” ЕООД 718 632 броя акции в капитала на „КТБ“ АД (н) в
размер на 7 186 320 лева подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл. 66,
ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства
за придобиването им.
Участие на „БРОМАК“ ЕООД в капитала на „ФИНА - С“ АД
Към 04.08.2004 г. „БРОМАК“ ООД притежава 499 520 бр. поименни акции от капитала на
„ФИНА - С“ АД с ЕИК 831300516. Капиталът на дружеството е разпределен в 500 000 бр.
поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка /“Бромак“ ЕООД с 499 520 бр. акции и Ц. Р. В. с
480 бр. акции/.
Видно от удостоверение №1707/14.03.2005 г. на „КТБ“ АД, „Бромак“ ЕООД е извършило
превод на сумата от 1 000 000 лв. по сметка на „ФИНА - С“ АД с основание „за увеличаване на
капитала“. Капиталът на дружеството е увеличен, чрез издаването на нови 1 000 000 бр. акции,
записани на името на „БРОМАК“ EООД.
Източник на преведената сума в размер на 1 000 000 лв. от „Бромак“ ЕООД на „Фина - С“
АД е получен превод на същата дата по банковата сметка на „Бромак“ ЕООД на превод в размер на
999 999 лв. от „Фина - Ц“ АД с основание „покупко-продажба на валута“ /в конкретния случай не е
извършена „покупко-продажба на валута“, тъй като превода е между две левови сметки/. В същия
ден сума в размер на 710 000 лв. е преведена обратно от сметка на „Бромак“ ЕООД по сметка на
„Фина - С“ АД с основание „покупко-продажба на валута“. /в конкретния случай не е извършена
„покупко – продажба на валута“, тъй като превода е между две левови сметки/.
Съгласно Протокол от общото събрание на „Фина - С“ АД от 30.03.2004 г. нетната печалба
на дружеството в размер на 305 626.62 лв. е разпределена като дивидент между акционерите
съразмерно на притежаваните от тях акции.
Съгласно Протокол от общото събрание на „Фина - С“ АД от 22.02.2005 г. нетната печалба
на дружеството в размер на 376 954.95 лв. е разпределена като дивидент между акционерите
съразмерно на притежаваните от тях акции. Сумата в размер на 376 954,95 лв. е получена по
банкова сметка на „Бромак“ ЕООД и на същата дата е преведена по сметка на изпращача „Фина С“АД с основание „по договор“.
Към 05.05.2006 г. съгласно списък от Централен депозитар, акционери във „ФИНА - С“ АД
са: „Афлик България“ ЕАД с ЕИК 131412572 с 1 499 520 бр. акции и Ц. Р. В. с 480 бр. акции.
На 28.07.2011 г. „Афлик България“ ЕАД продава на „Бромак Финанс“ ЕАД 1 499 520 бр.
акции от капитала на „ФИНА - С“ АД.
Анализ на финансовата 2005 г. на „БРОМАК“ ЕООД
Увеличение на капитала на „БРОМАК“ ЕООД
С Решение № 21/25.02.2005 г. на СГС е вписано увеличение на капитала от 850 000 лв. на
950 000 лв. на „Бромак“ ЕООД. Съгласно Удостоверение №1137/16.02.2005 г. на „КТБ“ АД по
банкова сметка № BG31KORP 9220 1000 0559 00 на дружеството е внесена сума от едноличния
собственик – Ц. Р. В. в размер на 100 000 лв. за плащане на записани дялове за увеличение на
капитала на „Бромак“ ЕООД.
Дружествените дялове в размер на 100 000 лв. не подлежат на отнемане в полза на
държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по
давност.
Участие на „БРОМАК“ ЕООД в капитала на „Пирин Пропърти Инвестмънтс” АД
„Пирин Пропърти Инвестмънтс” АД с ЕИК 131573180 и седалище и адрес на управление:
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 24, кв. „Изток“ бл.22, вх.А ет.1 е учредено на 08.12.2005 г. и
регистрирано с Решение № 1/08.12.2005 г. по ф. д. № 13833/2005 г. на СГС. Капиталът на
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дружеството е в размер на 1 300 000 лева, разпределен в 1 300 000 бр. акции с номинал 1 лв. всяка.
От тях „Бромак“ ЕООД притежава 216 710 бр. акции или 16,67 % от капитала на дружеството; „Ню
Бизнес Адвайзърс“ ООД – 325 000 бр. акции / 25% / и „Каса Груп ПЛС“ – Великобритания 758 290
бр. /58,33%/. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър на 17.12.2009 г.
На 15.12.2005 г. от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД е преведена на
„Пирин пропърти инвестмънтс“ АД сума в размер на 151 164 лв. с основание „пл-не на 75 от ном.
ст-ст на 201 552 бр. акции“. Източник на посочената сума е получен превод на същата дата от
сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина – Ц“ ЕООД с основание „покупко-продажба на
валута“ /в конкретния случай не е извършена „покупко – продажба на валута“, тъй като превода е
между левовите сметки на „Фина – Ц“ ЕООД и „Бромак“ ЕООД/. От своя страна „Фина – Ц“ ЕООД
е получила посочената сума от „Юлита 2002“ ЕАД с превод на 152 685 лв. с основание покупко –
продажба на валута“ на същата дата. От своя страна, последната сума е получена в „Юлита 2002“
ЕАД с превод от „КТБ“ АД в размер на 254 080 лв. с основание „ф-ра 16/14.12.05г. – оконч. плащ.
д-р от 30.06.2005 г. и А“, която е за извършен ремонт на Банката от дружеството, съгласно договор
за изработка от 30.06.2005 г.
На 11.08.2009 г. от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД е преведена на
„Пирин пропърти инвестмънтс“ АД сума в размер на 11 368,50 лв. с основание „окончателно пл-не
на записани акции“. Източник на посочената сума е превалутиране на 5 830 евро от страна на
„Бромак“ ЕООД на същата дата, които от своя страна са от получен превод от сметка BG 46 KORP
9220 1404 1424 01 на „Фина – Ц“ ЕООД с основание „покупко-продажба на валута“ на същата дата
/в конкретния случай не е извършена „покупко – продажба на валута“, тъй като превода е между
евровите сметки на „Фина – Ц“ ЕООД и „Бромак“ ЕООД/. От своя страна „Фина – Ц“ ЕООД е
получила посочената сума от „Гипс“ АД с основание „покупко-продажба на валута“ с превод на
90 820 евро на 10.08.2009 г. /в конкретния случай не е извършена „покупко – продажба на валута“,
тъй като превода е между евровите сметки на „Фина – Ц“ ЕООД и „Гипс“ АД/. От своя страна, в
„Гипс“ АД последната сума е получена от „Юлита 2002“ ЕАД с основание „по договор“ на същата
дата. От своя страна в „Юлита 2002“ ЕАД сумата от 5 830 евро е получена от „Фина – Ц“ ЕООД с
основание „покупко-продажба на валута“ с превод на 49 420 евро на същата дата /в конкретния
случай не е извършена „покупко – продажба на валута“, тъй като превода е между евровите сметки
на „Фина – Ц“ ЕООД и „Юлита 2002“ ЕАД/. От своя страна „Фина – Ц“ ЕООД е получила
посочената сума от „Юлита 2002“ ЕАД с основание „покупко – продажба на валута“ с превод на
310 920 евро на 06.08.2009 г. /в конкретния случай не е извършена „покупко – продажба на валута“,
тъй като превода е между евровите сметки на „Фина – Ц“ ЕООД и „Юлита 2002“ ЕАД/. От своя
страна в „Юлита 2002“ ЕАД последната сума е получена от „Фина – Ц“ ЕООД с основание
„покупко – продажба на валута“ на същата дата /в конкретния случай не е извършена „покупко –
продажба на валута“, тъй като превода е между евровите сметки на „Фина – Ц“ ЕООД и „Юлита
2002“ ЕАД/. От своя страна „Фина – Ц“ ЕООД е получила сумата от 5 830 евро от „Юлита 2002“
ЕАД с основание „покупко – продажба на валута“ с превод на 900 000 евро на 06.08.2009 г. в
конкретния случай не е извършена „покупко – продажба на валута“, тъй като превода е между
евровите сметки на „Фина – Ц“ ЕООД и „Юлита 2002“ ЕАД. От своя страна, в „Юлита 2002“ ЕАД
последната сума е получена от „Фина – Ц“ ЕООД с основание „покупко – продажба на валута“ на
същата дата /в конкретния случай не е извършена „покупко – продажба на валута“, тъй като
превода е между евровите сметки на „Фина – Ц“ ЕООД и „Юлита 2002“ ЕАД/. От своя страна, в
„Фина – Ц“ ЕООД сумата от 5 830 евро е получена от „Фина - С“ АД с превод на 24 980,52 евро с
основание „лихвено пл-не Хелт енд уелнес АДСИЦ“ на 05.08.2009 г. /в конкретния случай не е
извършена „покупко – продажба на валута“, тъй като превода е между евровите сметки на „Фина –
Ц“ ЕООД и „Фина - С“ АД/. От своя страна, в „Фина - С“ АД последната сума е получена от
„Централен депозитар“ АД с основание „INTEREST PAYMENT EURO HEALT AND WELLNESS
BG 2100001077 от 01.08.09“ на 04.08.2009 г.
От списък на акционерите на дружеството участвали на общо събрание проведено на
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29.10.2009 г. се установява, че притежаваните акции от „Бромак“ ЕООД са прехвърлени на
дъщерното му дружество „Пирин Корпорейшън“ ЕООД.
От Протокол от заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на „Пирин
Пропърти Инвестмънт“ АД, състояло се на 14.10.2010 г., се установява, че е прието решение за
намаляване капитала на дружеството от 1 300 000 лева на 541 710 лв., чрез обезсилване и
унищожаване на 758 290 бр. акции. Акционери след провеждане на заседанието са „Ню Бизнес
Адвайзърс“ ООД – 325 000 бр. акции или 60% и „Пирин Корпорейшън“ ЕООД с 216 710 бр. акции
или 40%.
Придобити и отчуждени недвижими имоти от „БРОМАК“ ЕООД:
1. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 161, том І, рег.№ 2843, дело
№ 105 от 27.04.2005 г., вписан с вх.рег. № 19406, том 055, акт №143/2005 г. на СВ – гр. София,
„Бромак“ ЕООД купува от „Критие” ЕООД, следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот
№ ІХ, от квартал 1 по плана на гр. София, местност „Цариградско шосе - 7-ми километър”, целият с
площ от 7 280 кв.м., за сумата от 1 613 539,33 евро или 3 155 808.50 лв. Данъчната оценка на имота
е 117 936 лв.
С нотариален акт № 18, том ІІ, рег. № 1355, дело № 197 от 30.05.2005 г., вписан с вх.рег.
№ 25270, том 61, акт № 22/2005 г. на СВ – София/ „Бромак“ ЕООД продава на „Маргива” ЕАД
гореописания недвижим имот: урегулиран поземлен имот № ІХ, от квартал 1 по плана на гр.София,
местност „Цариградско шосе-7-ми километър”, целият с площ от 7 280 кв.м., за сумата от 6 688
938,60 лв. Данъчната оценка на имота е 242 364 лв.
От анализа на банковата информация се установява:
1.1. За покупката на недвижимия имот: извършен е превод общо в размер на 3 155 808,50 лв.
от „Бромак“ ЕООД към „Критие“ ЕООД с основание „покупко-продажба на недвижим имот“.
Източници на преведената сума са получени два превода:
1.1.1. 2 345 000 лв. от „Афлик България“ ЕАД с основание „договор за покупка на акции“ на
28.04.2005 г. Произхода на последната сума е от превалутирането й от 1 999 921,59 евро, които са
получени от своя страна с валутен превод от наредител: Afflick limited с основание „capital
payment/incorporation afflick bg“ по набирателната сметка на „Афлик България“ ЕАД на същата
дата.
1.1.2. 810 808,63 лв., представляващи превалутиране от 415 000 евро, които от своя страна са
получени от продажбата на същия имот от „Маргива” ЕАД на 04.05.2005 г.
1.2. За продажбата на недвижимия имот: по сметка № BG 13 KORP 9220 1400 0559 00 е
постъпила сума в размер на 3 420 000 евро или 6 688 938,60 лв. от „Маргива” ЕАД с основание „за
покупка на недвижимия имот –УПИ“ на 04.05.2005 г.
2. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 195, том І, рег.№ 1262, дело
№ 179 от 18.05.2005 г., вписан в СВ – гр. София с вх.рег. № 23352, акт № 60, том 067, „БРОМАК“
ЕООД купува от „ТЦ – ИМЕ“ ЕАД:
2.1. дворно място, находящо се в гр. София, съставляващо поземлен имот с пл. № 756,
нанесен в кадастрални листове № 244, 245 и 268 по плана на гр.София, пл. район „Индустриална
зона-Военна рампа Изток-Запад“, за сумата от 5 502 092,06 лв.
2.2. дворно място, находящо се в гр. София, съставляващо поземлен имот с пл. № 757,
нанесен в кадастрален лист № 269 по плана на гр.София, пл. район „Индустриална зона - Военна
рампа Изток-Запад“, за сумата от 2 031 794,43 лв.
Общо сумата за двата имота е 7 533 886.49 лв., при данъчна оценка на имотите 405 410,40 лв.
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 15, том ІІ, рег. № 1352, дело
№ 194 от 30.05.2005 г., вписан с вх.рег. № 25265, том 073, акт № 18/2005 г. на СВ – гр. София,
„Бромак“ ЕООД продава на „Синектик“ ЕООД следния недвижим имот, а именно: ½ ид. част от
дворно място, находящо се в гр. София, съставляващо поземлен имот с пл. № 756, нанесен в
кадастрални листове № 244, 245 и 268 по плана на гр.София, пл. район „Индустриална зона Рег. № RB306002-001-07
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Военна рампа Изток-Запад“ /по точка 2.1./, за сумата от 6 674 625,84 лв. Данъчната оценка на имота
е 324 328,30 лв.
С нотариален акт за покупко-продажба част от недвижим имот № 16, том ІІ, рег.№ 1353,
дело № 195 от 30.05.2005 г., вписан с вх.рег. № 25266, том 073, акт № 19/2005 г. на СВ – гр.София
„Бромак“ ЕООД, продава на „Юлинор“ ЕООД следния недвижим имот, а именно: ½ ид. част от
дворно място, находящо се в гр. София, поземлен имот с пл. № 756, нанесен в кадастрални листове
№ 244, 245 и 268 по плана на гр.София, пл. район „Индустриална зона - Военна рампа Изток-Запад
/по точка 2.1./, за сумата от 6 051 171,77 лв. Данъчната оценка на целия имот е 324 328,30 лв.
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 17, том ІІ, рег. № 1354, дело
№ 196 от 30.05.2005 г., вписан с вх.рег. № 25267, том 073, акт № 20/2005 г. на СВ – гр.София
„Бромак“ ЕООД продава на „Вивес“ ЕООД следния недвижим имот: дворно място, находящо се в
гр. София, съставляващо поземлен имот с пл. № 757, нанесен в кадастрален лист № 269 по плана на
гр.София, пл. район „Индустриална зона - Военна рампа Изток-Запад“ /по точка 2.2./, за сумата от
3 961 999,15 лв. Данъчната оценка на имота е 74 796,50 лв.
За финансовата 2005 г. от органите на НАП не са предоставени: годишна данъчна
декларация и годишен финансов отчет с приложенията към него на „Бромак“ ЕООД.
От анализа на банковата информация е установено:
- за покупката на недвижимия имот: нареден е превод от сметка № BG 31 KORP 9220 1000
0559 00 в размер на 7 533 857,16 лв. по сметка на „ТЦ – ИМЕ“ ЕАД с основание „покупка на
недвижим имот“ на 18.05.2005 г. Източник на преведената сума е превалутиране на 3 852 000 евро
от сметка на дружеството, която от своя страна е получена от два превода: 1 592 000 евро от описан
по-горе продаден имот от „Бромак“ ЕООД на „Маргива“ ЕАД на 04.05.2005 г. и 2 260 000 евро от
сметка № BG 46 KORP 9220 1404 1424 01 на „Фина Ц“ ЕООД с основание „покупко продажба на
валута“ на 18.05.2005 г. /в конкретния случай не се извършва покупко-продажба на валута, а
представлява превод на средства между две еврови сметки/. От своя страна източници на
преведената сума от „Фина Ц“ ЕООД са: 30 000 евро салдо по сметката на дружеството и 2 230 000
евро получен превод от сметка № BG 79 KORP 9220 1402 6967 01 на „ТЦ – ИМЕ“ АД с основание
„покупко продажба на валута“ на 18.05.2005 г. /в конкретния случай отново не се извършва
покупко-продажба на валута, а представлява превод на средства между две еврови сметки/. От своя
страна източници на преведената сума от „ТЦ - ИМЕ“ АД са получени два валутни превода от
чужбина от сметка на „ТЦ - ИМЕ“ АД с основания „TRDNSFER“ на 03.05.2005 г. и 12.05.2005 г.
- за продажбата на недвижимите имоти по сметка № BG 13 KORP 9220 1400 0559 00 на
дружеството са постъпили следните суми:
- 3 412 682 евро или 6 674 625,84 лв. от сметка с титуляр „Синектик“ ЕООД с основание
„покупка на УПИ“ на 28.05.2005 г. От своя страна, сумата от 3 412 682 евро и с произход усвоен
кредит от „КТБ“ АД в размер на 3 418 000 евро на същата дата.
- 3 093 915 евро или 6 051 171,77 лв. от сметка с титуляр „Юлинор“ ЕООД с основание
„покупка на земя“ на 26.05.2005 г. От своя страна, сумата от 3 093 915 евро и с произход усвоен
кредит от „КТБ“ АД в размер на 3 170 000 евро на същата дата.
- 2 025 738 евро или 3 961 999,15 лв. от сметка с титуляр „Вивес“ ЕАД с основание „покупка
на УПИ“ на 30.05.2005 г. От своя страна, сумата от 2 025 738 евро и с произход усвоен кредит от
„КТБ“ АД в размер на 2 075 000 евро на същата дата.
Анализ на финансовата 2006 г. на „БРОМАК“ ЕООД
Увеличение на капитала на „БРОМАК“ ЕООД
С Решение № 22/22.02.2006 г. на СГС е вписано увеличение на капитала от 1 000 000 лв. на
1 950 000 лв. на „Бромак“ ЕООД. Съгласно Удостоверение №588/08.02.2006 г. на „КТБ“ АД по
банкова сметка на дружеството е внесена сума от едноличния собственик – Ц. Р. В. в размер на 1
000 000 лв. за плащане на записани дялове за увеличение на капитала на „Бромак“ ЕООД. От
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направения банков анализ се установява, че на 08.02.2006 г. Ц. В.е внесъл на каса сума в размер на
1 000 000 лв.
В периода 2004 г. – 2006 г. за увеличаване на капитала на „Бромак“ ЕООД Ц. В.е внесъл на
каса сумата в размер на 1 450 000 лева, за която не е установен законен източник на средства.
Същата представлява 74,36 % от капитала на дружеството.
Дружествените дялове в размер на 1 000 000 лв., представляващи 51,28 % от капитала на
дружеството, внесена на каса от проверяваното лице, не подлежат на отнемане в полза на
държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по
давност.
Участие на „БРОМАК“ ЕООД в капитала на „КЕН ТРЕЙД” ЕАД
„КЕН ТРЕЙД” ЕАД с ЕИК 831472409 и седалище и адрес на управление: гр. София, район
Красно село, ул. „Дебър” № 17 е учредено на 13.01.1994 г. от Н. М. С. и регистрирано с Решение
№ 1/18.01.1994 г. по ф. д. № 28827/1993 г. на Софийски градски съд. С решение № 9/27.11.2006 г.
по ф. д. № 28827/1993 г. на Софийски градски съд е заличен Н. С. като едноличен собственик и
вписан като едноличен собственик „Бромак“ ЕООД. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000
лева, разпределен в 50 бр. акции на приносител с номинална стойност 1 000 лв. всяка. Дружеството
се управлява и представлява от изпълнителния директор И. Д. С.. Пререгистрация в Търговския
регистър на 14.05.2008 г.
С договор за покупко-продажба на акции от 31.03.2009 г. „Бромак“ ЕООД прехвърля на
„Трелекс Инвестмънтс“ ЛТД – Кипър собствеността на 50 бр. акции на приносител с номинална
стойност 1 000 лв. всяка, представляващи 100% от капитала на дружеството, за сумата от 2 500 000
евро /4 889 575 лв./. По банковите сметки на „Бромак“ ЕООД не са установени суми за придобиванe
и на „Кен Трейд“ ЕАД.
Сумата в размер на 4 889 575 лева, представляваща продажната цена на акциите от
капитала на „Кен Трейд” ЕАД с едноличен собственик на капитала „Бромак“ ЕООД подлежи
на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ.
Придобито МПС от „БРОМАК“ ЕООД
Лек автомобил марка „Опел” модел „Вектра” с рег. № С 5692 МТ, рама
№ W0L0ZCF6928088455, двигател № Z18XE20Y29509, дата на първа регистрация 28.05.2003 г.
Придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 26.07.2006 г. за сумата от 7 000 лв.
В счетоводен баланс за 2007 г. в „нетекущи материални активи“ е отразено придобиване на
транспортни средства през 2006 г. на стойност 7 000 лв.
Автомобилът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като дружеството е
разполагало със средства за придобиването му.
Анализ на финансовата 2007 г. на „БРОМАК“ ЕООД
Годишен финансов отчет /ГФО/ за „БРОМАК“ ЕООД
В счетоводен баланс за 2007 г. /не е приложена ГДД от НАП/ е отразен собствен капитал в
размер на 1 950 000 лв. Дружеството има неразпределена печалба от минали години в размер на
19 422 000 лв. и печалба от текущата година в размер на 2 850 000 лв.
Анализ на финансовата 2008 г. на „БРОМАК“ ЕООД
Годишна данъчна декларация /ГДД/ и ГФО за „БРОМАК“ ЕООД
За 2008 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО с вх. № И061060/26.03.2012 г. – декларирани
приходи от дейност в размер на 2 677 270,44 лв., разходи в размер на 1 031 652,91 лв., счетоводна
печалба в размер на 1 645 617,54 лв.
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От представения към ГДД счетоводен баланс е видно, че нетекущите активи са в размер на
27 188 000 лв. от които: 1./ МПС в размер на 3 000 лв., 2./ съучастие в дъщерни предприятия: КТБ –
26 635 000 лв. /57,79 % от капитала/; „Кен Трейд“ ЕАД - 50 000 лв. /100 % от капитала/; „Финтур“
ООД – 3000 лв. /60 % от капитала/; 3./ съучастия в асоциирани предприятия: „ТМ Имоти“ ООД –
2 000 лв. /50 % от капитала/; „Пирин Пропърти Инвестмънтс“ ООД – 217 000 лв. /16,67 % от
капитала/; „Химик Инвест“ – 23 000 лв. /32,93 % от капитала/; 4./ Дялови участия във фондове:
„КТБ Балансиран Фонд“ – 120 000 /10 % от капитала/ и „КТБ Фонд Акции“ – 135 000 лв. /14,79 %
от капитала/.
Дружеството е декларирало нетни финансови приходи /от участия/ в размер на 1 100 000 лв.
Дружеството има неразпределена печалба от минали години в размер на 22 272 000 лв. и
данъчна печалба от текущата година в размер на 1 568 000 лв.
Анализ на финансовата 2009 г. на „БРОМАК“ ЕООД
ГДД и ГФО за „БРОМАК“ ЕООД
За 2009 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО от „Бромак“ ЕООД с вх. № 2206001608 от
30.03.2010 г. – декларирани приходи от дейност в размер на 133 726 467,55 лв., разходи в размер на
85 151 467,53 лв., счетоводна печалба в размер на 48 575 002 лв. и данъчна печалба в размер на
43 615 000 лв.
От представения към ГДД счетоводен баланс е видно, че:
* нетекущите активи са в размер на 111 513 000 лв., от които:
1./ МПС в размер на 1 000 лв.;
2./ съучастие в дъщерни предприятия: КТБ – 109 378 000 лв. /57,29 % от капитала/; „Бромак
Габрово“ ЕООД - 5 000 лв. /100 % от капитала/; „Финтур“ ООД – 3000 лв. /60 % от капитала/;
„Пирин Корпорейшън“ ЕООД – 5 000 лв. /100% от капитала/;
3./ съучастия в асоциирани предприятия: „ТМ Имоти“ ООД – 2 000 лв. /50 % от капитала/;
„Булгафрост“ АД – 1 800 000 лв. /50 % от капитала/; „Химик Инвест“ – 23 000 лв. /32,93 % от
капитала/;
4./ Дялови участия във фондове /финансови активи на разположение за продажба/: „КТБ
Балансиран Фонд“ – 155 000 лв. /10 % от капитала/ и „КТБ Фонд Акции“ – 141 000 лв. /14.79 % от
капитала/;
* текущите активи /към 31.12.2009 г./ са в размер на 38 457 000 лв., от които: парични
средства в лева и валута в размер на 37 771 000 лв. /към 31.12.2008 г. – 20 000 лв./
Дружеството има неразпределена печалба от минали години в размер на 17 555 000 лв. и
данъчна печалба от текущата година в размер на 43 615 000 лв.
Учредяването на „Бромак Габрово“ ЕООД и „Пирин корпорейшън“ ЕООД от „Бромак“
ЕООД през 2009 г., както и разпределението на дивиденти през годината са намерили отражение в
годишния финансов отчет към 31.12.2009 г.
Изплатени дивиденти от „БРОМАК“ ЕООД:
1. Видно от съставения ревизионен акт № 2101302207/28.06.2013 г. и ревизионен доклад
№ 130207/11.06.2013 г. от органите на НАП, с решение от 01.04.2009 г. на едноличния собственик
на капитала на „Бромак“ ЕООД от неразпределената печалба в размер на 23 840 341.38 лв.,
703 571.58 лв. се разпределят като дивидент на Ц. Р. В. и 23 136 769.80 лв. остават като
неразпределена печалба.
2. Видно от съставения ревизионен акт № 2101302207/28.06.2013 г. и ревизионен доклад
№ 130207/11.06.2013 г. от органите на НАП, с решение от 17.12.2009 г. на едноличния собственик
на капитала на „Бромак“ ЕООД от неразпределената печалба в размер на 23 136 769.80 лв.,
5 596 428.42 лв. се разпределят като дивидент на Ц. Р. В. и 17 540 341.38 лв. остават като
неразпределена печалба. Дивидента е платен, както следва: пл.нареждане №382603/18.12.2009 г. –
735 000 лв.; РКО от 31.12.2009 г. – 3 147 983.61 лв.; РКО от 31.12.2009 г. – 733 000 евро или
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

159 / 378

За служебно ползване!
1 433 623.39 лв. Данък дивидент е платен, както следва: 66 137.22 лв. с пл.нареждане
№190730/22.01.2010 г. и 213 684.21 лв. с пл.нареждане №13996169/15.01.2010 г.
Участие на „БРОМАК“ ЕООД в капитала на „БУЛГАФРОСТ“ АД
„БУЛГАФРОСТ“ АД, с ЕИК115618587 и седалище и адрес на управление: с.Кочево, общ.
Садово, обл. Пловдив е учредено през 2001 г. и регистрирано с Решение № 251/2001 г. по ф. д.
№ 871/200 г. на Пловдивски окръжен съд. Капиталът на дружеството е в размер на 600 000 лева,
разпределен 6 000 бр. акции с номинал 100 лв. всяка. Акционери са ЕТ „СИГ-Славчо Георгиев“ –
5 950 бр. акции и П. Л. Г. – 50 бр.
От книга на акционерите от 11.01.2008 г., се установява, че капитала на дружеството е
увеличен на 1 200 000 лв., чрез записване на допълнителни 6 000 бр. обикновени поименни акции
по 100 лв. всяка. Акционери след увеличението на капитала са ЕТ „СИГ-Славчо Георгиев“ – 5 950
бр. акции, П. Л. Г. – 50 бр. и „ТЦ-ИМЕ“ АД – 6 000 бр.
Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър на 12.05.2008 г.
От книга на акционерите от 21.09.2009 г. се установява, че акционери са ЕТ „СИГ-Славчо
Георгиев“ – 5 950 бр. акции, П. Л. Г. – 50 бр. и „Бромак“ ЕООД – 6 000 бр. на стойност 600 000 лв.
или 50%. На 26.02.2010 г. от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД е преведена
на „ТЦ – ИМЕ“ АД сума в размер на 360 000 лв. с основание „по договор за акции“. Източник на
посочената сума е получен превод на същата дата от сметка BG 61 KORP 9220 1013 8151 01 на
„Сентръл Техно Дивелпмънт 2“ ЕАД с основание „по договор за заем“. От своя страна, в „Сентръл
Техно Дивелпмънт 2“ ЕАД последната сума е получена с превод от 1 000 000 лв. от „Пайн
Кемикълс“ ООД с основание „по договор за заем“ на същата дата.От своя страна, „Пайн Кемикълс“
ООД е получило тази сума, чрез усвоен банков кредит от „КТБ“ АД в размер на 2 000 000 лв. на
16.05.2009 г.
С договор от 16.05.2009 г. „КТБ“ АД е отпуснало на „Пайн Кемикълс“ ООД инвестиционен
банков кредит в размер на 2 000 000 лв. със срок до 25.12.2018 г., като издължаването на
главницата започва от 25.01.2012 г. до 25.12.2018 г. Съгласно чл. 2 от договора средствата по
кредита са предназначени за закупуване на ДМА – машини и съоръжения. Крайният срок за
ползване/ усвояване на кредита е 31.05.2009 г. Сумата на кредита е преведена по сметка BG36
KORP 9220 1004 1495 01 на „Пайн Кемикълс“ ООД на 16.05.2009 г.
Установено е, че първоизточникът на 360 000 лв., с които“Бромак“ ЕООД е придобил акции
на „Булгафрост“ АД, е включен в отпуснатия кредит на“Пайн Кемикълс“ ООД, който кредит е
погасяван текущо със средства от търговската дейност на дружеството.
От книга на акционерите на 15.05.2012 г. се установява, че акциите на „Бромак“ ЕООД –
6 000 бр. са джиросани на „КООП Инвестмънт“ ЕАД. От анализа на банковата информация се
установява, че на 15.05.2012 г. по сметка BG 13 KORP 9220 1400 0559 00 с титуляр „Бромак“ ЕООД
са получени 9 500 000 евро /18 580 385 лв./ от „КООП Инвестмънт“ ЕАД с основание „по договор“.
Сумата в размер на 18 580 385 лв., представляваща продажната цена на акциите в
капитала на „Булгафрост” АД, получена от собственика им „Бромак“ ЕООД, не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като е установен законен първоизточник за придобиването
им – текущо погасяван кредит от „Пайн Кемикълс“ ООД със средства от търговската дейност.
Анализ на финансовата 2010 г. на „БРОМАК“ ЕООД
ГДД и ГФО за „БРОМАК“ ЕООД
За 2010 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО от „Бромак“ ЕООД с вх. № 29435100190582 от
28.03.2011 г. – декларирани приходи от дейност в размер на 18 474 251,18 лв., разходи в размер на
9 716 501,97 лв., счетоводна печалба в размер на 8 757 749,21 лв. и данъчна печалба в размер на
8 756 000 лв. От представения към ГДД счетоводен баланс е видно, че:
1. Нетекущите активи са в размер на 131 557 000 лв., от които:
- МПС в размер на 31 000 лв.,
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- съучастие в дъщерни предприятия: КТБ – 109 378 000 лв. /57,29 % от капитала/; „Бромак
Габрово“ ЕООД - 5 000 лв. /100 % от капитала/; „Финтур“ ООД – 3000 лв. /60 % от капитала/;
„Пирин Корпорейшън“ ЕООД – 5 000 лв. /100 % от капитала/; „Бромак Инвест“ ЕАД – 20 000 000
лв. /100 % от капитала/;
- съучастия в асоциирани предприятия: „ТМ Имоти“ ООД – 2 000 лв. /50 % от капитала/;
„Булгафрост“ АД – 1 800 000 лв. /50 % от капитала/; „Химик Инвест“ – 23 000 лв. /32,93 % от
капитала/;
- дялови участия във фондове /финансови активи на разположение за продажба/: „КТБ
Балансиран Фонд“ – 163 000 лв. /10 % от капитала/ и „КТБ Фонд Акции“ – 147 000 лв. /14.79 % от
капитала/.
2. Текущите активи /парични средства към 31.12.2010 г./ са в размер на 38 235 000 лв.
Дружеството е декларирало нетни финансови приходи в размер на 17 187 000 лв.
Дружеството има неразпределена печалба от минали години в размер на 50 644 000 лв. и
данъчна печалба от текущата година в размер на 8 757 749,21 лв.
През 2010 г. „Бромак“ ЕООД е учредило „Бромак инвест“ ЕАД, закупило е МПС, както и е
разпределило дивиденти и ликвидационни дялове, които са намерили отражение в ГФО към
31.12.2010 г.
Видно от ГФО и анализа на банковата информация, на 20.05.2010 г. Бромак“ ЕООД е
получило дивиденти от „КТБ“ АД в размер на 17 186 550 лв. с основание „дивидент за 2009 г.“ за
притежавани акции на „КТБ“ АД.
Изплатени дивиденти от „БРОМАК“ ЕООД:
Видно от съставения ревизионен акт № 2101302207/28.06.2013 г. и ревизионен доклад
№ 130207/11.06.2013 г. от органите на НАП, с решение от 01.12.2010 г. на едноличния собственик
на капитала на „Бромак“ ЕООД от неразпределената печалба в размер на 61 169 697,99 лв. /съвпада
с отразеното в ГФО/, 10 526 000 лв. се разпределят като дивидент на Ц. Р. В. и 50 643 697.99 лв.
остават като неразпределена печалба.
Дивидента е платен, както следва: пл.нареждане №504568/06.12.2010 г. – 795 000 лв.;
пл.нареждане №534429/23.02.2011 г. – 9 204 700 лв. Данък дивидент е платен в размер на 526 300
лв. с пл.нареждане №192343888/17.01.2011 г.
Участие на „БРОМАК“ ЕООД в капитала на „Бромак инвест“ ЕАД
1. С учредителен акт от 14.10.2010 г. „Бромак“ ЕООД е учредило „Бромак инвест“ ЕАД,
ЕИК 201315780 с капитал 20 000 000 лв., които са внесени от „Бромак“ ЕООД, както следва:
1.1. На 18.10.2010 г. 5 000 000 лв. са постъпили по сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на
„Бромак“ ЕООД от сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина – Ц“ ЕООД с основание
„покупко-продажба на валута“ /в конкретния случай няма извършване на „покупко – продажба на
валута“, защото превода е извършен между две левови сметки/. На същата дата по сметка BG 64
KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД е постъпила сума в размер на 5 867 400 лв. с
основание „покупка на 3 000 000 евро“. Видно от искане за покупко-продажба на валута
№6117769/18.10.2010 г. „Фина - Ц“ ЕООД е поискало да продаде на „КТБ“ АД 3 000 000 евро от
сметка BG 46 KORP 9220 1404 1424 01 и „КТБ“ АД е превело по сметка BG 64 KORP 9220 1004
1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД 5 867 400 лв. При проверка на посочената дата на сметка BG 46 KORP
9220 1404 1424 01 на „Фина – Ц“ ЕООД е установено, че дружеството не е разполагало с 3 000 000
евро, които да бъдат превалутирани в 5 867 400 лв. Съгласно искане за нетиране на сделки от
18.10.2010 г. „КТБ“ АД е предоставило на „Фина – Ц“ 3 000 000 евро /използвани от „Бромак“
ЕООД за внасяне на част от капитала на „Бромак инвест“ ЕАД/ и в края на деня „Фина – Ц“
EООД е върнало на „КТБ“ АД нетираната сума с превод от 5 867 700 лв. с основание „продажба на
валута 3 000 000 евро“.
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За да върне „Фина – Ц“ ЕООД нетираната сума, дружеството е получило от „КВ Реал“
ЕООД превод в размер на 5 100 025,29 лв. с основание „покупко-продажба на валута“ /в
конкретния случай няма извършване на „покупко-продажба на валута“, защото превода е извършен
между две левови сметки/. От своя страна „КВ Реал“ ЕООД е получило 5 100 000 лв. с превод от
„Кик дизайн“ ООД с основание „по договор“ на същата дата. „Кик дизайн“ ООД е получило същата
сума от „Транстрейдинг“ ЕООД с основание „по договор“ на същата дата. „Транстрейдинг“ ЕООД
е получило посочената сума от превалутиране на 3 086 000 евро в 6 034 673 лв. от евровата си
сметка на същата дата, които от своя страна са с произход усвоен кредит от „КТБ“ АД в размер на
3 086 000 евро на същата дата.
С договор от 18.10.2010 г. „КТБ“ АД е отпуснало на „Транстрейдинг“ ЕООД кредит в размер
на 6 600 000 евро със срок до 20.12.2015 г., като издължаването на главницата започва от 20.01.2012
г. до 20.12.2015 г. Съгласно чл. 2 от договора средствата по кредита са предназначени за покупка на
недвижими имоти /2 бр. УПИ с обща площ от 77 844 кв.м., находящи се в с. Драгор, община
Пазарджик/, както и за осъществяване на инвестиционен проект за изграждане на складови площи
върху закупените имоти, в т.ч. проектиране, строително-монтажни работи, закупуване на
оборудване и други. Крайният срок за ползване/усвояване на кредита е 30.06.2011 г. Сумата на
кредита /6 600 000 евро/ е преведена по сметка BG 39 KORP 9220 1402 3521 01 на „Транстрейдинг“
ЕООД с три превода, както следва:
- 3 086 000 евро на 18.10.2010 г. В същия ден посочената сума е превалутирана в 6 034 673
лв. и е използвана за закриване на сделката за нетиране между „Фина – Ц“ и „КТБ“ АД, както
е описано по-горе;
- 2 500 000 евро на 20.10.2010 г. В същия ден, от тях сума от 1 760 000 евро е преведена на
„Сентръл техно дивелъпмънт 1“ ЕООД;
- 1 014 000 евро на 21.10.2010 г. В същия ден, от тях сума от 1 000 000 евро е преведена
отново на „Сентръл техно дивелъпмънт 1“ ЕООД.
С нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №37/25.01.2011 г. „Транстрейдинг“
ЕООД учредява в полза на „КТБ“ АД ипотека върху посочените недвижими имоти. С Анекс
№ 1/19.06.2014 г. към договора, страните се договорят, че погасяването на главницата по кредита,
която към 19.06.2014 г. е в размер на 2 612 500 евро да се извърши от 20.10.2014 г. до 20.12.2015 г.
С договор от 18.06.2012 г. „КТБ“ АД е отпуснало на „Транстрейдинг“ ЕООД кредит в размер
на 6 100 000 евро със срок до 15.08.2015 г., като издължаването на главницата започва от 15.08.2013
г. до 15.08.2015 г. Съгласно чл. 2 от договора средствата по кредита са предназначени за оборотни
средства. Крайният срок за ползване/усвояване на кредита е 31.07.2013 г. С Анекс № 1/30.08.2012 г.
към договора, страните се договорят, че размерът на кредита се променя на 7 170 000 евро с
издължаване от 15.08.2013 г. до 15.08.2015 г. С Анекс № 2/07.06.2013 г. към договора страните се
договорят, че размерът на кредита се променя на 10 670 000 евро с издължаване от 15.01.2014 г. до
15.08.2015 г. С Анекс № 3/09.12.2013 г. към договора, страните се договорят, че размерът на
кредита се променя на 13 227 000 евро с издължаване от 15.01.2014 г. до 15.08.2015 г. С Анекс
№ 4/24.01.2014 г. към договора страните се договорят, че размерът на кредита се променя на
23 470 000 евро с издължаване от 15.07.2014 г. до 15.08.2015 г. С Анекс № 5/09.06.2014 г. към
договора страните се договорят, че погасяването на главницата по кредита, която към 09.06.2014 г.
е в размер на 23 435 650 евро да се извърши от 15.01.2014 г. до 15.08.2015 г.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се
установява, че първоизточникът на 5 000 000 лв., с които „Бромак“ ЕООД участва в
учредяването на „Бромак инвест“ ЕАД е включен в общата сума на отпуснатите и непогасени
заеми на „Транстрейдинг“ ЕООД от „КТБ“ АД общо в размер на 52 517 хил. лева.
1.2. На 15.12.2010 г. 1 500 000 лв. са постъпили по сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на
„Бромак“ ЕООД от сметка BG 97 KORP 9220 1002 5967 01 на „ТЦ - ИМЕ“ АД с превод на 1 600 000
лв. с основание „по договор“, за която е установено, че „ТЦ - ИМЕ“ АД е получило с превод от
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За служебно ползване!
„КТБ“ АД, в качеството на инвестиционен посредник на 5 930 483 лв. от продажба на акции
„емисия на КТБ BG 1100129052.“ на 13.12.2010 г.
В хода на проверката не са събрани данни за законен източник на средствата, с
които“Бромак“ ЕООД участва в учредяването на „Бромак инвест“ ЕАД.
1.3. На 16.12.2010 г. 4 000 000 лв. са постъпили по сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на
„Бромак“ ЕООД от сметка BG 97 KORP 9220 1002 5967 01 на „ТЦ - ИМЕ“ АД с основание „по
договор за заем“, за която е установено, че „ТЦ - ИМЕ“ АД е получило с четири превода, както
следва:
1.3.1. 1 500 000 лв. от сметка BG 87 KORP 9220 1005 1374 01 на „Кемира“ ЕООД с
основание „по договор“ От своя страна „Кемира“ ЕООД е получило посочената сума с превод на
2 020 000 лв. от сметка BG 51 KORP 9220 1000 0536 00 на „Фина - С“ АД с основание „поср.при
продажба на ЦК по нар.121/14.12.2010 - частично плащане“;
В хода на проверката не са събрани данни за законен източник на средствата, с
които“Бромак“ ЕООД участва в учредяването на „Бромак инвест“ ЕАД.
1.3.2. 200 000 лв. от сметка BG 95 KORP 9220 1010 3900 01 на „Ем Стейт“ ЕООД с
основание „по договор“. От своя страна „Ем Стейт“ ЕООД е получило посочената сума от сметка
BG 61 KORP 9220 1004 7747 01 на „Принт инвест 1“ ЕООД /“Корси – 5“ ЕООД/ с основание „по
договор“. От своя страна, посочената сума е с произход усвоен кредит от „КТБ“ АД в размер на
300 000 лв. на 15.12.2010 г.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се
установява, че първоизточникът на 200 000 лв., с които“Бромак“ ЕООД участва в учредяването
на „Бромак инвест“ ЕАД е включен в общата сума на отпуснатите и непогасени заеми на „Принт
Инвест 1“ ЕООД /“Корси – 5“ ЕООД/ от „КТБ“ АД общо в размер на 44 666 хил. лева.
1.3.3. 2 062 000 лв. от сметка BG 47 KORP 9220 1013 8138 01 на „Сентръл Техно Дивелпмънт
1“ ЕООД по с основание „по договор за заем“. От своя страна „Сентръл Техно Дивелпмънт 1“
ЕООД е получило посочената сума с два превода от:
1.3.3.1. „Принт инвест 1“ ЕООД /“Корси – 5“ ЕООД/ в размер на 861 936,11 лв. от сметка BG
61 KORP 9220 1004 7747 01 с основание „по договор“. От своя страна, „Принт инвест 1“ ЕООД
/“Корси – 5“ ЕООД/ е получило посочената сума с превод на 2 760 000 лв. от „Лороприм“ ЕООД/
„Финибор“ ЕООД от сметка BG 32 KORP 9220 1033 2810 01 с основание „по договор“. „Лороприм“
ЕООД е получило сумата 861 936,11 лв. от „Рема Трейд“ ЕООД с превод на 3 343 300 лв. с
основание „по договор за покупка на акции“ на 15.12.2010 г. От своя страна „Рема Трейд“ ЕООД е
получило сумата от 861 936,11 лв. от „КТБ“ АД в качеството му на инвестиционен посредник с
превод на 8 469 544,50 лв. с основание „превод при продажба на ценни книжа“ на 08.12.2010 г.
В хода на проверката не са събрани данни за законен източник на средствата, с
които“Бромак“ ЕООД участва в учредяването на „Бромак инвест“ ЕАД.
1.3.3.2. „Интегрирани пътни системи“ ЕООД в размер на 1 200 000 лв. от сметка BG 65
KORP 9220 1009 0985 01 с основание „по договор“. От своя страна „Интегрирани пътни системи“
ЕООД е получило посочената сума от сметка BG 34 KORP 9220 1002 4144 01 на „Дивал 59“ ЕООД
с основание „по договор“. От своя страна „Дивал 59“ ЕООД е получило посочената сума с превод
на 1 461 794,35 лв. от сметка BG 51 KORP 9220 1000 0536 00 на „Фина - С“ АД с основание
„поср.при продажба на ЦК по нар.120/13.12.2010“.
В хода на проверката не са събрани данни за законен източник на средствата, с
които“Бромак“ ЕООД участва в учредяването на „Бромак инвест“ ЕАД.
1.3.4. Превод в размер на 5 930 483 лв. от сметка на „КТБ“ АД, в качеството на
инвестиционен посредник на „ТЦ - ИМЕ“ АД с основание „продажба на акции“ емисия на КТБ BG
1100129052“ на 13.12.2010 г. От посочената сума, са използвани 238 000 лв., които са включени в
учредителната вноска от 4 000 000 лв. на „Бромак“ ЕООД в капитала на „Бромак инвест“ ЕАД.
В хода на проверката не са събрани данни за законен източник на средствата, с
които“Бромак“ ЕООД участва в учредяването на „Бромак инвест“ ЕАД.
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За служебно ползване!
1.4. На 19.01.2011 г. 9 500 000 лв. са постъпили по сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на
„Бромак“ ЕООД от сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина – Ц“ ЕООД с основание
„покупко-продажба на валута“, /в конкретния случай няма извършване на „покупко – продажба на
валута“, защото превода е извършен между две левови сметки/. На същата дата по сметка BG 64
KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина Ц“ ЕООД е постъпила сума в размер на 9 779 000 лв. с
основание „покупка на 5 000 000 евро“. Видно от искане за покупко-продажба на валута
№6139510/19.01.2011 г. „Фина Ц“ ЕООД е поискало да продаде на „КТБ“ АД 5 000 000 евро от
сметка BG 46 KORP 9220 1404 1424 01 и банката е превела по сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424
01 на „Фина - Ц“ ЕООД 9 779 000 лв. При проверка на посочената дата на сметка BG 46 KORP 9220
1404 1424 01 на „Фина – Ц“ ЕООД е установено, че дружеството не е разполагало с 5 000 000 евро,
които да бъдат превалутирани в 9 779 000 лв. Съгласно искане за нетиране на сделки от 19.01.2011
г. „КТБ“ АД е предоставило на „Фина – Ц“ 5 000 000 евро /използвани от „Бромак“ ЕООД за
увеличение на капитала“Бромак инвест“ ЕАД / и в края на деня сумата е върната от „Фина – Ц“
ЕООД на банката. От своя страна „Фина – Ц“ ЕООД е получило върнатата сума с два превода от:
1.4.1. 2 600 150 лв. от „Дивал 59“ ЕООД с основание „покупко-продажба на валута“ /в
конкретния случай няма извършване на „покупко-продажба на валута“, защото преводът е
извършен между две левови сметки/ на същата дата. Посочената сума е превалутирана от евровата
сметка на „Дивал 59“ ЕООД от 1 330 000 евро. От своя страна на 19.01.2011 г. „Дивал 59“ ЕООД е
получило посочената сума с превод на 4 250 000 евро от „КТБ“ АД с основание „съгласно дилърски
билет №49/00507, осчетоводяване репо-сделка с падеж на 18.02.2011 г., клиент „Дивал 59“ ЕООД,
за предоставен кредит 4 250 000 евро, лихви по кредита 10 625 евро, обезпечение облигации емисия
BG2100032072, емитирани от „БДЖ“ ЕАД с номинал 4 306 519,88 евро“. На 18.02.2011 г. „Дивал
59“ ЕООД е получило по сметка BG 16 KORP 9220 1402 4144 01 превод в размер на 4 250 000 евро
от „Фина Ц“ ЕООД с основание „покупко-продажба на валута“ /в конкретния случай няма
извършване на „покупко-продажба на валута“, защото преводът е извършен между две еврови
сметки/ на същата дата, които от своя страна са върнати на „КТБ“ АД на 21.02.2011 г. за закриване
на репо-сделката от 19.01.2011 г.
Анализ на произхода на преведената сума от „Фина - Ц“ ЕООД на „Дивал 59“ ЕООД в
размер на 4 250 000 евро на 18.02.2011 г. за закриване на репо – сделката от 19.01.2011 г. /в която е
включена сумата от 2 600 150 лв./:
На 18.02.2011 г. сумата от 4 250 000 евро е превалутирана от левовата сметка на „Фина Ц“
ЕООД от 8 313 000 лв. От своя страна, сумата от 2 600 150 лв. е включена в получен превод от
„Бромак“ ЕООД в размер на 5 868 000 лв. с основание „покупко-продажба на валута“ /в конкретния
случай няма извършване на „покупко-продажба на валута“, защото преводът е извършен между две
левови сметки/ на същата дата. Сумата от 2 600 150 лв. е включена в получен превод от „Бромак
инвест“ ЕАД в размер на 12 300 000 лв. с основание „по договор“ на същата дата. От своя страна,
сумата от 2 600 150 лв. е включена в получен превод от „Бромак „ ЕООД в размер на 12 250 000 лв.
с основание „вноска учредителен капитал“ на 17.02.2011 г.;
1.4.2. 6 901 150 лв. от „Бромак инвест“ ЕАД с основание „покупко-продажба на валута“.
Посочената сума е с произход извършен превод от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на
„Бромак“ ЕООД в размер на 9 500 000 лв. с основание „вноска учредителен капитал“, т.е. веднага
след регистриране на посочената вноска, сумата от 6 901 150 лв. е прехвърлена на „Фина – Ц“
ЕООД, за да върне дружеството на „КТБ“ АД описаната нетирана сума в размер на 5 000 000 евро в
9 779 000 лв. на същата дата.
2. С протокол от 28.01.2011 г. е взето решение от едноличния собственик за увеличение
капитала на дружеството с 80 000 000 лв., от които 20 000 000 лв. са внесени на 31.01.2011 г. от
„Бромак“ ЕООД, а останалите 60 000 000 лв. следва да се внесат до 2 г. от вписване увеличението
на капитала.
2.1. Сумата от 20 000 000 лв. е постъпила по сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на
„Бромак“ ЕООД от сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина – Ц“ ЕООД с основание
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За служебно ползване!
„покупко-продажба на валута“, /в конкретния случай няма извършване на „покупко – продажба на
валута“, защото превода е извършен между две левови сметки/. На същата дата по сметка BG 64
KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД е постъпила сума в размер на 21 513 800 лв. с
основание „покупка на 11 000 000 евро“. Видно от искане за покупко-продажба на валута №61
41957/31.01.2011 г. „Фина Ц“ ЕООД е поискало да продаде на „КТБ“ АД 11 000 000 евро от сметка
BG 46 KORP 9220 1404 1424 01 и банката е следвало да преведе по сметка BG 64 KORP 9220 1004
1424 01 на „Фина Ц“ ЕООД 21 513 800 лв. При проверка на посочената дата на сметка BG 46 KORP
9220 1404 1424 01 на „Фина – Ц“ ЕООД е установено, че дружеството не е разполагало с 11 000 000
евро, които да бъдат превалутирани в 21 513 800 лв. Съгласно искане за нетиране на сделки от
31.01.2011 г. „КТБ“ АД е предоставило на „Фина – Ц“ 11 000 000 евро /използвани от „Бромак“
ЕООД за увеличение капитала на „Бромак инвест“ ЕАД/ и в края на деня сумата е върната от
„Фина – Ц“ на банката. От своя страна „Фина – Ц“ е получило посочената сума от „Бромак“ ЕООД
с основание „покупко-продажба на валута“ /в конкретния случай няма извършване на „покупко –
продажба на валута“, защото превода е извършен между две левови сметки/. От своя страна
„Бромак“ ЕООД е получило посочената сума от „Бромак инвест“ ЕАД с основание „прехвърляне на
средства по решение на ЕСК“ /т.е. след като „Бромак инвест“ ЕАД е използвало посочената
сума за увеличение на капитала си/.
Видно от акционерната книга на „Бромак инвест“ ЕАД с джиро върху временно
удостоверение № 2 от 07.02.2011 г. „Бромак“ ЕООД е прехвърлило на „ТЦ – ИМЕ“ АД 49 000 000
бр. налични поименни акции с номинал 1 лв. всяка от капитала на „Бромак инвест“ ЕАД. Съгласно
протокол от 07.02.2011 г. на едноличния собственик на капитала на „Бромак“ ЕООД посочените
акции следва да се продадат за цена общо в размер на 13 107 500 лв.
2.2. Съгласно Удостоверение №888/18.02.2011 г. на „КТБ“ АД по банкова сметка на
дружеството са внесени общо суми за увеличение на капитала в размер на 60 000 000 лв., както
следва:
2.2.1. 36 750 000 лв. на 10.02.2011 г. от „ТЦ – ИМЕ“ АД, в качеството на акционер.
Посочената сума е постъпила по сметка BG 97 KORP 9220 1002 5967 01 на „ТЦ – ИМЕ“ АД с два
превода, както следва:
2.2.1.1. В размер на 21 116 975,18 лв., която сума е превалутирана от сметка BG 79 KORP
9220 1402 6967 01 на „ТЦ – ИМЕ“ АД от 10 798 760 евро на 09.02.2011 г., която от своя страна е
постъпила от сметка BG 33 KORP 9220 1400 0536 00 на „Фина - С“ АД с основание „покупка на
държавни ценни книжа емисия ХS0145624432 с номинал 10 000 000 евро“. От своя страна,
посочената сума е постъпила по сметка BG 33 KORP 9220 1400 0536 00 на „Фина - С“ АД /в
качеството му на инвестиционен посредник на „ТЦ – ИМЕ“ АД/ с два превода за покупка на ДЦК с
основание „съгл. дилърски билет 2848/07.02.2011 г. осчетоводяване покупка на ДЦК емисия
ХS0145624432 с номинал 10 000 000 евро“ на 07.02.2011 г. Държавните ценни книжа емисия
ХS0145624432 с номинал 10 000 000 евро са купени от „ТЦ – ИМЕ“ АД при репо-сделка от
04.02.2011 г. с падеж 10.06.2011 г. между „ТЦ – ИМЕ“ АД и „КТБ“ АД с два превода общо в размер
на 1 000 000 евро. От своя страна, произходът на 1 000 000 евро, с който са закупени посочените
ДЦК е от получен превод в размер на 2 254 000 евро, които са превалутирани от 4 409 274,80 лв. от
левовата сметка на „ТЦ – ИМЕ“ АД на 04.02.2011 г. От своя страна „ТЦ – ИМЕ“ АД е получило
посочената сума с превод на 24 126 502,56 лв. от сметка BG 51 KORP 9220 1000 0536 00 на „Фина С“ АД с основание „покупка на ДЦК емисия BG 2030010115 с номинал 12 500 000 евро“ на същата
дата. От своя страна „Фина - С“ АД /в качеството на инвестиционен посредник на „ТЦ – ИМЕ“ АД/
е получило по сметка BG 51 KORP 9220 1000 0536 00 посочената сума с превод на 24 128 947,33 лв.
от сметка BG 56 ТТВВ 9400 1522 0000 91 на „Сосиете женерал експресбанк“ АД с основание
„pokupka BG 2030010115 nominal 12 500 000 EUR“ на същата дата.
На 10.06.2011 г. „ТЦ - ИМЕ“ АД е получило по сметка BG 79 KORP 9220 1402 6967 01
преводи от: „Бромак“ ЕООД в размер на 8 684 000 евро и „Рубин индъстри“ ЕООД в размер на
1 278 150 евро или общо в размер на 9 662 500 евро и е извършило обратното изкупуване на ДЦК
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емисия ХS0145624432 с два превода общо в размер на 1 000 000 евро. От своя страна на същата
дата от същата сметка на „ТЦ-ИМЕ“ АД са извършени два превода: в размер на 10 662 500 евро с
основание „осчетоводяване продажба на ДЦК емисия XS 0145624432 с номинал 10 000 000 евро,
цена 10 962 500 евро, в т.ч. номинал 10 662 500 евро и лихви 300 000 евро“.
2.2.1.2. В размер на 24 126 502,56 лв. от сметка BG 51 KORP 9220 1000 0536 00 на „Фина С“ АД с основание „покупка на ДЦК емисия BG 2030010115 с номинал 12 500 000 евро“ на същата
дата. От своя страна „Фина - С“ АД /в качеството на инвестиционен посредник на „ТЦ - ИМЕ“ АД/
е получило по сметка BG 51 KORP 9220 1000 0536 00 посочената сума с превод на 24 128 947,33 лв.
от сметка BG 56 ТТВВ 9400 1522 0000 91 на „Сосиете женерал експресбанк“ АД с основание
„pokupka BG 2030010115 nominal 12 500 000 EUR“ на същата дата. Държавните ценни книжа
емисия BG 2030010115 с номинал 12 500 000 евро са купени от „ТЦ - ИМЕ“ АД при репо-сделка от
04.02.2011 г. с падеж 27.06.2011 г. между „ТЦ – ИМЕ“ АД и „КТБ“ АД с два превода общо в размер
на 1 250 000 евро. От своя страна, произхода на 1 250 000 евро, с който са закупени посочените
ДЦК е от получен превод по сметка BG 79 KORP 9220 1402 6967 01 на „ТЦ – ИМЕ“ АД в размер на
2 254 000 евро /описан подробно по-горе при покупката на ДЦК емисия ХS0145624432/.
На 24.06.2011 г. и 27.06.2011 г. „ТЦ – ИМЕ“ АД е получило по сметка BG 97 KORP 9220
1002 5967 01 единадесет превода от: „Интегрирани пътни системи“ АД, „Ем стейт“„ ЕООД, „Си
ди мениджмънт“ ЕООД, „Корси маунтин рисорт“ АД, „Афлик България“ ЕАД, „Бромак“ ЕООД,
„Дивал 59“ ЕООД, „Фина - Ц“ ЕООД общо в размер на 24 329 068,38 лв., които е превело по BG 51
KORP 9220 1000 0536 00 на „Фина - С“ АД с основание „покупка ДЦК, ЕМ.2030010115, ном.
12 500 000 EUR“, които от своя страна са върнати от „Фина - С“ АД по сметка BG 56 ТТВВ 9400
1522 0000 91 на „Сосиете женерал експресбанк“ АД с основание „pokupka BG 2030010115 nominal
12 500 000 EUR“ на 27.06.2011 г.
Горепосочените две репо-сделки от 04.02.2011 г. между „ТЦ – ИМЕ“ АД и „КТБ“ АД за
закупените/обратно изкупени от „ТЦ – ИМЕ“ АД /“КТБ“ АД държавни ценни книжа: емисия
ХS0145624432 и емисия BG2030010115 са подробно описани при анализа на „ТЦ - ИМЕ” АД в
частта „Репо-сделки“.
2.2.2. 11 000 000 лв. на 10.02.2011 г. от „Бромак“ ЕООД, в качеството на акционер.
Посочената сума е постъпила с превод от 12 250 000 лв. от сметка BG 97 KORP 9220 1002 5967 01
на „ТЦ – ИМЕ“ АД с основание „за покупка на акции“ на същата дата. От своя страна „ТЦ – ИМЕ“
АД е получило посочената сума с превод на 14 200 000 лв. от сметка BG 38 KORP 9220 1020 2988
01 на „Рубин индъстри“ ЕООД с основание „по договор“ на същата дата. „Рубин индъстри“ ЕООД
е получило посочената сума с превод на 14 254 746,46 лв. от сметка BG 51 KORP 9220 1000 0536 00
на „Фина - С“ АД с основание „продажба на облигации на „Рубин“ АД емисия BG 2100003107“ на
същата дата. От своя страна, „Фина - С“ АД е получило посочената сума с превод от 14 255 746,46
лв. от сметка BG 67 KORP 9220 1032 0572 01 на „Бромак инвест“ ЕАД с основание „за покупка на
облигации на „Рубин“ АД емисия BG 2100003107“ на същата дата. От своя страна, „Бромак инвест“
ЕАД е получило посочената сума с превод на 36 750 000 лв. от сметка BG 97 KORP 9220 1002 5967
01 на „ТЦ – ИМЕ“ АД с основание „доплащане на записани акции от увеличение капитала на
„Бромак инвест“ ЕАД“ на същата дата. Произходът на сумата от 36 750 000 лв. е подробно описан
по-горе при участието на „ТЦ – ИМЕ“ АД в качеството на акционер на капитала на „Бромак
инвест“ ЕАД, т.е. в заключение източник на 11 000 000 лв. от „Бромак“ ЕООД, в качеството на
акционер отново са двете репо-сделки от 04.02.2011 г. между „ТЦ – ИМЕ“ АД и „КТБ“ АД за
закупените/обратно изкупени от „ТЦ – ИМЕ“ АД“/“КТБ“ АД държавни ценни книжа: емисия
ХS0145624432 и емисия BG2030010115, подробно описани при анализа на „ТЦ - ИМЕ” АД в частта
„Репо-сделки“.
2.2.3. 12 250 000 лв. на 17.02.2011 г. от „Бромак“ ЕООД, в качеството на акционер.
Посочената сума е постъпила по сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД от
сметка BG 95 KORP 9220 1004 9968 01 на „Синектик“ ЕООД с основание „по договор“. От своя
страна „Синектик“ ЕООД е получило посочената сума от сметка BG 67 KORP 9220 1004 9360 01 на
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За служебно ползване!
„Афлик България“ ЕАД с основание „по договор“ на същата дата. „Афлик България“ ЕАД е
получило 12 250 000 лв. с превод от 25 978 416,87 лв. от сметка BG 51 KORP 9220 1000 0536 00 на
„Фина - С“ АД с основание „поср. при продажба на облиг. на корабостр. Русе АД, ем.
BG2100017099“ на 10.02.2011 г. „Фина - С“ АД е получило 12 250 000 лв. с превод от 25 979 416,87
лв. от сметка BG 67 KORP 9220 1032 0572 01 на „Бромак инвест“ ЕАД с основание „покупка на
облиг. на корабостр. Русе АД, ем. BG2100017099“ на същата дата. От своя страна, „Бромак инвест“
ЕАД е получило 12 250 000 лв. с два превода от:
2.2.3.1. от 11 000 000 лв. от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД с
основание „доплащане на записани акции за увеличение капитал“ на 10.02.2011 г. От своя страна,
„Бромак“ ЕООД е получило 11 000 000 лв. с превод от 12 250 000 лв. от сметка BG 97 KORP 9220
1002 5967 01 на „ТЦ – ИМЕ“ АД с основание „по договор за покупка на акции“ на същата дата.
„ТЦ – ИМЕ“ АД е получило 11 000 000 лв. с превод от 14 200 000 лв. от сметка BG 38 KORP 9220
1020 2988 01 на „Рубин индъстри“ ЕООД с основание „по договор“ на същата дата. От своя страна
„Рубин индъстри“ ООД е получило 11 000 000 лв. с превод на 14 254 746,46 лв. от сметка BG 51
KORP 9220 1000 0536 00 на „Фина - С“ АД с основание „продажба на облигации на „Рубин“ АД
емисия BG 2100003107“ на същата дата. От своя страна, „Фина - С“ АД е получило 11 000 000 лв. с
превод от 14 255 746,46 лв. от сметка BG 67 KORP 9220 1032 0572 01 на „Бромак инвест“ ЕАД с
основание „за покупка на облигации на „Рубин“ АД емисия BG 2100003107“ на същата дата.
„Бромак инвест“ ЕАД е получило 11 000 000 лв. с превод на 36 750 000 лв. от сметка BG 97 KORP
9220 1002 5967 01 на „ТЦ – ИМЕ“ АД с основание „доплащане на записани акции от увеличение
капитала на „Бромак инвест“ ЕАД“ на същата дата. Произходът на сумата от 36 750 000 лв. е
подробно описан по-горе при участието на „ТЦ – ИМЕ“ АД, в качеството на акционер на капитала
на „Бромак инвест“ ЕАД.
2.2.3.2. от 7 330 000 лв. от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД с
основание „по договор“ на 10.02.2011 г. „Бромак“ ЕООД е получило посочената сума с два
превода от:
2.2.3.2.1. Сумата от 6 230 000 лв. от сметка BG 69 KORP 9220 1007 3598 01 на „Рема трейд“
ЕООД с основание „по договор“ на същата дата. От своя страна, „Рема трейд“ ЕООД е получило
6 230 000 лв. с превод от 14 868 962,82 лв. от сметка BG 38 KORP 9220 1020 2988 01 на „Фина - С“
АД с основание „продажба на облигации на „Телиш“ АД емисия BG 2100009104“ на същата дата.
„Фина - С“ АД е получило 6 230 000 лв. с превод от 14 869 962,82 лв. от сметка BG 67 KORP 9220
1032 0572 01 на „Бромак инвест“ ЕАД с основание „за покупка на облигации на „Телиш“ АД
емисия BG 2100009104“ на същата дата. „Бромак инвест“ ЕАД е получило 6 230 000 лв. с превод на
36 750 000 лв. от сметка BG 97 KORP 9220 1002 5967 01 на „ТЦ – ИМЕ“ АД с основание
„доплащане на записани акции от увеличение капитала на „Бромак инвест“ ЕАД“ на същата дата.
Произходът на сумата от 36 750 000 лв. е подробно описан при участието на „ТЦ – ИМЕ“ АД, в
качеството на акционер на капитала на „Бромак инвест“ ЕАД.
2.2.3.2.2. Сумата от 1 100 000 лв. от сметка BG 97 KORP 9220 1002 5967 01 на „ТЦ – ИМЕ“
АД с основание „по договор за заем“ на същата дата. От своя страна, „ТЦ – ИМЕ“ АД е получило
1 100 000 лв. с превод от 14 200 000 лв. от сметка BG 38 KORP 9220 1020 2988 01 на „Рубин
индъстри“ ЕООД с основание „по договор“ на същата дата. „Рубин индъстри“ ООД е получило
1 100 000 лв. с превод на 14 254 746,46 лв. от сметка BG 51 KORP 9220 1000 0536 00 на „Фина - С“
АД с основание „продажба на облигации на „Рубин“ АД емисия BG 2100003107“ на същата дата.
„Фина - С“ АД е получило 1 100 000 лв. с превод от 14 255 746,46 лв. от сметка BG 67 KORP 9220
1032 0572 01 на „Бромак инвест“ ЕАД с основание „за покупка на облигации на „Рубин“ АД емисия
BG 2100003107“ на същата дата. „Бромак инвест“ ЕАД е получило 1 100 000 лв. с превод на 36 750
000 лв. от сметка BG 97 KORP 9220 1002 5967 01 на „ТЦ – ИМЕ“ АД с основание „доплащане на
записани акции от увеличение капитала на „Бромак инвест“ ЕАД“ на същата дата. Произходът на
сумата от 36 750 000 лв. е описан при участието на „ТЦ – ИМЕ“ АД, в качеството на акционер на
капитала на „Бромак инвест“ ЕАД.
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За служебно ползване!
В заключение източник на 12 250 000 лв. от „Бромак“ ЕООД, в качеството на акционер
отново са двете репо-сделки от 04.02.2011 г. между „ТЦ – ИМЕ“ АД и „КТБ“ АД за
закупените/обратно изкупени от „ТЦ – ИМЕ“ АД“/“КТБ“ АД държавни ценни книжа: емисия
ХS0145624432 и емисия BG2030010115, подробно описани при анализа на „ТЦ - ИМЕ” АД в частта
„Репо-сделки“.
3. Съгласно акционерната книга на „Бромак инвест“ АД с джиро върху временно
удостоверение № 3 от 29.12.2011 г. „Бромак“ ЕООД е прехвърлило на „ТЦ – ИМЕ“ АД 31 000 000
бр. налични поименни акции с номинал 1 лв. всяка от капитала на „Бромак инвест“ ЕАД.
Видно от акционерната книга на „Бромак инвест“ АД с джиро върху временно
удостоверение № 4 от 29.12.2011 г. „Бромак“ ЕООД е прехвърлило на „ТЦ – ИМЕ“ АД 19 500 000
бр. налични поименни акции с номинал 1 лв. всяка от капитала на „Бромак инвест“ ЕАД.
С Решение от 30.11.2012 г. на Общото събрание на акционерите на „Бромак инвест“ АД е
променено името на акционерното дружество от „Бромак инвест“ АД на „Технотел инвест“ АД.
Към 04.12.2013 г. съгласно списък на акционерите от Общото събрание на „Технотел
инвест“ АД, разпределението на акциите в дружеството е следното: „ТЦ – ИМЕ“ АД – 94 900 000
бр. акции, „КОНСУЛТ АВ“ ЕООД – 4 600 000 бр. акции и „Бромак“ ЕООД – 500 000 бр. акции, за
които е установен контрол от Ц. В., а именно:
- „ТЦ – ИМЕ” АД - капиталът в размер на 132 500 000 лева към настоящия момент се
притежава от контролирани от Ц. В. дружества, а именно: „КЕН ТРЕЙД” ЕАД /притежаващо
61 200 000 броя акции на стойност 61 200 000 лева с едноличен собственик на капитала „Трелекс
Инвестмънтс” ЛТД - Кипър, „И ЕФ ВИ ИНТЪРНЕШЪНЪЛ ФАЙНЕНШЪЛ ВЕНЧЪРС
ЛИМИТИД” (EFV INTERNATIONAL FINANCIAL VENTURES Ltd. ) /притежаващо 58 800 000
броя акции на стойност 58 800 000 лева (с бенефициарен краен собственик Ц. В., който е
прехвърлил контрола на дружеството на Д. И. К.) и „Корпоративна търговска банка” АД
/притежаващо 12 500 000 броя акции на стойност 12 500 000 лева, чийто мажоритарен собственик е
„Бромак” ЕООД с едноличен собственик Ц. В.. Установено е в хода на проверката по ЗОПДНПИ,
че след продажбата на 50 бр. акции на стойност 50 000 лева с договор от 31.03.2009 г. съгласно
който „Бромак” ЕООД прехвърля собствеността на акциите на „Трелекс Инвестмънтс” ЛТД Кипър, Ц. В. продължава да упражнява контрол върху „КЕН ТРЕЙД” ЕАД чрез „Трелекс
Инвестмънтс” ЛТД - Кипър. В този смисъл е посоченото обстоятелство в Договор от 31.01.2015 г.,
сключен между „Си Еф Джи Кепитъл Партнърс Лимитед” и Ц. В., където е отразено че Ц. В.е краен
собственик на 91 % от капитала на ТЦ - ИМЕ АД. Посочените 91 % от капитала на ТЦ - ИМЕ АД
са формирани както следва: 47 % собственост на „И ЕФ ВИ ИНТЪРНЕШЪНЪЛ ФАЙНЕНШЪЛ
ВЕНЧЪРС ЛИМИТИД” (EFV INTERNATIONAL FINANCIAL VENTURES Ltd. ) и 44 % на „КЕН
ТРЕЙД” ЕАД, чийто собственик е „Трелекс Инвестмънтс” ЛТД – Кипър.
- „Бромак” ЕООД – 500 000 бр. акции на стойност 500 000 лева, чийто едноличен собственик
е Ц. В.;
- „КОНСУЛТ АВ“ ЕООД – 4 600 000 бр. акции на стойност 4 600 000 лева, чийто едноличен
собственик до 08.05.2012 г. е А. Г. В.. С договор за продажба на дружествени дялове от 08.05.2012
г. А. В. продава притежаваните от нея дружествени дяла с номинална стойност 5 000 лева за сумата
от 10 000 лева на „Финансово консултиране” АД. Акционери във „Финансово консултиране” АД са
„Афлик – България” ЕАД, с едноличен собственик на капитала Афлик Лимитед Великобритания,
записало 49 500 броя акции на стойност 49 500 000 лева при учредяването и Б. А. Л., записал 500
броя акции на стойност 500 лева. И към настоящия момент основен акционер във „Финансово
консултиране” АД е „Афлик България” ЕАД, чийто управител съгласно Договор за възлагане на
управление е Е. М., за когото в хода на наказателното производство е установено, че е подставено
лице на Ц. В..
От гореизложеното се установява, че „Бромак” ЕООД притежава директно 0,5 % от капитала
на „Технотел Инвест” АД и индиректно 99,5 % от капитала на „Технотел инвест” АД, чрез ТЦ –
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За служебно ползване!
ИМЕ АД и „КОНСУЛТ АВ“ ЕООД, т.е. „Бромак” ЕООД е краен собственик 100 % от капитала на
„Технотел Инвест” АД.
4 600 000 бр. акции на стойност 4 600 000 лева, собственост на „КОНСУЛТ АВ“ ЕООД в
капитала на „Технотел инвест“ АД, подлежат на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на
средства за придобиването им.
500 000 бр. акции на стойност 500 000 лева, собственост на „Бромак” ЕООД в капитала
на „Технотел инвест“ АД, подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл. 66,
ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства
за придобиването им.
94 900 000 бр. акции на стойност 94 900 000 лева, собственост на „ТЦ – ИМЕ“ АД в
капитала на „Технотел инвест“ АД, подлежат на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на
средства за придобиването им.
4. За проверявания период на „Бромак инвест“ АД /“Бромак инвест“ ЕАД/ от 21.10.2010 г. до
29.12.2011 г.:
- няма придобито имущество /недвижими имоти и МПС/ и не са разпределяни дивиденти.
- към 04.08.2014 г. няма наличности по сметки на „Технотел инвест“ АД в Централен
депозитар.`
5.1. С протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Технотел Инвест“ АД от
04.12.2013 г. е взето решение за издаване от дружеството на емисия корпоративни облигации,
при следните условия:
- Вид на облигациите: обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни,
необезпечени;
- Параметри на облигационния заем:
Обща номинална стойност на облигационния заем : 75 000 000 евро;
Обща емисионна стойност на облигационния заем: 75 000 000 евро;
Брой облигации: 75 000 броя;
Номинална стойност на една облигация: 1 000 евро;
Емисионна стойност на една облигация:1 000 евро;
Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: при записването и заплащането
на облигации с обща номинална стойност, минимум 50 000 000 евро;
Срок на облигационния заем пет години, считано от дата на сключване на заема;
Изплащане на главницата: еднократно на падежа 10.12.2018 г.;
Лихва: 7% годишно;
Период на лихвеното плащане: шест месечен;
Дата на сключване на облигационния заем: 10.12.2013 г.;
Начин на извършване на лихвените и главничното плащания: чрез ЦД АД;
Цел на облигационния заем: нетните приходи, набрани от облигациите ще бъдат използвани
за рефинансиране на задължения емитента и осигуряване на средства за инвестиционната програма
на дружеството;
Обслужваща банка: набирането на сумите срещу записаните облигации ще се извършва чрез
нарочна набирателна сметка открита на името на „Технотел Инвест“ АД в „КТБ“ АД;
Инвестиционен посредник: „Австрийско Българска Инвестиционна Група“ АД;
Банка – довереник: „КТБ“ АД.
С протокол от заседание на директорите на „Технотел Инвест“ АД от 11.12.2013 г. е
констатирано, че по откритата на името на „Технотел Инвест“ АД нарочна набирателна сметка в
евро IBAN BG04 KORP 9220 2432 0572 01 при „КТБ“ АД на 10.12.2013 г. е набрана сума в размер
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на 75 000 000 евро на основание записана емисия облигации, в резултат на което е набран пълният
размер на средствата, при които облигационния заем се счита за сключен на 10.12.2013 г.
С писмо изх. № 01-2013-3658/10.12.2013 г. ЦД АД уведомява „Технотел Инвест“ АД и
Комисията за финансов надзор, че на емисията ценни книжа, емитирани от „Технотел Инвест“ АД е
присвоен идентификационен номер BG2100020135.
От предоставената с писмо изх. № 392/15.01.2016 г. от „КТБ“ АД (н) информация се
установява, че облигационер по облигационната емисия на „Технотел Инвест“ АД е „КТБ“ АД,
която на 10.12.2013 г. превежда по набирателна сметка в евро IBAN BG04 KORP 9220 2432 0572 01
сума в размер на 75 000 000 евро.
5.2. От анализа на банковата информация се установява, че на 11.12.2013 г. от набирателна
сметка в евро IBAN BG04 KORP 9220 2432 0572 01 сумата от 75 000 000 евро е прехвърлена по
разплащателна сметка BG49 KORP 9220 1432 0572 01 с титуляр „Технотел Инвест“ АД. От нея са
наредени преводи, включително и чрез превалутиране както следва:
5.2.1. на 12.12.2013 г. към „Принт Инвест 1“ ЕООД е нареден превод в размер на
16 775 163,49 лв., от който са превалутирани 9 899 660 евро, от които е преведена сума в размер на
9 712 700 евро, с която е погасен усвоен кредит от „КТБ“ АД;
5.2.2. на 12.12.2013 г. към „Юлита 2002“ АД е нареден превод в размер на 33 857 289,51 лв.,
от който е нареден превод в размер на 9 430 000 лв. за погасяване на усвоен кредит от „КТБ“ АД
/останалата сума е преведена по сметки на свързани ЮЛ и чрез тях част от нея е отишла в
„Евробилд 2003“ за закупуване на сграда „КТБ“ АД – описано по-долу/;
5.2.3. на 11.12.2013 г., 12.12.2013 г. и 13.12.2013 г. към „Вип Пропъртиз“ ЕООД са наредени
преводи общо в размер на 3 696 379,66 лв.;
5.2.4. на 12.12.2013 г. към „Оптима Интертрейд“ АД е наред превод в размер на 5 594 869,88
лв., която сума е част от нареден превод към „Бромак“ ЕООД, а тя от своя страна е преведена към
Дирекция СДО с основание „авансова вноска корпоративен данък“;
5.2.5. на 12.12.2013 г. към „Сентръл Техно Пропъртис“ ЕАД е нареден превод в размер на
1 495 436,83 лв.;
5.2.6. на 13.12.2013 г. и 14.12.2013 г. към „Сайга Консулт“ ЕООД са наредени преводи в
размер на 18 994 020 лв.;
5.2.7. на 13.12.2013 г. към „Синектик“ ЕООД е наред превод в размер на 11 410 000 лв., от
която сума са наредени преводи:
- сума в размер на 4 335 000 лв. по банкова сметка с титуляр „Критие“ ООД, с която е
погасен усвоен кредит от „КТБ“ АД;
- сума в размер на 1 074 000 лв. по банкова сметка с титуляр „Бургас Мийт“ ЕООД, която
сума е част от погасяване на усвоен кредит от „КТБ“ АД;
- сума обща в размер на 5 528 567,57 лв. по банкова сметка с титуляр „Булит 2007“ ЕООД,
която сума с получен превод от „Сайга Консулт“ ЕООД в размер на 16 010 315,43 лв. е погасен
усвоен кредит от „КТБ“ АД;
- сума обща в размер на 422 681,40 лв. по банкова сметка с титуляр „Сана Спейс Хотел
Хисаря“ АД;
- сума обща в размер на 350 000 лв. по банкова сметка с титуляр „Порт Инвест Русе“ ЕАД;
- сума обща в размер на 336 290 лв. по банкова сметка с титуляр „Карне М“ ЕООД.
5.2.8. на 13.12.2013 г. и 19.12.2013 г. към „ТЦ – ИМЕ Вест“ АД са наредени преводи в
размер на 33 060 970 лв., от които е погасен усвоен кредит от 08.01.2013 г. в размер на 11 800 000
евро.;
5.2.9. на 17.12.2013 г. е нареден директен превод към сметка BG30 KORP 9220 1429 1198 01
с титуляр EFV INTERNATIONAL FINANCIAL VENTURES LTD на сума в размер на 4 921 740 евро
или 9 624 462,57 лв.
5.2.10. на 11.12.2013 г. и 12.12.2013 г. към „Бромак Финанс“ ЕАД са наредени преводи в
размер на 60 852,83 лв.;
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5.2.11. на 12.12.2013 г. към „Карне М“ ЕООД е нареден превод в размер на 103 071,97 лв.;
5.2.12. на 12.12.2013 г. към „ИПС“ АД е нареден превод в размер на 334 301,16 лв.;
5.2.13. на 12.12.2013 г. към „Бургас Мийт“ ЕООД е нареден превод в размер на 32 561,89 лв.;
5.2.14. на 13.12.2013 г. към „Ем Проджект 1“ ЕООД е нареден превод в размер на 480 500
лв.;
5.2.15. на 20.12.2013 г. са превалутирани 4 994 960 евро в 9 767 644,28 лв., които заедно с
остатъка от извършените предходни преводи, или общо 10 200 000 лв. са преведени по сметка с
титуляр „ТЦ – ИМЕ“ АД с основание „по договор“.
5.2.16. на 17.12.2013 г. е изплатена на каса сума в размер на 360 000 евро на И. Д. С..
5.2.17. на 17.12.2013 г. олихвяване на кредит от „КТБ“ АД, сума в размер на 181 500 евро.
5.2.18. на 17.12.2013 г. изплатена комисионна на банката в размер на 1 800 евро.
5.3. На 20.12.2013 г. от сметка BG54 KORP 9220 1019 4744 01 с титуляр „Евробилд 2003“
ЕООД е нареден превод към сметка BG27 KORP 9220 1000 0001 00 с титуляр „КТБ“ АД в размер на
43 362 490 лв. с основание „покупка на недвижим имот“. Сумата в размер на 43 362 490 лв. е
получена чрез преводи с основание „по договор“ от:
5.3.1. На 19.12.2013 г. е получен превод от банкова сметка BG38 KORP 9220 1020 2988 01 с
титуляр „Рубин Индъстри“ ООД в размер на 2 633 000 лв., която сума е част от получен превод в
размер на 9 570 000 лв. от „Юлита 2002“ АД, а тя от своя страна е част от получен превод в размер
на 10 000 000 лв. от „ТЦ – ИМЕ“ АД. Същата е част от получен превод в размер на 76 284 000 лв.
от „Си Ди Дивелопмънтс“ АД, които са от получен превод от „ИПК Родина“ АД, а те от своя
страна са част от получен превод в размер на 103 864 000 лв. от „Родина Пропъртис“ ЕАД.
„Родина Пропъртис“ ЕАД е учредено на 10.12.2013 г. Едноличен собственик на капитала е
„ТЦ – ИМЕ“ АД. Капиталът на дружеството е в размер на 20 000 000 лв., разпределен в 20 000 000
броя обикновени поименни акции с номинал 1 лв. всяка, който е внесен изцяло от едноличния
собственик на 04.12.2013 г. Произхода на средствата за учредителен капитал са от :
- Получен превод от банкова сметка с титуляр „ИПС“ АД в размер на 10 000 000 лева,
която е от получен превод в същия размер от „Технотел Инвест“ АД, а те от своя страна са от
получен превод от EFV INTERNATIONAL FINANCIAL VENTURES LTD на сума в размер на
29 812 500 евро.
- Превалутиране на 5 200 000 евро, която е от получен превод от EFV INTERNATIONAL
FINANCIAL VENTURES LTD на сума в размер на 10 187 500 евро.
Получената сума в размер на 103 864 000 лв. от „Родина Пропъртис“ ЕАД е с произход както
следва:
- На 12.12.2013 г. е получен превод в размер на 93 864 000 лв. от превалутиране на
48 000 000 евро, които представляват усвоен кредит в същия размер от „КТБ“ АД .
Към 30.09.2014 г. „Родина Пропъртис“ ЕАД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 98 412 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
- На 12.12.2013г. получен превод в размер на 10 000 000 лв от „ТЦ – ИМЕ“ АД , които са от
„Юлита 2002“ АД , а те от своя страна са част от нареден превод в размер на 33 857 289,51 лв. от
„Технотел Инвест“ АД, представляващи част от облигационен заем в размер на 75 000 000 евро.
5.3.2. На 20.12.2013 г. е получен превод от банкова сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 с
титуляр „ТЦ – ИМЕ“ АД в размер на 39 693 661,87 лв., която сума е с произход както следва:
5.3.2.1. от сметка BG67 KORP 9220 1032 0572 01 с титуляр „Технотел Инвест“ АД е получен
превод в размер на 10 200 000 лв., която сума е от превалутиране на 4 994 960 евро,
представляващи част от получения облигационен заем в размер на 75 000 000 евро от „КТБ“ АД.
5.3.2.2. от сметка BG10 KORP 9220 1004 1360 01 с титуляр „Сън Сити 03“ АД е получен
превод в размер на 4 600 000 лв., които са от получен превод от „ Аквафинанс“ ЕООД, а те от своя
страна от „Рубин Индъстри“ООД. Същите са част от получен превод в размер на 9 570 000 лв. от
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„Юлита 2002“ АД, а те са част от получен превод в размер на 10 000 000 лв. от „ТЦ – ИМЕ“ АД,
който е част от превод в размер на 76 284 000 лв. от „Си Ди Дивелопмънтс“ АД.
5.3.2.3. от сметка BG61 KORP 9220 1004 7747 01 с титуляр „Принт Инвест 01“ ЕООД е
получен превод в размер на 22 680 770,37 лв., които са от „Кен Трейд“ ЕАД, а те от своя страна са
от:
- превалутиране на сума в размер на 9 873 500 евро или 19 310 887,51 лв, която сума е част
от получен превод от EFV INTERNATIONAL FINANCIAL VENTURES LTD на сума в размер на
10 787 500 евро, а те от своя страна са от получени преводи както следва:
* на 17.12.2013 г. получен превод от „ТЦ – ИМЕ“ АД в размер на 4 921 740 евро или
9 626 086,74 лв, представляващи част от получения облигационен заем в размер на 75 000 000 евро
от „КТБ“ АД;
* на 17.12.2013 г. получен превод от „ТЦ – ИМЕ“ АД в размер на 4 311 058,79 евро или
8 431 698,11 лв., представляващи част от превалутиране на 12 128 440 лв., които са част от получен
превод в размер на 76 284 000 лв. от „Си Ди Дивелопмънтс“ АД, които са от получен превод от
„ИПК Родина“ АД, а те от своя страна са част от получен превод в размер на 103 864 000 лв. от
„Родина Пропъртис“ ЕАД.
* на 17.12.2013 г. получен превод от „ТЦ – ИМЕ“ АД в размер на 1 954 702 евро или
3 823 064,81 лв., представляващи част от превалутиране на 12 128 440 лв., които са част от получен
превод в размер на 76 284 000 лв. от „Си Ди Дивелопмънтс“ АД, които са от получен превод от
„ИПК Родина“ АД, а те от своя страна са част от получен превод в размер на 103 864 000 лв. от
„Родина Пропъртис“ ЕАД.
- сума в размер на 3 380 770 лв. получени от „Кооп Инвестмънт“ ЕАД, представляващи част
от получен превод в размер на 5 206 937,91 лв. от „ Фина С“ АД с основание „продажба на ценни
книжа съгласно нареждане 794 от 11.12.2013 г.“
След справка в Търговския регистър и „Централен депозитар“ АД се установява, че „Кооп
Инвестмънт“ ЕАД няма търгувани акции на борсата, няма отпуснат облигационен заем и капитала
на дружеството не е увеличаван с издаване на нови акции.
5.3.2.4. от сметка BG38 KORP 9220 1020 2988 01 с титуляр „Рубин Индъстри“ ООД е
получен превод в размер на 110 000 лв. която сума е част от получен превод в размер на 9 570 000
лв. от „Юлита 2002“ АД, а тя от своя страна е част от получена сума в размер на 10 000 000 лв. от
„ТЦ – ИМЕ“ АД. Същата е част от получен превод в размер на 76 284 000 лв. от „Си Ди
Дивелопмънтс“ АД, които са от получен превод от „ИПК Родина“ АД, а те от своя страна са част от
получен превод в размер на 103 864 000 лв. от „Родина Пропъртис“ ЕАД.
5.3.2.5. остатъчно салдо в размер на 4 613 875,76 лв., което е част от получен превод в
размер на 76 284 000 лв. от „Си Ди Дивелопмънтс“ АД, получени от „ИПК Родина“ АД, а те от своя
страна са част от получен превод в размер на 103 864 000 лв. от „Родина Пропъртис“ ЕАД.
5.3.3. На 20.12.2013 г. е получен превод от банкова сметка BG96 KORP 9220 1010 1857 01 с
титуляр „Консулт АВ“ ЕООД в размер на 1 016 000 лв., която сума е с произход както следва:
- На 20.12.2013 г. получен превод в размер на 900 000лв. от „ТЦ – ИМЕ“ АД, които са
част от получен превод в размер на 76 284 000 лв. от „Си Ди Дивелопмънтс“ АД, които са от
получен превод от „ИПК Родина“ АД, а те от своя страна са част от получен превод в размер на
103 864 000 лв. от „Родина Пропъртис“ ЕАД.
- На 20.12.2013 г. получен превод в размер на 250 000 лв. от „Булит 2007“ ЕООД, които са
получени от „Рубин Индъстри“ ООД, а те от своя страна от „Транстрейдинг“ ЕООД. Същите са с
произход както следва:
* сума в размер на 110 620 лв., получени от „ТЦ – ИМЕ“ АД представляващи част от
получен превод в размер на 76 284 000 лв. от „Си Ди Дивелопмънтс“ АД, които са част от получен
превод от „ИПК Родина“ АД, а те от своя страна са част от получен превод в размер на 103 864 000
лв. от „Родина Пропъртис“ ЕАД.
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* сума в размер на 110 000 лв. получени от „Као-Какао-Бул“ ООД която сума е получена от
„Си Ди Мениджмънт“ ЕООД, тя от своя страна е получена от „ТЦ – ИМЕ“ АД, а тя от своя страна е
част от получен превод в размер на 76 284 000 лв. от „Си Ди Дивелопмънтс“ АД, които са част от
получен превод от „ИПК Родина“ АД, а те от своя страна са част от получен превод в размер на
103 864 000 лв. от „Родина Пропъртис“ ЕАД.
5.3.4. На 20.12.2013 г. е получен превод от банкова сметка BG84 KORP 9220 1004 6542 01 с
титуляр „Юлита 2002“ АД в размер на 590 752,82 лв., която сума е от „Рубин Индъстри“ ООД, а те
са част от получен превод в размер на 9 570 000 лв. от „Юлита 2002“ АД.
Обобщен извод относно източниците на средства за придобиване на недвижимия имот.
От гореизложеното се установява, че платените от „Евробилд 2003“ ЕООД суми в размер на
43 362 490 лв. са с произход: 58,18 % - от непогасен кредит от „КТБ“ АД, усвоен от „Родина
Пропъртис“ ЕАД; 34,87 % от получен облигационен заем от „Технотел Инвест“ АД в размер на
75 000 000 евро от „КТБ“ АД и 6,95% от продажба на ЦК от „Фина - С“ АД.
5.3.5. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 20, том ІІІ, рег. № 9652,
дело № 362 от 20.12.2013 г., вписан в Служба по вписванията гр.София с № от вх.регистър 66493,
№ от дв.входящ рег.№ 65810/20.12.2013г., акт №67, том №163, „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА
БАНКА“ АД, представлявано от изпълнителните директори О. Н. Р. и Г. П. Х., действащи чрез
пълномощника си Б. Р. Б. продава на „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД, представлявано от Т. П. Т. следния
недвижим имот, представляващ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, находяща се в гр. София, СО,
район „Средец”, улица „Граф Игнатиев” №10 /десет/, със застроена площ от 776,09 кв. метра и с
разгъната застроена площ 5021,90 кв.метра, в това число и сутерена, разположена на пет етажа,
един подпокривен /скосен/ етаж, сутерен и кула, която сграда съставлява съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район „Средец”, одобрени със Заповед №РД -1833 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК сграда с идентификатор 68134.1010.51.4
/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка,
четири/ разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто
тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири/, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири,
точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес на сградата гр. София, район „Средец”, ул.”Граф
Игнатиев” №10 /десет/, с предназначение: административна, делова сграда, с брой етажи: 7 /седем/,
със застроена площ от 790 /седемстотин и деветдесет/ кв. метра, стари идентификатори:
68134.1010.51.1 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет
и едно, точка, едно/; 68134.101.51.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и
едно, точка, петдесет и едно, точка, две/; 68134.101.51.3 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и
четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, три/; като сградата се състои, както следва:
на сутерен, на кота - 3,65 /минус три цяло и шестдесет и пет стотни/ метра –от банков трезор и
преддверие към него, стълбище, трезор –касети и преддверие към него, обходен коридор,
преддверие, помещение за архив, помещение за главно разпределително табло, вестибюл,
стълбище, канцелария, помещение за архив, коридор, тоалетна, съблекалня, стълбище, склад, стая
за почивка, помещение за архив, помещение за дизел генератор, склад, асансьорна шахта,
стълбище, водомерен възел, помещение за шофьори, коридор, помещение за чистачки, баня с
аусгус, тоалетна с преддверие, коридор, фитнес, абонатна с резервоари за вода и английски двор,
помещение за трафопост, който етаж представлява, съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. София, СО, район „Средец”, одобрени със Заповед №РД -18-33 от 15.06.2010г. на
Изпълнителния директор на АГКК, самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.1010.51.4.10 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка,
петдесет и едно, точка, четири, точка, десет/ , находящ се в сграда № 4 /четири/, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири,
точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/ с адрес гр.София, район „Средец”, ул.”Граф Игнатиев”
№10 /десет/, етаж -1 /минус едно, с предназначение на самостоятелния обект: обекти със специално
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предназначение, с брой нива на обекта: 1/едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: обект с идентификатор 68134.101.51.4.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и
четири, точка, сто и едно, петдесет и едно, четири, точка, две/, под обекта: няма и над обекта: няма,
стар идентификатор: няма; на първи /партерен/ етаж, на кота +- 0.00 /нула/ метра – от салон за
клиенти, салон за служители, две тоалетни, стая за почивка, преддверие, касов възел с три броя
каси и преддверие, два офиса, централно входно помещение от улица „Иван Н. Денкоглу“,
състоящо се от портик, преддверие и шлюз, помещение за охрана, деловодство, две приемни за
обслужване на корпоративни клиенти, помещение за REUTERS, коридор, асансьорна шахта,
тоалетна за инвалиди и тоалетна с общо преддверие, преброително помещение, две вътрешни
стълбища, входно стълбище и входна площадка от улица „Граф Игнатиев“, входно стълбище и
входна площадка от улица „Ангел Кънчев“, стая за охрана със самостоятелно помещение за
отговорник на охраната и съблекалня, асансьорна шахта, който етаж представлява съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район „Средец“, одобрени със
Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.101.51.4.3 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка,
сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, три/, находящ се в сграда № 4 /четири/,
разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет
и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София, район „Средец“, ул. „Граф
Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 1 /първи/, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и
административна дейност, с брой на нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – няма, под обекта: няма и над обекта: обект с идентификатор
68134.101.51.4.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет
и едно, точка, четири, точка, четири/, стар идентификатор: 68134.101.51.1.1 /шестдесет и осем
хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, едно, точка, едно/;
на втори етаж, на кота + 4.85 /плюс четири цяло и осемдесет и пет стотни/ метра – от вестибюл,
централно стълбище, две заседателни зали с тераси, осем кабинета, два офиса, стая за почивка,
помещение за сървър, санитарен възел, състоящ се от две тоалетни с общо преддверие, асансьорна
шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, коридор, асансьорна шахта, санитарен възел,
състоящ се от две тоалетни с общо предверие, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, който
етаж представлява съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район
„Средец“, одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.4 /шестдесет и осем хиляди сто
тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, четири/, находящ
се в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и
осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София,
район „Средец“, ул. „Граф Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 2 /втори/, с предназначение на
самостоятелния обект: за делова и административна дейност, с брой на нива на обекта: 1 /едно/, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта: обект с
идентификатор 68134.101.51.4.3 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно,
точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, три/, над обекта: обект с идентификатор
68134.101.51.4.5 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет
и едно, точка, четири, точка, пет/, стар идентификатор: 68134.101.51.1.1 /шестдесет и осем хиляди
сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, едно, точка, едно/; на трети
етаж, на кота + 8.75 /плюс осем цяло и седемдесет и пет стотни/ метра – от заседателна зала,
заседателна зала с тераса, кабинет, единадесет офис – помещения, помещение за сървър, стая за
почивка, коридор, санитарен възел, състоящ се от две тоалетни с общо преддверие, асансьорна
шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, коридор, санитарен възел, състоящ се от две
тоалетни с общо преддверие, асансьорна шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, който
етаж представлява съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район
„Средец“, одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК
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самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.5 /шестдесет и осем хиляди сто
тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, пет/, находящ се
в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и
осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София,
район „Средец“, ул. „Граф Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 3 /трети/, с предназначение на
самостоятелния обект: за делова и административна дейност, с брой на нива на обекта: 1 /едно/, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта: обект с
идентификатор 68134.101.51.4.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно,
точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, четири/, над обекта: обект с идентификатор
68134.101.51.4.6 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет
и едно, точка, четири, точка, шест/, стар идентификатор: 68134.101.51.1.1 /шестдесет и осем хиляди
сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, едно, точка, едно/; на
четвърти етаж, на кота + 12.40 /плюс дванадесет цяло и четиридесет стотни/ метра – от
седемнадесет офис – помещения, помещение за сървър, стая за почивка, коридор, асансьорна
шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, коридор, санитарен възел с три тоалетни и
общо преддверие, асансьорна шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, който етаж
представлява съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район
„Средец“, одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.6 /шестдесет и осем хиляди сто
тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, шест/, находящ
се в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и
осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София,
район „Средец“, ул. „Граф Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 4 /четвърти/, с предназначение на
самостоятелния обект: за делова и административна дейност, с брой на нива на обекта: 1 /едно/, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта: обект с
идентификатор 68134.101.51.4.5 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно,
точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, пет/, над обекта: обект с идентификатор
68134.101.51.4.7 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет
и едно, точка, четири, точка, седем/, стар идентификатор: 68134.101.51.1.1 /шестдесет и осем
хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, едно, точка, едно/;
на пети етаж, на кота +16 /плюс шестнадесет/ метра – от четиринадесет офис – помещения,
заседателна зала, приемна за посетители, коридор, асансьорна шахта, стълбищна площадка и
вътрешно стълбище, коридор, санитарен възел с четири тоалетни с общо преддверие, асансьорна
шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, представляващ съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. София, СО, район „Средец“, одобрени със Заповед № РД-18-33 от
15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.101.51.4.7 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и
едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, седем/, находящ се в сграда № 4 /четири/,
разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет
и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София, район „Средец“, ул. „Граф
Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 5 /пети/, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и
административна дейност, с брой на нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – няма, под обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.6 /шестдесет и
осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка,
шест/, над обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.8 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и
четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, осем/, стар идентификатор:
няма; на шести, подпокривен етаж, на кота + 19.45 /плюс деветнадесет цяло и четиридесет и пет
стотни/ метра – от единадесет офис-помещения, шест помещения за съхранение на документация,
коридор, вестибюл, санитарен възел с три тоалетни с общо преддверие, помещение за сървър, IT
склад, машинно помещение, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, представляващ съгласно
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кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район „Средец“, одобрени със
Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.101.51.4.8 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка,
сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, осем/, находящ се в сграда № 4 /четири/,
разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет
и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София, район „Средец“, ул. „Граф
Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 6 /шести/, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и
административна дейност, с брой на нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – няма, под обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.7 /шестдесет и
осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка,
седем/, над обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.9 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет
и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, девет/, стар
идентификатор: няма; кула на две нива: първо ниво – на шести, подпокривен етаж, на кота + 19,90
/плюс деветнадесет цяло и деветдесет стотни/ метра – от помещение, машинно помещение и
вътрешно стълбище към второ ниво и второ ниво, на седми етаж, на кота + 24,85 /плюс двадесет и
четири цяло и осемдесет и пет стотни/ метра – от едно помещение, която кула представлява
съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район „Средец“,
одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК за първото
ниво, на 6 /шести/ етаж: част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.8
/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка,
четири, точка, осем/, подробно описан по-горе и за второто ниво, на 7 /седми/ етаж: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.9 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири,
точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, девет/, находящ се в сграда № 4
/четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто
тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София, район „Средец“, ул.
„Граф Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 7 /седми/, с предназначение на самостоятелния обект: обекти
със специално предназначение, с брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: няма, под обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.8 /шестдесет и
осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка,
осем/ и над обекта: няма, стар идентификатор: няма, за продажна цена в размер на 22 170 890 евро,
с левова равностойност 43 362 490 лева, която сума е заплатена от купувача и получена по банкова
сметка на представляваното от него дружество в „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД в
лева с IBAN BG 27 KORP 9220 10 00000100 в деня на подписване на нотариалния акт.
Данъчната оценка на продавания имот е 9 293 652,10 лв. съгласно Удостоверение за данъчна
оценка № 7224011538 от 19.11.2013г. на СО, Дирекция ПАМДТ, отдел МДТ „Средец – Триадица“.
С Молба изх.№ 56132/28.10.2014г. на ЧСИ Стоян Якимов № 178, том ХХ, вписана с вх. рег.
№ 54589 от 29.10.2014 г. в Служба по вписванията – гр. София е вписана възбрана по изпълнително
дело № 20148440402903 върху собствения на длъжника „Евробилд 2003” ЕООД гореописан
недвижим имот с цел обезпечаване вземането на взискателя „Корпоративна търговска банка” АД,
за сумата от 54 770,00 евро главница, ведно със законната лихва, считано от 07.10.2014 г. до
окончателното изплащане, която към 28.10.2014г. възлиза на 656,59 лв., 67 849,69 евро мораторна
лихва и присъдени разноски в размер на 4 796,47 лв.
С нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 199, том І,
рег. № 10594, дело № 172/31.10.2014 г., вписан с вх. рег. № 55473, акт № 50, том ХХ І, дело
№ 42168/2014 г. в Служба по вписванията – гр. София: „НЮ КООП ИНВЕСТ” ЕАД,
представлявана от изпълнителния директор П. Й. И., е кредитор на „Евробилд 2003” ЕООД,
представлявано от управителя Т. Д. И., на основание Споразумение от 01.09.2014г., с което
страните уреждат отношенията помежду си във връзка с придобито вземане от страна на „НЮ
КООП ИНВЕСТ” ЕАД от „КАСТАМО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД”, Лимасол, Кипър, ул.”Грива
Дигени” №80 с длъжник „Евробилд 2003” ЕООД. Размерът на вземането на „НЮ КООП ИНВЕСТ”
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ЕАД от „Евробилд 2003” ЕООД по Споразумението от 01.09.2014г. е в размер на: главница в
размер на 37 987 213,20 лева, лихва в размер на 1 987 758,75 лева, начислена до 30.06.2014г., всички
дължими лихви, начислени след 30.06.2014г. Страните по Споразумението от 01.09.2014г. се
съгласяват, че вземанията по описания по-горе Договор за цесия са дължими от 01.09.2014г., от
която дата възниква задължението на Длъжника да плаща дължимата сума, като върху главницата
се начислява годишна лихва в размер на 3%, считано от 01.09.2014г. и съгласно условията, описани
по-долу. Страните се споразумяват вземането на кредитора /главница, лихви до 30.06.2014г., лихви
от 01.07.2014г. до 31.08.2014г., лихви след 01.09.2014г., лихви за забава, неустойки, такси и
разноски/ да бъде платено в срок до 10 години, считано от 01.09.2014г. на равни месечни вноски.
Всяка вноска се дължи до последно число на всеки текущ месец, като първата вноска е дължима на
30.09.2014г. Страните подписват погасителен план, неразделна част от Споразумението. В случай,
че при изпълнение на Споразумението от 01.09.2014г. се начислят допълнителни суми, невключени
в погасителния план, същите се плащат от длъжника наведнъж едновременно с последната вноска
по Погасителния план. При забава за плащане на която и да е погасителна месечна вноска повече от
5 /пет/календарни дни, Длъжникът дължи законовата лихва върху размера на забавеното плащане и
неустойка върху същия размер от 0,05% на ден. Ако забавата продължи повече от 30
/тридесет/календарни дни или Длъжникът не плати две последователни месечни вноски съгласно
Погасителния план, цялото задължение /главница, лихви, неустойки, разноски/ на Длъжника към
Кредитора става предсрочно и незабавно изускуемо и целият размер на задължението е дължим
изцяло на Кредитора без да е необходима каквато и да е покана и /или уведомление до Длъжника.
Съгласно уговореното, за обезпечаване на всички вземания на Кредитора „НЮ КООП
ИНВЕСТ”ЕАД от Длъжника „ЕВРОБИЛД 2003”ЕООД за главница в размер на 37 987 213,20 лева и
лихва в размер на 1 987 758,75 лева, начислена до 30.06.2014 г., както и за всички останали
дължими лихви, евентуална наказателна лихва, такси, комисионни и /или разноски, включително и
разноските по събирането на всички вземания –по посоченото в точка първа на нотариалния акт
Споразумение от 01.09.2014 г., заедно с всички приложения и бъдещи анекси към него, при
договорените условия за ползване и погасяване, включително при и независимо от бъдещите
промени, договорени с допълнителните споразумения към Споразумението, в това число и в случай
на реструктуриране и /или удължаване на сроковете за издължаване, до окончателното погасяване
на всички задължения към Кредитора, Ипотекарният длъжник „ЕВРОБИЛД 2003”ЕООД,
представлявано от управителя Т. Д. И., учредява в полза на КРЕДИТОРА „НЮ КООП
ИНВЕСТ”ЕАД, представлявана от изпълнителния директор П. Й. И. договорна ипотека върху
гореописаните недвижими имоти, собствени на „ЕВРОБИЛД 2003”ЕООД, намиращи се в гр.
София, ул. „Граф Игнатиев” №10.
Кредиторът „НЮ КООП ИНВЕСТ”ЕАД има право да обяви вземането си по
Споразумението от 01.09.2014 г. за предсрочно изискуемо при условията, посочени в същото
споразумение и ще има право да събере вземането си заедно с лихвите и разноските по съответния
ред, в случай, че длъжникът „ЕВРОБИЛД 2003”ЕООД е пропуснал да изпълни което и да е свое
задължение за плащане към кредитора. При издаване на изпълнителен лист в полза на кредитора
срещу длъжника, се дължи законна лихва върху присъдената сума от датата, посочена в
изпълнителния лист, до окончателното погасяване на дължимата сума.
При погасяване на вземането на кредитора „НЮ КООП ИНВЕСТ”ЕАД ще даде нотариално
заверено съгласие за заличаване на вписването на ипотеката.
С Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121,
ал.1 от ДОПК, вписано с вх. рег. № 63899, акт № 39, том ХVІІ, номер от описната книга
46668/29.10.2015 г. в Служба по вписванията – гр. София е наложена възбрана върху гореописаните
недвижими имоти, собствени на „ЕВРОБИЛД 2003”ЕООД, намиращи се в гр. София, ул. „Граф
Игнатиев” №10 за обезпечаване на публично вземане в особено големи размери – 1 151 092,18 лева,
в това число главница – 1 066 654,38 лева, лихва към 12.10.2015г. в размер на 84 437,80 лева.
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„Евробилд 2003“ ЕООД с ЕИК 131062652, регистрирано с Решение от 21.03.2003 г. по
фирмено дело 3342/2003 г. на Софийски Градски Съд, едноличен собственик на капитала към
20.12.2013 г. /датата на придобиване на недвижимия имот/ е „Аквафинанс“ ЕООД.
Едноличен собственик на „Аквафинанс“ ЕООД е „Синектик“ ЕООД. Собственик на
„Синектик“ ЕООД от 2005г. е било „Хедж Инвестмънт България“ АД, което с договор за покупкопродажба на дружествени дялове от 20.12.2011 г. продава на „Бромак“ ЕООД 87 850 дружествени
дяла представляващи 100% от капитала на „Синектик“ ЕООД за сумата от 9 800 000 лв.
На 30.03.2012 г. с договор за покупко-продажба на дружествени дялове „Евробилд Проект“
ЕООД придобива от Бромак“ ЕООД 100% от капитала на „Синектик“ ЕООД за сумата от 6 450 000
евро.
Собственик на капитала на „Евробилд Проект“ ЕООД е „Юлинор“ ЕООД с управител Ю. Й.
И., която е и едноличен собственик на капитала на „Юлинор“ ЕООД.
От протокол за разпит на свидетел от 04.08.2014 г. в качеството на свидетел по ДП №92/2004
г. Т. Д. И. - управител на „Евробилд 2003“ ЕООД дава следните показания относно начина на
управление в дружеството: „по документи Ц. В. няма участие в „Евробилд 2003“ ЕООД София.
Независимо от това сериозните мениджърски решения – какво да се придобие и на какви параметри
да се продава, се взимаха от Ц. В..“
Пазарна стойност на недвижимия имот към датата на придобиване – 43 362 490 лева
Пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент – 40 000 000 лева
Гореописаният недвижим имот подлежи на отнемане в полза на държавата „Евробилд
Проект“ ЕООД на основание чл. 67 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
Сумата в размер на 131 567 250 лв., представляваща разликата между размера на
облигационния заем и част от средствата за придобиване на недвижимия имот, подлежи на
отнемане в полза на държавата от „Технотел Инвест“ АД на основание чл. 66, ал. 2 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата.
Участие на „БРОМАК“ ЕООД в капитала на „ТЦ – ИМЕ“ АД
Съгласно справка от „Централен депозитар“ АД на 27.10.2010 г. „Бромак“ ЕООД купува
6 500 бр. акции на „ТЦ – ИМЕ“ АД на стойност 12 796 479,15 лв. от „КТБ“ АД. Във връзка с
посочената сделка на фондовата борса, при анализа на банковите сметки е установено следното:
Покупка на акциите:
На 29.10.2010 г. по сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД е постъпила
сума в размер на 12 801 975 лв. от сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина Ц“ ЕООД с
основание „покупко-продажба на валута“/в конкретния случай не е извършена „покупко-продажба
на валута“, тъй като преводът е между две левови сметки/. С част от посочената сума в размер на
12 796 479,31 лв., съгласно поръчка 253-0 от 29.10.2012 г. са закупени горепосочените 6 500 бр.
акции на „ТЦ – ИМЕ“ АД.
От своя страна „Фина Ц“ ЕООД е получило сумата от 12 801 975 лв. с превод на 13 690 600
лв. при превалутирането ѝ от 7 000 000 евро. При проверка на посочената дата на евровите сметки
на „Фина – Ц“ ЕООД е установено, че дружеството не е разполагало с 7 000 000 евро, които да
бъдат превалутирани в 13 690 600 лв. Видно от искане за покупко-продажба на валута от
№ 6120803/29.10.2010 г. „Фина - Ц“ ЕООД е поискало да продаде на „КТБ“ АД 7 000 000 евро от
сметка BG 46 KORP 9220 1404 1424 01 и „КТБ“ АД е превело по сметка BG 64 KORP 9220 1004
1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД сумата в размер на 13 690 600 лв. Съгласно искане за нетиране на
сделки от 29.10.2010 г. „КТБ“ АД е предоставило на „Фина – Ц“ ЕООД 7 000 000 евро, които след
превалутирането им са предоставени на „Бромак“ ЕООД за покупка на посочените акции на „ТЦ –
ИМЕ“ АД.
На същата дата /29.10.2010 г./ „Бромак“ ЕООД получава по сметка BG 31 KORP 9220 1000
0559 00 три превода от:
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- от сметка BG 95 KORP 9220 1004 9968 01 на “Синектик“ ЕООД в размер на 6 700 000 лв. с
основание „по договор“. От своя страна “Синектик“ ЕООД е получило посочената сума от сметка
BG 50 KORP 9220 1012 4540 01 на “Булит 2007“ ЕООД с основание „по договор“. От своя страна
“Булит 2007“ ЕООД е получило посочената сума от сметка BG 51 KORP 9220 1000 0536 00 на
“Фина - С“ АД, в качеството му на инвестиционен посредник с основание „поср. при продажба на
ЦК“.
- от сметка BG 41 KORP 9220 1000 0596 00 на „Кен трейд“ ЕАД в размер на 7 295 000 лв. с
основание „по договор“. От своя страна „Кен трейд“ ЕАД е получило посочената сума от сметка
BG 27 KORP 9220 1002 0791 01 на “Бургас мийт“ ЕООД с основание „по договор“. От своя страна
“Бургас мийт“ ЕООД е получило сумата от 7 295 000 лв. с два превода: в размер на 3 087 476,58
лв. от сметка BG 51 KORP 9220 1000 0536 00 на “Фина - С“ АД, в качеството му на инвестиционен
посредник с основание „поср. при продажба на ЦК емисия BG2100005094 ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС
АДСИЦ“ и в размер на 4 207 908,77 лв. от сметка BG 24 KORP 9220 1002 7502 01 на “Телиш“ АД с
основание „възст. на сума по дог. за заем“, от своя страна “Телиш“ АД е получило посочената сума
с превод от 40 837 730,40 лв. при превалутирането ѝ от 20 880 000 лв., с произход покупка от „Рема
трейд“ ЕООД на 2 400 бр. облигации, издадени от „Телиш“ АД.
- от сметка BG 61 KORP 9220 1013 8151 01 на “Сентръл Техно дивелпмънт 2“ АД в размер
на 3 544 300 лв. с основание „по договор за заем“. От своя страна “Сентръл Техно дивелпмънт 2“
АД е получило сумата от 3 544 300 лв. с два превода: в размер на 3 060 000 лв. от сметка BG 51
KORP 9220 1000 0536 00 на “Фина - С“ АД, в качеството му на инвестиционен посредник с
основание „поср. при продажба на ЦК емисия BG2100005094 ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ“ и в
размер на 484 311,34 лв. от сметка BG 50 KORP 9220 1012 4540 01 на “Булит 2007“ АД с основание
„по договор“, От своя страна “Булит 2007“ ЕООД е получило посочената сума от сметка BG 51
KORP 9220 1000 0536 00 на “Фина - С“ АД, в качеството му на инвестиционен посредник с
основание „поср. при продажба на ЦК“.
От своя страна „Бромак“ ЕООД превежда общата сума от /“Синектик“ ЕООД, “Кен трейд“
ЕАД и “Сентръл Техно дивелпмънт 2“ АД/ в размер на 17 506 200 лв. по сметка BG 64 KORP 9220
1004 1424 01 на „Фина Ц“ ЕООД с основание „покупко-продажба на валута“ /в конкретния случай
не е извършена „покупко-продажба на валута“, тъй като преводът е между две левови сметки/ на
същата дата.
В края на деня /29.10.2010 г./ от сумата 17 506 200 е извършен превод в размер на 13 691 300
лв. от сметка на „Фина – Ц“ ЕООД по сметка на „КТБ“ АД за закриване на нетирането на 7 000 000
евро.
Продажба на акциите:
На 23.07.2012 г. „Бромак“ ЕООД е продало на фондовата борса общо 2 559 бр. акции на „ТЦ
– ИМЕ“ АД на стойност 5 335 031,35 лв. като е реализирана печалба от сделката в размер на
297 155,64 лв. Към 04.08.2014 г. „Бромак“ ЕООД притежава 3 941 бр. акции от емисия
BG2100022099 на „ТЦ – ИМЕ“ АД. Съгласно списък на акционерите от 03.10.2014 г. /след
проверявания период/ „Бромак“ ЕООД не е акционер в „ТЦ – ИМЕ“ АД.
За сумата в размер на 5 335 031,35 лв., получена от „Бромак“ ЕООД при продажбата на
2 559 бр. акции /емисия BG2100022099 / от капитала на „ТЦ - ИМЕ“ АД не е установен законен
източник на средства за придобиването им. Претенцията на КОНПИ в тази връзка е подробно
описана при анализа на „ТЦ - ИМЕ“ АД.
Придобито МПС от „БРОМАК“ ЕООД
Лек автомобил „КИА” модел „Спортидж”, рег.№ СА 7371 РК, рама № U6YJE55558L25628,
двигател № D4EA7H339361, дата на първа регистрация 24.02.2010 г. Придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 17.02.2010 г. за сумата от 38 208 лв. /31 666,67 лв. без ДДС/.
Продаден с договор от 16.01.2014 г. за сумата от 4 000 лв.
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Автомобилът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като дружеството е
разполагало със заемни средства за придобиването му.
Анализ на финансовата 2011 г. на „БРОМАК“ ЕООД
ГДД и ГФО за „БРОМАК“ ЕООД
За 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО от „Бромак“ ЕООД с вх. № 294351200219842 от
27.03.2012 г. – декларирани приходи от дейност в размер на 86 676 057,56 лв., разходи в размер на
13 190 356,82 лв., счетоводна печалба в размер на 73 485 700,74 лв. и данъчна печалба в размер на
70 594 000 лв. От представения към ГДД счетоводен баланс е видно, че:
1. Нетекущите активи са в размер на 151 880 000 лв., от които:
- МПС в размер на 21 000 лв.,
- Предоставени парични средства чрез подчинен срочен дълг в размер на 20 000 000 евро или
39 117 000 лв. и лихва 616 000 лв. – общо 39 733 000 лв.
- съучастие в дъщерни предприятия: КТБ – 96 013 000 лв. /50,29 % от капитала/; „Бромак
Габрово“ ЕООД – 5 000 лв. /100 % от капитала/; „Синектик“ ЕООД – 9 800 000 лв. /100 % от
капитала/; „Пирин Корпорейшън“ ЕООД – 5 000 лв. /100% от капитала/; „Бромак Финанс“ ЕАД –
4 000 000 лв. /100 % от капитала/;
- съучастия в асоциирани предприятия: „ТМ Имоти“ ООД – 3 000 лв. /50 % от капитала/;
„Булгафрост“ АД – 1 800 000 лв. /50 % от капитала/; „Бромак Инвест“ ЕАД - 500 000 лв. /0,5 % от
капитала/;
2. Текущите активи /парични средства към 31.12.2011 г./ са в размер на 113 000 лв.
Дружеството е декларирало нетни финансови приходи /от участия/ в размер на 18 833 000
лв.
Дружеството има неразпределена печалба от минали години в размер на 39 400 000 лв. и
данъчна печалба от текущата година в размер на 70 594 000 лв.
През 2011 г. „Бромак“ ЕООД е учредило „Бромак Финанс“ ЕАД, закупило е дружествени
дялове на „Синектик“ ЕООД и е разпределило дивиденти, които са намерили отражение в ГФО за
2011 г.
Изплатени дивиденти от „БРОМАК“ ЕООД
Видно от съставения ревизионен акт № 2101302207/28.06.2013 г. и ревизионен доклад
№ 130207/11.06.2013 г. от органите на НАП, с решение от 06.06.2011 г. на едноличния собственик
на капитала на „Бромак“ ЕООД е разпределен дивидент в размер на 20 000 000 лв. на Ц. Р. В..
Дивидента е платен, както следва: пл.нареждане №577998/09.06.2011 г. – 5 829 000 евро или
11 700 533.07 лв.; пл.нареждане № 577995/09.06.2011 г. – 7 599 466.93 лв. Данък дивидент е платен
в размер на 1 000 000 лв. с пл.нареждане № 219213492/13.07.2011 г.
От анализа на банковата информация се установява, че от сметка BG 13 KORP 9220 1400
0559 00 и BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД са преведени на Ц. В. горецитираните
суми. Преведената сума е в резултат на реализирана печалба от продажба на ценни книжа.
Участие на „БРОМАК“ ЕООД в капитала на „Бромак Финанс“ ЕАД
1. Съгласно удостоверение №427/26.01.2011 г. на „КТБ“ АД, „Бромак“ ЕООД е внесло
сумата от 4 000 000 лв. по сметка на „Бромак Финанс“ ЕАД, ЕИК 201400647 с основание
„учредителен капитал“. Капиталът на дружеството е разпределен в 4 000 000 бр. обикновени
налични поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лв. Едноличен собственик на капитала е
„Бромак“ ЕООД. От анализа на банковата информация е установено, че на 26.01.2011 г. от сметка
BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 „Бромак“ ЕООД е превело 4 000 000 лв. по сметка на „Бромак
Финанс“ ЕАД с основание „учредяване на „Бромак Финанс“ ЕАД. Посочената сума е получена по
левовата сметка на „Бромак“ ЕООД с два превода от:
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1.1. сметка IBAN BG 95 KORP 9220 1004 9968 01 BGN на сметка на „Синектик“ ЕООД в
размер на 2 000 000 лв. с основание по „договор“ на 26.01.2011 г. „Синектик“ ЕООД е получило
посочената сума от превалутиране на 1 022 760 евро в 2 000 007,18 лв. От своя страна, „Синектик“
ЕООД е получило сумата от 1 022 760 евро от сметка IBAN BG 81 KORP 9220 1400 4257 01 на
„РАУЪРТ ОВЪРСИЙЗ/RAWORTH OVERSEA“ с превод на 3 400 000 евро с основание „по
договор“ на 25.01.2011 г. „РАУЪРТ ОВЪРСИЙЗ СА“ е получило посочената сума от сметка IBAN
BG 46 KORP 9220 1432 0978 01 на „БГ Корпорейшън“ ЕООД с основание „по договор“ на същата
дата. Същата е част от отпуснат кредит от „КТБ“ АД по договор за банков кредит от 21.01.2011 г. в
размер на 6 000 000 евро, от които са усвоени 3 400 000 евро на 25.01.2011 г.;
С договор от 21.01.2011 г. „КТБ“ АД е отпуснало на „БГ Корпорейшън“ ЕООД кредит в
размер на 6 000 000 евро със срок до 20.05.2014 г., като издължаването на главницата започва от
20.06.2012 г. до 20.05.2014 г. Съгласно чл. 2 от договора средствата по кредита са предназначени за
оборотни средства. Крайният срок за ползване/усвояване на кредита е 30.12.2011 г. Сумата на
кредита е преведена по сметка BG 46 KORP 9220 1432 0978 01 на „БГ Корпорейшън“ ЕООД на
25.01.2014 г. С Анекс № 1/01.11.2012 г. към договора страните се договорят, че неиздължената
главница е 50 000 евро и „БГ Корпорейшън“ ЕООД да ползва повторно суми по банковия кредит до
първоначално разрешения размер от 6 000 000 евро със срок на издължаване на главницата от
20.01.2013 г. до 20.05.2014 г. С Анекс № 2/21.03.2013 г. към договора страните се договорят, да се
увеличи размера на кредита до 10 000 000 евро с издължаване от 20.06.2013 г. до 20.05.2014 г. С
Анекс № 3/27.08.2013 г. към договора страните се договорят, да се увеличи размера на кредита до
16 800 000 евро с издължаване от 20.01.2014 г. до 20.05.2015 г. С Анекс № 4/13.06.2014 г. към
договора страните се договорят, че погасяването на главницата по кредита, която към 13.06.2014 г.
е в размер на 11 858 820 евро, да се извърши от 20.10.2014 г. до 20.05.2015 г.
Към 30.09.2014 г. „БГ Корпорейшън“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от банката
общо в размер на 42 276 хил. лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП. Установено е, че първоизточникът на 2 000 000 лв., с които“Бромак“
ЕООД участва в учредяването на „Бромак финанс“ ЕАД е включен в общата сума на отпуснатите и
непогасени заеми на „БГ Корпорейшън“ ЕООД от „КТБ“ АД /Н / общо в размер на 42 276 хил. лева.
1.2. сметка IBAN BG 97 KORP 9220 1002 6967 01 BGN на „ТЦ - ИМЕ“ АД в размер на
2 000 000 лв. с основание по „договор“ на 26.01.2011 г., които от своя страна са получени от сметка
IBAN BG 57 KORP 9220 1002 3521 01 BGN на „Транстрейдинг” ЕООД с основание по „договор“ на
същата дата. От своя страна, „Транстрейдинг” ЕООД е получило посочената сума от сметка IBAN
BG 47 KORP 9220 1013 8138 01 на „Сентръл Техно дивелъпмънт 1“ ЕООД с основание „по
договор“ на същата дата. „Сентръл Техно дивелъпмънт 1“ ЕООД/“Си ди мениджмънт“ ЕООД е
получило посочената сума от сметка IBAN BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина Ц“ ЕООД с
превод на 1 999 965 лв. с основание „покупко-продажба на валута“ /в конкрентия случай превода е
между две левови сметки/ на 26.01.2011 г. „Фина Ц“ ЕООД е получило последната сума от
превалутиране на 1 000 000 евро в 1 955 800 лв., но при анализа се установява, че дружеството не е
разполагало с посочените средства на 26.01.2011 г. Видно от искане за покупко-продажба на валута
и бордеро №362281/26.01.2011 г. „Фина - Ц“ ЕООД е поискало да продаде на „КТБ“ АД 1 000 000
евро от сметка IBAN BG 46 KORP 9220 1404 1424 01 и „КТБ“ АД е превело по сметка IBAN BG 64
KORP 9220 1004 1424 01 BGN на „Фина - Ц“ ЕООД 1 955 800 лв. Съгласно искане за нетиране на
сделки без номер от 26.01.2011 г. „КТБ“ АД е предоставило на „Фина - Ц“ ЕООД 1 000 000 евро за
превалутиране им в 1 955 800 лв.
На същата дата „Бромак Финанс“ ЕАД, след получаване от „Бромак“ ЕООД на сумата от
4 000 000 лв. с основание „учредителен капитал“, е превело по сметка IBAN BG 31 KORP 9220 1000
0559 00 BGN на „Бромак“ ЕООД обратно сумата от 4 000 000 лв. с основание „прехвърляне на
средства по реш. на еднол. собств. на капитал“. От своя страна на същата дата „Бромак“ ЕООД е
превело по сметка IBAN BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 BGN на „Фина - Ц“ ЕООД сумата от
3 997 975 лв. с основание „покупко-продажба на валута“ /в конкретния случай не е извършена
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покупко-продажба на валута, защото превода е извършен между две левови сметки/ и в края на
деня „Фина – Ц“ ЕООД е върнало на „КТБ“ АД сумата от 1 955 900 лв. за закриване на сделката за
нетирането от началото на деня.
2. За проверявания период на „Бромак Финанс“ ЕАД от 27.01.2011 г. до 04.08.2014 г. :
2.1. Не са публикувани в Търговския регистър ГФО на дружеството, заедно с приложенията
към тях за периода 2012 г. – 2014 г.;
2.2. Не са установени факти за направени парични и непарични вноски за увеличаване
капитала на „Бромак Финанс“ ЕАД от страна на едноличния собственик за проверявания период;
2.3. Дружеството не е разпределяло дивиденти за периода 2011 г. – 2013 г.;
2.4. Придобито и отчуждено имущество от „Бромак Финанс“ ЕАД:
2.4.1. Към 04.08.2014 г. „Бромак Финанс“ ЕАД е притежавало 1 499 520 бр. акции от
емисията на „ФИНА - С“ АД ISIN BG 1100087052. Акциите са придобити от „Бромак Финанс“ ЕАД
съгласно договор за покупко-продажба на ценни книжа от 28.07.2011 г. от „Афлик България“ ЕАД.
На 28.07.2011 г. „Бромак Финанс“ ЕАД е извършило превод в размер на 3 800 000 лв. от сметка
IBAN BG 88 KORP 9220 1033 6160 01 BGN по сметка на „Афлик България“ ЕАД с основание „по
договор за покупка на ценни книжа от 28.07.2011 г.“. Придобиването на акциите е отразено в
баланса на дружеството.
Анализ на средствата, с които „Бромак Финанс“ ЕАД придобива посочените ценни книжа:
На 28.07.2011 г. „Бромак Финанс“ ЕАД е получило по левовата си сметка превод в размер на
3 800 000 лв. от сметка IBAN BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 BGN на „Бромак“ ЕООД с основание
„по договор“. От своя страна „Бромак“ ЕООД е получило посочената сума от сметка IBAN BG 95
KORP 9220 1004 9968 01 BGN на „Синектик“ ЕООД с основание „по договор“ на същата дата.
„Синектик“ ЕООД е получило същата сума с превод от сметка IBAN BG 64 KORP 9220 1004 1424
01 BGN на „Фина - Ц“ ЕООД в размер на 3 800 011,70 лв. с основание „покупко-продажба на
валута“ на същата дата /в конкретния случай не е извършена покупко-продажба на валута, защото
превода е извършен между две левови сметки/. От своя страна „Фина - Ц“ ЕООД е получило
последната сума от превалутиране на 2 000 000 евро в 3 911 600 лв., но при анализа е установено,
че дружеството не е разполагало с посочените средства на 28.07.2011 г. Видно от искане за
покупко-продажба на валута и банково бордеро № 439911/28.07.2011 г. „Фина - Ц“ ЕООД е
поискало да продаде на „КТБ“ АД 2 000 000 евро от сметка BG 46 KORP 9220 1404 1424 01 и
„КТБ“ АД е превело по сметка IBAN BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 BGN на „Фина - Ц“ ЕООД
3 911 600 лв. Съгласно искане за нетиране на сделки без номер от 28.07.2011 г. „КТБ“ АД е
предоставило на „Фина Ц“ ЕООД 2 000 000 евро за превалутиране им в 3 911 600 лв.
На същата дата получената сума от продажбата на акциите от сметката на „Афлик България“
ЕАД е преведена по сметка IBAN BG 65 KORP 9220 1009 0985 01 BGN на „Интегрирани пътни
системи асфалти“ ЕООД с превод в размер на 3 798 900 лв. с основание „по договор“, която от своя
страна е преведена на „Синектик“ ЕООД с превод в размер на 3 800 000 лв., а „Синектик“ ЕООД е
превело същата сума на „Фина - Ц“ ЕООД с превод в размер на 3 800 108,89 лв. с основание
„покупко-продажба на валута“ на същата дата /в конкретния случай не е извършена покупкопродажба на валута, защото превода е извършен между две левови сметки/ и в края на деня „Фина –
Ц“ ЕООД е върнало на „КТБ“ АД сумата от 3 911 800 лв. за закриване на сделката за нетирането от
началото на деня.
Акциите в размер на 1 499 520 лв. от капитала на „Фина-С” АД, собственост на
„Бромак Финанс“ ЕАД, подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл. 66, ал. 2
във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за
придобиването им.
2.4.2. В раздел „Дългосрочни финансови активи” на балансите за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. на
„Бромак Финанс“ ЕАД са посочени в статия „акции и дялове в асоц. и смесени предприятия“ – 850
х.лв. /85 000 бр. акции по 10 лв. всяка, представляващи 0,5 % от капитала на „Бромак Телеком
Инвест” АД/.
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2.4.3. „Бромак Финанс“ ЕАД има придобито недвижимо имущество през проверявания
период, както следва:
2.4.3.1. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 24, том ІІ, рег.
№ 5052, дело № 193 от 11.07.2012 г., вписан с вх. рег. №.29589, акт № 95, том 68/2012г. на Служба
по вписванията – гр.София, „БРОМАК ФИНАНС” ЕАД купува от „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД, ЕИК
131062652, недвижими имоти в груб строеж, както следва:
Точка 1. Урегулиран поземлен имот № ІІ-30, от квартал 254, по плана на гр.София,
местност булевард „Цар Борис ІІІ” с площ от 2151,60 кв.м., а именно: подземен гараж на трето
подземно ниво, на кота -11,20 метра, състоящ се от паркинг за 54 автомобила и две инсталационни
помещения, с площ от 2033,90 кв.м.; 1296,35/2033,90 идеални части от подземен гараж на второ
подземно ниво, на кота -7,90 метра, състоящ се от паркинг за 55 автомобила и две инсталационни
помещения, с площ от 2033,90 кв.м. като идеалните части съответстват на 45 броя паркоместа,
които купувачът ще ползва в рамките на: ПАРКОМЯСТО № 1 с площ от 12,68 кв.м.,
ПАРКОМЯСТО № 2 с площ от 14,58 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 3 с площ от 15,54 кв.м;
ПАРКОМЯСТО № 4 с площ от 15,97 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 5 с площ от 16,82 кв.м;
ПАРКОМЯСТО № 6 с площ от 16,62 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 25 с площ 11,55 кв.м;
ПАРКОМЯСТО № 26 с площ от 12.18 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 28 с площ от 10,73 кв.м;
ПАРКОМЯСТО № 29 с площ от 10,73 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 30 с площ от 10,73 кв.м;
ПАРКОМЯСТО № 31 с площ от 10,58 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 32 с площ от 10,58 кв.м;
ПАРКОМЯСТО № 33 с площ от 10,58 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 35 с площ от 10,73 кв.м;
ПАРКОМЯСТО № 36 с площ от 10,73 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 37 с площ от 10,01 кв.м;
ПАРКОМЯСТО № 38 с площ от 10,01 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 39 с площ от 10.73 кв.м;
ПАРКОМЯСТО № 40 с площ от 10,73 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 41 с площ от 10,73 кв.м;
ПАРКОМЯСТО № 42 с площ от 11,50 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 43 с площ от 17,85 кв.м;
ПАРКОМЯСТО № 44 с площ от 17,85 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 45 с площ от 12,38 кв.м;
ПАРКОМЯСТО № 46 с площ 12,38 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 47 с площ от 12,38 кв.м;
ПАРКОМЯСТО № 48 с площ от 14,83 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 49 с площ от 12,24 кв.м;
ПАРКОМЯСТО № 50 с площ от 12,24 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 52 с площ от 12,49 кв.м;
ПАРКОМЯСТО № 53 с площ от 11,42 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 54 с площ от 10,86 кв.м;
ПАРКОМЯСТО№ 55 с площ от 12,01 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 57 с площ от 12,01 км.м;
ПАРКОМЯСТО № 58 с площ от 12,01 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 59 с площ от 12,01 кв.м;
ПАРКОМЯСТО № 60 с площ от 12.01 кв.м; ПАРКОМЯСТО № 62 с площ от 16,53 кв.м.;
ПАРКОМЯСТО № 63 с площ от 16,53 кв.м.; 44,92/2033,90 идеални части от подземен гараж на
първо ниво на кота -4.50 метра, състоящ се от паркинг за 52 автомобила и две инсталационни
помещения с площ от 2033,90 кв.м., като идеалните части съответстват на 2 броя паркоместа, които
ще се ползват от купувача в границите на ПАРКОМЯСТО № 25 с площ от 11,55 кв.м. и
ПАРКОМЯСТО № 26 площ 12.18 кв.м. Офис № 1, с площ от 231,50 кв.м; Търговски и бизнес
център с площ от 430,88 кв.м; Офис № 6 с площ от 1 331,55 кв.м; Офис № 7 с площ от 1 228 кв.м;
Офис № 8 с площ от 1 228 кв.м; Офис № 9 с площ от 1 230,33 кв.м; Офис № 10 с площ от 1 233,33
кв.м; Ресторант с площ от 947.90 кв.м; Офис № 11 с площ от 702,07 кв.м; Офис № 12 с площ от
367,81 кв.м; Офис № 13 с площ от 86.86 кв.м;
Точка 2. Урегулиран поземлен имот № ХІІ-30, в квартал 254, по плана на гр.София,
местност булевард „Цар Борис ІІІ”, с площ от 298,40 кв.м., заедно с изградената в имота, на степен
„груб строеж”, сграда за административно обслужване с подземни гаражи, със застроена площ от
146,42 кв.м. и РЗП с площ от 907,52 кв.м. и застроена площ на подземни нива от 891,63 кв.м.,
състояща се както следва: подземен гараж от 266,44 кв.м; подземен гараж на 266,44 кв.м;
подземен гараж с площ 246,95 кв.м; Офис № 1 с площ от 105,97 кв.м; Офис № 2 с площ от 131,81
кв.м; Офис № 3а с площ от 131,81 кв.м; Офис № 4 с площ от 77,03 кв.м; Офис № 5 с площ от 77,03
кв.м; Офис № 6 с площ от 77,03 кв.м; Офис № 7 с площ от 39,20 кв.м, за сумата от 20 000 000 евро
без ДДС, която сума ще бъде изплатена на продавача чрез банков кредит, отпуснат на купувача от
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„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, съгласно Договор за банков инвестиционен кредит
№138/10.07.2012 г. Данъчната оценка на продаваните имоти е, както следва: за УПИ №ХІІ-30 16 784,40 лв., за построената в него сграда - 1 568 417,70 лв., за УПИ №ІІ-30 - 22 496,70 лв., и за
обектите, построени в същия, в размер на 16 591 537,10 лв. Съгласно нотариалния акт, продавачът
се задължава да завърши описаните имоти и да въведе в експлоатация сградата в срок до 31.03.2013
г.
Придобиването на недвижимите имоти е отразено в баланса на дружеството.
С нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти № 25,
том ІІ, рег.№ 5053, дело № 194 от 11.07.2012 г., вписан с вх.рег. № 29591, том 14, акт № 24/2012
г. в Служба по вписванията – гр. София, „УниКредит Булбанк” АД, ЕИК 831919536 от една
страна като кредитор предоставя на кредитополучателя „БРОМАК ФИНАНС” ЕАД банков
инвестиционен кредит в размер на 20 000 000 евро, предназначен за финансиране заплащането на
пълната продажна цена без ДДС за придобиването правото на собственост върху недвижимите
имоти, подробно описани по-горе.
2.4.3.2. С нотариален акт за прехвърляне на собственост върху недвижими имоти
срещу погасяване на парично задължение № 54, том ІІ, рег. № 2761 от 28.07.2014 г., вписан с
вх. рег. № 36980, том 89, акт 145/2014 г. на Служба по вписванията – гр. София, „БРОМАК
ФИНАНС” ЕАД, като длъжник прехвърлител и от друга страна „Уникредит Булбанк”АД като
кредитор – приобретател, сключват следния договор: Длъжникът прехвърлител има парично
задължение към кредитора – приобретатаел общо в размер на EUR 19 200 076,23 евро без ДДС, по
Договор за банков инвестиционен кредит №138/09.07.2012 г./10.07.2012 г. Страните се договарят,
че срещу прехвърляне правото на собственост върху недвижими имоти подробно описани в точка
ІІІ на нотариалния акт, задължението на длъжника прехвърлител към кредитора приобретател,
описано в точка І на същия се погасява в общ размер на 18 355 076,23 евро.
В настояща собственост на „БРОМАК ФИНАНС” ЕАД, ЕИК 201400647 остават описаните в
точка втора недвижими имоти.
Недвижимите имоти не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като са
придобити с отпуснат банков кредит, който е погасен с прехвърлянето на имотите от точка
първа в полза на „УниКредит Булбанк“ АД.
2.4.3.3. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 171, том І, рег.
№ 3689, дело № 138 от 31.05.2014 г., вписан с вх. рег. № 25671, том 61, акт № 119/2014 г. на
Служба по вписванията – гр. София, „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД и „БРОМАК ФИНАНС” ЕАД
продават на „ПАРТНЕР ЛИЗИНГ”АД следните съсобствени на дружествата недвижими имоти, а
именно: урегулиран поземлен имот № Х-30,537 от квартал 254, по плана на гр. София, местност
ж.к. „Бъкстон-север”, заедно с построената в имота АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС
СТУДИА, за сумата от 8 350 000 лв. без ДДС. Данъчната оценка на продаваните имоти е общо в
размер на 2 666 449,20 лв.
2.5. Банкова информация за „Бромак Финанс” ЕАД:
От писмо изх.№ 6771/19.09.2014 г. на „Корпоративна търговска банка” АД, постъпило с
вх.№ 10028/24.09.2014 г. се установяват следните открити /и закрити банкови сметки:
- Разплащателна сметка BG88 KORP9220 10 33616001, в лева, открита на 31.01.2011 г.;
- Разплащателна сметка BG70 KORP9220 14 33616001 в евро, открита на 31.01.2011 г.;
- Разплащателна сметка BG35KORP 9220 11 33616001 в щатски долари, открита на
02.10.2012 г.;
- Специална сметка BG 70KORP9220 20 33616000 в лева, открита на 26.01.2011 г. и закрита
на 31.01.2011г. по която не е имало движение за проверявания период.
- Сключен договор № 00193 за банкова касета от 05.01.2012 г.
Установено е, че „Бромак Финанс“ ЕАД е извършило преводи от:
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- сметка IBAN BG 88 KORP 9220 1033 6160 01 BGN по сметка IBAN BG 08 KORP 9220 2044
8308 01 BGN с титуляр „Бромак Телеком Инвест” АД в размер на 150 000 лв. с основание „вноска
на учредителен капитал“ на 19.10.2012 г.;
- по сметка IBAN BG 53 KORP 9220 1044 8308 01 BGN с титуляр „Бромак Телеком Инвест”
АД с основание „вноска на допълнителен капитал“ в размер на: 450 000 лв. на 07.11.2012 г. и
250 000 лв. на 08.11.2012 г.
От писмо изх.№0890-49-059017/087 /ЗВИ/ МЦК/ 420757 от 05.09.2014 г. на „УниКредит
Булбанк”АД, постъпило с вх.№ 11856/06.11.2014 г. и писмо изх.№ 0890-49-059694/087/ЗВИ/МЦК
/420757/05.09.2014 г. и вх.№ 12010/10.11.2014 г. се установяват следните открити / и закрити
банкови сметки:
- BG 39 UNCR 7000 1521 9407 17 BGN, открита на 01.08.2014 г.;
- BG 82 UNCR 7000 1520 6487 76 ЕUR, открита на 09.07.2012 г.;
- Инвестиционен кредит корпоративни клиенти реф. № 950LINV122020601 EUR,
предоставен с Договор за банков инвестиционен кредит №138/09.07.2012 г.
От писмо изх. № 74211/09.10.2014 г. на „Райфайзенбанк /България/ ЕАД, постъпило с вх.
№10770/13.10.2014 г. се установява разплащателна банкова сметка в лева IBAN
BG89RZBB91551004817881, открита на 23.06.2014 г. и закрита на 01.07.2014 г.
От писмо изх. № 01-ИСК-9814/1/11.09.2014 г. на „Банка ДСК” ЕАД, постъпило с вх.
№ 9667/15.09.2014 г. се установяват следните открити /и закрити банкови сметки:
- Разплащателна сметка № 21973585;
- Разплащателна сметка № 21973588;
Акциите в размер на 4 000 000 лв. от капитала на „Бромак Финанс” ЕАД, собственост
на „Бромак“ ЕООД, подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл. 66, ал. 2
във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за
придобиването им.
Участие на „БРОМАК“ ЕООД в капитала на „Синектик“ ЕООД
С договор за покупко-продажба от 09.12.2011 г. „Бромак“ ЕООД купува от „Хедж
Инвестмънт България“ ЕАД, 87 850 дружествени дяла, всеки с номинална стойност 100 лв.,
представляващи 100 % от капитала на „Синектик“ ЕООД за 9 800 000 лв.
От анализа на банковата информация е установено, че от сметка BG 31 KORP 9220 1000
0559 00 на „Бромак“ ЕООД са преведени суми в общ размер на 9 800 000 лв. по сметка на „Хедж
Инвестмънт България“ АД с основание „покупка на дялове“ с два превода, както следва:
1. На 29.12.2011 г. с превод в размер на 9 192 401 лв., която сума е получена по сметката на
„Бромак” ЕООД от сметка BG 67 KORP 9220 1005 1494 01 на „Евробилд проект“ ЕООД с
основание „по договор”, от своя страна „Евробилд проект“ ЕООД е получило сумата от сметка BG
64 KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина-Ц“ ЕООД с основание „покупко-продажба на валута”
/превода е между две левови сметки/. От своя страна „Фина-Ц“ ЕООД е получило сумата с три
превода, както следва:
1.1. в размер на 1 567 538,40 лв. от сметка BG 67 KORP 9220 1032 0572 01 на „Бромак
инвест“ АД с основание „покупко-продажба на валута” /превода е между две левови сметки/, от
своя страна „Бромак инвест“ АД е получило сумата от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на
„Бромак“ ЕООД с основание „по договор”. От своя страна „Бромак“ ЕООД е получило сумата от
сметка BG 95 KORP 9220 1004 9968 01 на „Синектик“ ЕООД с основание „по решение на ЕСК” с
превод на 18 800 000 лв.
1.2. в размер на 1 900 000 лв. от сметка BG 50 KORP 9220 1012 4540 01 на „Булит 2007“
ЕООД с основание „покупко-продажба на валута” /превода е между две левови сметки/, от своя
страна „Булит 2007“ ЕООД е получило сумата от сметка BG 69 KORP 9220 1007 3598 01 на „Рема
трейд“ ЕООД с основание „по договор”, от своя страна „Рема трейд“ ЕООД е получило сумата от
сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД с основание „по договор” с превод на
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4 490 926,27 лв. От своя страна „Бромак“ ЕООД получава сумата от сметка BG 95 KORP 9220 1004
9968 01 на „Синектик“ ЕООД с основание „по решение на ЕСК” с превод на 18 800 000 лв.
От своя страна „Синектик“ ЕООД е получило гореописаните две суми 1 567 538,40 лв. и
1 900 000 лв. от сметка BG 53 KORP 9220 1014 4601 01 на „Елтауър“ ЕООД с основание „по
договор” с превод на 6 048 488 лв. От своя страна „Елтауър“ ЕООД е получило сумите от сметка
BG 64 KORP 9220 1004 1004 01 на „Фина-Ц“ ЕООД с основание „покупко-продажба на валута”
/преводите са между левови сметки/. От своя страна „Фина-Ц“ ЕООД“ ЕООД е получило сумите от
сметка BG 53 KORP 9220 1007 4276 01 на „Акванада“ ЕООД с превод на 3 863 566,85 лв. с
основание „покупко-продажба на валута” /преводите са между левови сметки/. От своя страна
„Акванада“ ЕООД е получило сумите от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД
с основание „по договор”. От своя страна „Бромак“ ЕООД е получило сумите от сметка BG 97
KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ – ИМЕ“ АД с превод от 16 612 685,05 лв. с основание „по
договор” От своя страна „ТЦ - ИМЕ“ АД е получило сумите от сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424
01 на „Фина-Ц“ ЕООД с превод от 16 613 250 лв. с основание „покупко-продажба на валута”
/преводите са между левови сметки/. На същата дата по сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на
„Фина - Ц“ ЕООД е постъпила сума в размер на 33 248 6 00 лв. с основание „покупка на 17 000 000
евро“. Видно от искане за покупко-продажба на валута и банково бордеро №553024/29.12.2011 г.
„Фина Ц“ ЕООД е поискало да продаде на „КТБ“ АД 17 000 000 евро от сметка BG 46 KORP 9220
1404 1424 01 и „КТБ“ АД превело по сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД
33 248 600 лв. При проверка на посочената дата на сметка BG 46 KORP 9220 1404 1424 01 на „Фина
– Ц“ ЕООД е установено, че дружеството не е разполагало с 17 000 000 евро, които да бъдат
превалутирани в 33 248 600 лв. Съгласно искане за нетиране на сделки без номер от 29.12.2011 г.
„КТБ“ АД е предоставило на „Фина – Ц“ ЕООД 17 000 000 евро /използвани от „Бромак“ ЕООД за
покупка на дружествените дялове на „Синектик“ ЕООД/ и в края на деня сумата от 33 248 600 лв. е
върната от „Фина – Ц“ на банката, чрез събирането ѝ с няколко превода от фирми /свързани лица/,
които са анализирани по-долу.
1.3. в размер на 5 724 866 лв. от сметка BG 95 KORP 9220 1004 9968 01 на „Синектик“
ЕООД с превод на 12 761 296,08 лв. с основание „покупко-продажба на валута” /превода е между
две левови сметки/. От своя страна „Синектик“ ЕООД е получило сумата от сметка BG 31 KORP
9220 1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД с превод на 12 751 512,66 лв. с основание „по договор”.
„Бромак“ ЕООД е получило сумата от сметка BG 95 KORP 9220 1004 9968 01 на „Синектик“ ЕООД
с превод на 18 800 000 лв. с основание „по решение на ЕСК”. От своя страна „Синектик“ ЕООД е
получило сумата от сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина-Ц“ ЕООД с превод от
12 751 509,81 лв. с основание „покупко-продажба на валута” /превода е между две левови сметки/.
От своя страна „Фина-Ц“ ЕООД е получило сумата от сметка BG 29 KORP 9220 1013 9119 01 на
„Сана спейс хотел Хисаря“ ЕАД с превод от 12 749 119,20 лв. с основание „покупко-продажба на
валута” /преводът е между две левови сметки/. От своя страна „Сана спейс хотел Хисаря“ ЕАД е
получило сумата от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД с превод на
12 749 118,05 лв. с основание „по договор”. От своя страна „Бромак“ ЕООД е получило сумата от
сметка BG 97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ - ИМЕ“ АД с превод от 16 612 685,05 лв. с
основание „по договор”. От своя страна „ТЦ - ИМЕ“ АД е получило сумата от сметка BG 64 KORP
9220 1004 1424 01 на „Фина-Ц“ ЕООД с превод от 16 613 250 лв. с основание „покупко-продажба
на валута” /превода е между две левови сметки/. На същата дата по сметка BG 64 KORP 9220 1004
1424 01 на „Фина Ц“ ЕООД е постъпила сума в размер на 33 248 600 лв. с основание „покупка на
17 000 000 евро“. Видно от искане за покупко-продажба на валута и банково бордеро
№ 553024/29.12.2011 г. „Фина Ц“ ЕООД е поискало да продаде на „КТБ“ АД 17 000 000 евро от
сметка BG 46 KORP 9220 1404 1424 01 и „КТБ“ АД е превело по сметка BG 64 KORP 9220 1004
1424 01 на „Фина Ц“ ЕООД 33 248 600 лв. При проверка на посочената дата на сметка BG 46 KORP
9220 1404 1424 01 на „Фина – Ц“ ЕООД е установено, че дружеството не е разполагало с 17 000 000
евро, които да бъдат превалутирани в 33 248 600 лв. Съгласно искане за нетиране на сделки без
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номер от 29.12.2011 г. „КТБ“ АД е предоставило на „Фина – Ц“ ЕООД 17 000 000 евро /използвани
от „Бромак“ ЕООД за покупка на дружествените дялове на „Синектик“ ЕООД/ и в края на деня
сумата е върната от „Фина – Ц“ ЕООД на банката, чрез събирането ѝ от няколко превода от фирми
/свързани лица/, които са анализирани по-долу.
2. На 19.01.2012 г. с превод в размер на 607 599 лв., която сума е получена по сметката на
„Бромак” ЕООД от сметка BG 69 KORP 9220 1007 3598 01 на „Рема трейд“ ЕООД с превод на
1 130 500 лв.с основание „по договор”, който от своя страна е получен от сметка BG 64 KORP 9220
1004 1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД с основание „покупко-продажба на валута” с превод на
3 757 917,15 лв. /превода е между две левови сметки/. От своя страна „Фина - Ц“ ЕООД е получило
средствата от превалутиране на 2 100 000 евро в 4 106 550 лв. От своя страна „Фина - Ц“ ЕООД е
получило средствата по евровата си сметка от вноска на каса от Ц. Р. В. с основание „допълнителна
парична вноска“ в размер на 13 000 000 евро на 12.01.2012 г.
Анализ на произхода на върнатата нетирана сума в размер на 17 000 000 евро /33 248,600
лв./ на същата дата /29.12.2011 г./ от „Фина-Ц“ ЕООД на „КТБ“ АД. Посочената сума е събрана
от „Фина-Ц“ ЕООД от шест превода, както следва:
1. в размер на 13 579 948,10 лв. от сметка BG 67 KORP 9220 1032 0572 01 на „Бромак
инвест“ АД с основание „покупко-продажба на валута” /превода е между две левови сметки/, от
своя страна „Бромак инвест“ АД е получило сумата от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на
„Бромак“ ЕООД с основание „по договор” с превод на 13 580 000 лв. От своя страна „Бромак“
ЕООД е получило сумата от „продажба на ценни книжа“ в размер на 13 599 600 лв. /168 000 бр.
акции по 80,95 лв. от емисия BG1100129052, продадени на „Бромак инвест“ АД/. „Бромак“ ЕООД е
придобил посочените акции при увеличението на капитала на „КТБ“ АД с 866 803 бр. акции през
2006 г., което е описано в частта „Анализ на финансовата 2004 г. на „БРОМАК“ ЕООД“.
2. в размер на 6 921 521,10 лв. от сметка BG 53 KORP 9220 1014 4601 01 на „Елтауър“ ЕООД
с основание „покупко-продажба на валута” /превода е между две левови сметки/, от своя страна
„Елтауър“ ЕООД е получило сумата от сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД
с основание „покупко-продажба на валута” /превода е между две левови сметки/. От своя страна
„Фина - Ц“ ЕООД е получило сумата с три превода, както следва:
2.1. в размер на 78 088,41 лв. от сметка BG 84 KORP 9220 1004 6542 01 на „Юлита 2002“ АД
с основание „покупко-продажба на валута” /превода е между две левови сметки/, от своя страна
„Юлита 2002“ АД е получило сумата от сметка BG 67 KORP 9220 1005 1494 01 на „Евробилд
проект“ ЕООД с превод от 223 000 лв. с основание „по договор”. От своя страна „Евробилд проект“
ЕООД ги получава от евровата си сметка при превалутиране на 183 000 евро, които от своя страна
са получени от сметка BG 46 KORP 9220 1404 1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД с основание „покупкопродажба на валута” /превода е между две еврови сметки/. От своя страна „Фина - Ц“ ЕООД е
получило сумата от вноска на каса от Ю. Й. И. /свързано лице/ в размер на 5 923 280 евро на
28.12.2011 г.
2.2. в размер на 1 874 999,10 лв. от сметка BG 54 KORP 9220 1019 4744 01 на „Евробилд
2003“ ЕООД с основание „покупко-продажба на валута” /превода е между две левови сметки/, от
своя страна „Евробилд 2003“ ЕООД е получило сумата от сметка BG 81 KORP 9220 1010 3984 01 на
„Интегрирани пътни системи“ АД с превод от 2 250 000 лв.с основание „аванс по договор”. От своя
страна „Интегрирани пътни системи“ АД е получило сумата от сметка BG 11 KORP 9220 1012 2640
01 на „Хедж инвестмънт България“ АД с превод от 1 875 000 лв. с основание „по договор”, които от
са получени от сметка BG 46 KORP 9220 1404 1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД с основание „покупкопродажба на валута” /преводът е между две еврови сметки/. От своя страна „Фина - Ц“ ЕООД е
получило сумата от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД с основание
„покупка на дялове”, т.е. от превода на купувача „Бромак“ ЕООД за покупката на дружествените
дялове на „Синектик“ ЕООД.
2.3. в размер на 4 968 424,49 лв. от сметка BG 11 KORP 9220 1012 2640 01 на „Хедж
инвестмънт България“ АД с основание „по договор” /с превод от 7 317 388,10 лв./ с основание
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

187 / 378

За служебно ползване!
„покупко-продажба на валута” /преводът е между две левови сметки/, които от своя страна са
получени от сметка BG 46 KORP 9220 1404 1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД с основание „покупкопродажба на валута” /преводът е между две еврови сметки/. От своя страна „Фина - Ц“ ЕООД е
получило сумата от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД с основание
„покупка на дялове”, т.е. от превода на купувача „Бромак“ ЕООД за покупката на дружествените
дялове на „Синектик“ ЕООД.
3. в размер на 2 348 963,61 лв. от сметка BG 11 KORP 9220 1012 2640 01 на „Хедж
инвестмънт България“ АД с превод на 7 317 388,10 лв. с основание „покупко-продажба на валута”
/преводът е между две левови сметки/, който от своя страна е получен от сметка BG 46 KORP 9220
1404 1424 01 на „Фина Ц“ ЕООД с основание „покупко-продажба на валута” /преводът е между две
левови сметки/. От своя страна „Фина Ц“ ЕООД е получило сумата от сметка BG 31 KORP 9220
1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД с основание „покупка на дялове”, т.е. от превода на купувача
„Бромак“ ЕООД за покупката на дружествените дялове на „Синектик“ ЕООД.
4. в размер на 3 478 355,19 лв. от сметка BG 95 KORP 9220 1004 9968 01 на „Синектик“
ЕООД с превод на 12 761 296,08 лв. с основание „покупко-продажба на валута” /преводът е между
две левови сметки/. Произходът на сумата от 12 761 296,08 лв. е описан по-горе в частта за
покупката на дружествените дялове на „Синектик“ ЕООД.
5. в размер на 2 590 922 40 лв. от сметка BG 69 KORP 9220 1007 3598 01 на „Рема трейд“
ЕООД с основание „покупко-продажба на валута” /преводът е между две левови сметки/, който от
своя страна е получен от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД с превод на
4 490 926,27 лв. От своя страна „Бромак“ ЕООД е получило сумата от сметка BG 95 KORP 9220
1004 9968 01 на „Синектик“ ЕООД с основание „по решение на ЕСК” с превод на 18 800 000 лв.
Произходът на сумата от 18 800 000 лв. е описан по-горе при покупката на дружествените дялове
на „Синектик“ ЕООД.
6. в размер на 4 330 589,60 лв. от 17 000 000 евро, превалутирани в 33 248 600 лв., описани
по-горе в при покупката на дружествените дялове на „Синектик“ ЕООД.
С договор за покупко-продажба от 30.03.2012 г. „Бромак“ ЕООД продава на „Евробилд
проект“ ЕООД, ЕИК 131443824, 87 850 дружествени дяла, всеки с номинална стойност 100 лв.,
представляващи 100% от капитала на „Синектик“ ЕООД за 6 450 000 евро или 12 615 103,50 лв.,
които са платени, както следва: 4 700 000 евро или 9 192 401 лв. на 29.12.2011 г. и 1 750 000 евро
или 3 422 702,50 лв. на 30.03.2012 г.
За проверявания период на „Синектик“ ЕООД от 20.12.2011 г. до 30.03.2012 г.:
- не са установени факти за направени парични и непарични вноски за увеличаване капитала
на „Синектик“ ЕООД от страна на едноличния собственик;
- дружеството няма придобито имущество и не е разпределяло дивиденти.
Сумата в размер на 12 615 103,50 лева, представляваща продажната цена на
дружествените дялове от капитала на „Синектик“ ЕООД, с едноличен собственик на
капитала „Бромак“ ЕООД, подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72
във връзка с чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването им.
Предоставен заем от „БРОМАК“ ЕООД
Видно от съставения ревизионен акт № 2101302207/28.06.2013 г. и ревизионен доклад
№ 130207/11.06.2013 г. от органите на НАП, с договор за заем от 29.08.2011 г. „Бромак“ ЕООД е
предоставило на Ц. Р. В. заем в размер на 2 500 000 лв. при лихва 10% годишно. На 16.09.2011 г. са
възстановени 99 600 лв. и на 12.10.2011 г. 2 400 400 лв. Платената лихва е в размер на 29 141.78 лв.
Анализ на финансовата 2012 г. на „БРОМАК“ ЕООД
ГДД и ГФО за „БРОМАК“ ЕООД
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За 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО от „Бромак“ ЕООД с вх. № 22254351300220284
от 25.03.2012 г. – декларирани приходи от дейност в размер на 50 330 906,70 лв., разходи в размер
на 9 830 515,18 лв., счетоводна печалба в размер на 40 500 391,52 лв. и данъчна печалба в размер на
37 275 000 лв. От представения към ГДД счетоводен баланс е видно, че:
Нетекущите активи са в размер на 506 824 000 лв., от които:
- МПС в размер на 11 000 лв.,
- предоставени парични средства в размер на 61 231 000 лв., в т.ч.:
* чрез подчинен срочен дълг в размер на 29 000 000 евро или 56 719 000 лв. и лихва 4 064
000 лв. – общо 60 783 000 лв.;
* други заеми 448 000 лв.;
- съучастие в дъщерни предприятия: КТБ – 50,29 % от капитала; „Бромак Габрово“ ЕООД –
100 % от капитала; „Пирин Корпорейшън“ ЕООД – 100 % от капитала; „Бромак Финанс“ ЕАД –
100 % от капитала; „Бромак Телеком Инвест“ ЕАД – 99,50 %; „Бромак Инвест“ ЕАД - 500 000 лв.
/0,5 % от капитала/;
- съучастия в асоциирани предприятия: „ТМ Имоти“ ООД – 50 % от капитала; „V TELEKOM
INVESTMENT/EQUITY“ – 43.26 % от капитала; „V TELEKOM INVESTMENT/GP“ – 43.26 % от
капитала;
Текущите активи /парични средства към 31.12.2012 г./ са в размер на 13 367 000 лв.
Дружеството има неразпределена печалба от минали години в размер на 101 794 000 лв. и
данъчна печалба от текущата година в размер на 37 275 000 лв.
За проверявания период „Бромак“ ЕООД е разпределило дивиденти, които са отразени в
ГФО.
Събития след датата на баланса:
Със сключено на 14.12.2012 г. споразумение „Бромак“ ЕООД се ангажира да продаде 74,25
% от капитала на дъщерното си дружество „Бромак Телеком Инвест“ ЕАД, след неговото
номиниране за заместване в правата и задълженията на „Бромак“ ЕООД по сложна компромисна
схема за придобиване на акционерно участие във „Вива Телеком България“ /мажоритарен
собственик на „БТК“ АД/. С писмо от 22.02.2013 г. „Бромак“ ЕООД е заявило заместването си от
„Бромак Телеком Инвест“ АД по предвидения от междуакционерния договор начин в „схемата за
придобиване на „БТК“ АД“.
Изплатени дивиденти от „БРОМАК“ ЕООД
Видно от съставения ревизионен акт № 2101302207/28.06.2013 г. и ревизионен доклад
№ 130207/11.06.2013 г. от органите на НАП, с решение от 15.10.2012 г. на едноличния собственик
на капитала на „Бромак“ ЕООД е разпределен дивидент в размер на 8 200 000 лв., в т.ч. получена
нетна сума от Ц. Р. В. 7 790 000 лв. на 24.10.2012 г. /от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 с
титуляр „Бромак“ ЕООД/ и 410 000 лв. удържан данък дивидент.
Участие на „БРОМАК“ ЕООД в капитала на „Бромак Телеком Инвест” АД
На 23.10.2012 г. „Бромак” ЕООД и „Бромак Финанс” ЕАД учредяват дружество „Бромак
Телеком Инвест” АД с ЕИК 202292625. Капиталът на дружеството е в размер на 120 000 000 лв.,
разпределен в 12 000 000 бр. с номинална стойност 10 лв. всяка, както следва: „Бромак” ЕООД 11 940 000 бр. акции и „Бромак Финанс” ЕАД - 60 000 бр. акции от капитала на „Бромак Телеком
Инвест” АД.
На 19.10.2012 г. по банкова сметка IBAN BG 08 KORP 9220 2044 8308 01 BGN с титуляр
„Бромак Телеком Инвест” АД са постъпили преводи с основание „вноска на учредителен капитал“
от „Бромак” ЕООД в размер на 29 850 000 лв. и от „Бромак Финанс” ЕАД в размер на 150 000 лв.
На 06.11.2012 г. е взето решение от акционерите на дружеството за увеличаване капитала на
„Бромак Телеком Инвест” АД от 120 000 000 лв. на 170 000 000 лв., чрез издаване на нови 5 000 000
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бр. акции, а именно: „Бромак” ЕООД записва 4 975 000 бр. акции и „Бромак Финанс” ЕАД записва
25 000 бр. акции с номинална стойност 10 лв. всяка.
От Удостоверение изх. № 4909/08.11.2012 г. на „КТБ“ АД е видно, че по сметка на „Бромак
Телеком Инвест” АД са постъпили суми с основание „вноска за допълване капитала на „Бромак
Телеком Инвест” АД“ общо в размер на 140 000 000 лв., както следва:
- на 07.11.2012 г. сума общо в размер на 90 000 000 лв., в т.ч. 89 550 000 лв. от „Бромак”
ЕООД и 450 000 лв. от „Бромак Финанс” ЕАД;
- на 08.11.2012 г. сума общо в размер на 50 000 000 лв., в т.ч. 49 750 000 лв. от „Бромак”
ЕООД и 250 000 лв. от „Бромак Финанс” ЕАД;
След увеличение капитала на „Бромак Телеком Инвест” общо притежаваните акции АД от
„Бромак” ЕООД са 16 915 000 бр. акции, представляващи 99,5 % от капитала и от „Бромак Финанс”
ЕАД - 85 000 бр. акции, представляващи 0,5 % от капитала.
На проведено на 07.05.2013 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Бромак
Телеком Инвест” АД е взето решение за промяна адреса на управление на „Бромак Телеком
Инвест” АД от гр. София 1618, район Красно село, ул. „Дебър” № 17 на гр. София 1618, район
Красно село, ж.к. „Бъкстон”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6.
През 2013 г. е осъществена продажба на акции от капитала на „Бромак Телеком Инвест” АД
от „Бромак” ЕООД на „Технотел Инвест” АД, както следва:
С договор за продажба на акции от 03.04.2013 г. „Бромак” ЕООД прехвърля на „Технотел
Инвест” АД собствеността върху 8 330 000 бр. налични поименни акции с номинал 10 лв. всяка,
представляващи 49 % от капитала на „Бромак Телеком Инвест” АД , като се задължава в срок до
30.06.2013 г. да джироса акциите (Временно удостоверение №6/29.03.2013 г. издадено за
получаване на посочените 8 330 000 бр. налични поименни акции) в полза на купувача „Технотел
Инвест” АД, както и да му предаде цитираното временно удостоверение с прехвърлително джиро.
Акциите предмет на договора са материализирани във временно удостоверение №6/29.03.2013 г., за
8 330 000 бр. акции с номера от № 03 610 001 до № 11 940 000. Цената за целия пакет от
продаваните акции по договора от капитала на „Бромак Телеком Инвест” АД е в размер на
149 940 000 лв., като договорената цена се заплаща в срок до 30.06.2013 г.
От договор от 03.04.2013 г. между „Бромак” ЕООД и „Технотел Инвест” АД се установява,
че продавачът „Бромак” ЕООД ще има право да прехвърли на купувача „Технотел Инвест” АД част
от притежаваните от продавача общо 8 585 000 бр. акции, а именно 4 250 000 бр. акции, с
номинална стойност 10 лв. всяка, представляващи 25 % от вписания и внесен капитал на „Бромак
Телеком Инвест” АД срещу цена в размер на 76 500 000 лв., която купувачът се задължава да
заплати в следните срокове: 71 868 914, 32 лв. в срок до 30.06.2013 г. и 4 631 085, 68 лв. в срок до
01.12.2017 г.
На 28.06.2013 г. „Технотел Инвест” АД и „Бромак” ЕООД сключват споразумение за
прихващане, съгласно което:
- „Технотел Инвест” АД има вземане от „Бромак” ЕООД в общ размер на 221 808 914,32 лв.,
което произтича от предоставен заем с Договор за заем от 31.01.2011 г. с анекси от 18.02.2011 г.,
18.07.2011 г., 30.12.2011 г., 19.10.2012 г., 24.10.2012 г., 29.10.2012 г., 21.12.2012 г., 05.02.2013 г.,
14.02.2013 г., 10.04.2013 г. и 11.06.2013 г. към него.
- „Бромак” ЕООД има вземания с настъпил и ненастъпил падеж от „Технотел Инвест” АД в
общ размер на 226 440 000 лв., подробно описани по-горе в договорите от 03.04.2013 г.
/149 940 000 лв. и 76 500 000 лв./.
Страните се договарят да направят насрещно прихващане на вземанията си и вземането за
149 940 000 лв. се счита напълно погасено, а вземането за 76 500 000 лв. се счита погасено в размер
на 71 868 914, 32 лв. и остава непогасена част в размер на 4 631 085,68 лв. за продажбата на
4 250 000 бр. налични поименни акции от капитала на „Бромак Телеком Инвест” АД.
С джиро от 28.06.2013 г. „Бромак” ЕООД прехвърля в полза на „Технотел Инвест” АД
собствеността върху акциите и правата си по Временно удостоверение №6/29.03.2013 г. за
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8 330 000 бр. налични поименни акции с право на глас от капитала на „Бромак Телеком Инвест”
АД, с номинална стойност 10 лв. всяка една, от № 03 610 001 до № 11 940 000.
С джиро за залог от 28.06.2013 г. „Технотел Инвест” АД предоставя залог в полза на
„Бромак” ЕООД акциите и правата си по горецитираното временно удостоверение за 8 330 000 бр.
акции от капитала на „Бромак Телеком Инвест” АД, като удостоверението остава в държане на
„Бромак“ ЕООД. Заложното джиро се полага във връзка с продажбата на 4 250 000 бр. акции, за
които остатъка от неплатената цена е 4 631 085, 68 лв. към 28.06.2013 г.
До пълното и точно изпълнение на всички задължения на „Технотел Инвест” АД към
„Бромак” ЕООД, произтичащи от Договора за продажба на акции от 03.04.2013 г. правото на глас
по заложените акции по Временно удостоверение № 6/ 29.03.2013 г. ще се упражнява от
„Бромак” ЕООД, освен ако не е уговорено друго между страните.
На 30.06.2013 г. по счетоводна сметка 221 „Инвестиции в дъщерни предприятия“ на
„Технотел Инвест” АД са осчетоводени: покупка на 8 330 000 бр. акции за сметка на заем и
придобиване на 4 250 000 бр. акции от капитала на „Бромак Телеком Инвест” АД.
Видно от гореизложеното, към 30.06.2013 г. разпределението на капитала на „Бромак
Телеком Инвест” от 170 000 000 бр. акции е следното:
- „Технотел Инвест” АД – 12 580 000 бр. акции, от които върху 8 330 000 бр. акции правото
на глас се упражнява от „Бромак” ЕООД;
- „Бромак” ЕООД – 4 335 000 бр. акции;
- „Бромак Финанс” ЕАД – 85 000 бр. акции.
Видно от Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание
чл. 121, ал.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ДОПК на публичен изпълнител, при ревизията на
„Технотел инвест“ АД, възложена в изпълнение на Постановление на СГП от 23.06.2014 г. по пр.
пр. 6466/2014 г. е установено, че в Агенция по вписванията по партидата на „Бромак Телеком
Инвест” АД няма вписване на договора за покупка на 8 330 000 бр. акции от дружеството. На
органите на НАП не са представени от дружеството: Временно удостоверение №6/29.03.2013 г. за
8 330 000 бр. акции и вписване на покупката на акциите от „Технотел Инвест” АД в акционерната
книга на „Бромак Телеком Инвест” АД.
Към 02.05.2015 г. при справка в Централния регистър на особените залози е установено, че
няма вписване на предоставения залог от „Технотел Инвест” АД в полза на „Бромак” ЕООД по
Временно удостоверение №6/29.03.2013 г. за 8 330 000 бр. акции.
В заключение: „Бромак“ ЕООД участва в собствеността на „Бромак Телеком Инвест” АД.
Капиталът на дружеството е в размер на 170 000 000 лв., разпределен в 17 000 000 бр. акции с
номинална стойност 10 лева всяка, както следва: „Технотел Инвест” АД – 12 580 000 бр. акции, от
които върху 8 330 000 бр. акции правото на глас се упражнява от „Бромак” ЕООД; „Бромак” ЕООД
– 4 335 000 бр. акции и „Бромак Финанс” ЕАД – 85 000 бр. акции от капитала на „Бромак Телеком
Инвест” АД.
От гореизложеното се установява, че „Бромак” ЕООД притежава 100 % от капитала на
„Бромак Телеком Инвест” АД.
12 580 000 бр. акции в размер на 125 800 000 лева, собственост на „Технотел Инвест” АД
в капитала на „Бромак Телеком Инвест” АД, подлежат на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването им.
4 335 000 бр. акции в размер на 43 350 000 лева, собственост на „Бромак” ЕООД в
капитала на „Бромак Телеком Инвест” АД, подлежат на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването им.
85 000 бр. акции в размер на 850 000 лева, собственост на „Бромак Финанс” ЕАД в
капитала на „Бромак Телеком Инвест” АД, подлежат на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
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източник на средства за придобиването им.
Анализ за „Бромак телеком инвест” АД относно произхода на паричните средства за
учредяване/увеличаване капитала на дружеството от акционерите: „Бромак“ ЕООД и „Бромак
Финанс“ ЕАД:
Анализ на произхода на средствата за учредяване капитала на „Бромак Телеком
Инвест” АД:
1. По отношение участието на „Бромак“ ЕООД:
На 19.10.2012 г. „Бромак“ ЕООД от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 извършва
превод по сметка BG 08 KORP 9220 2044 8308 01 на „Бромак Телеком Инвест АД“ в размер на
29 850 000 лв. с основание „25% от номиналната стойност на записаните акции от капитала при
учредяване на БРОМАК ТЕЛЕКОМ ИНВЕСТ АД.“ Посочената сума е постъпила по сметката на
„БРОМАК“ ЕООД от сметка BG 67 KORP 9220 1032 0572 01 на „Бромак Инвест“ АД с основание
„по договор“ на същата дата. От своя страна на същата дата „Бромак Инвест“ АД е получило
сумата от 29 850 000 лв. с пет превода, както следва:
1.1. 14 161 119,44 лв. от сметка BG 84 KORP 9220 1007 3605 01 на „Аквафинанс“ ЕООД с
основание „по договор“, получени от своя страна от сметка BG 34 KORP 9220 1002 4144 01 на
„Дивал 59“ ЕООД с основание „по договор“ на същата дата. Източник на посочената сума е
получен кредит в размер на 30 000 000 лв., съгласно договор за банков кредит от 19.10.2012 г.
между „Дивал 59“ ЕООД и „КТБ“ АД. Средствата по кредита са предназначени за закупуване на
акции от капитала на трети лица и за други инвестиционни цели.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че „Дивал 59“ ЕООД фигурира като кредитополучател в кредитния портфейл на „КТБ“ АД. Към
30.09.2014 г. „Дивал 59“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в размер на
50 748 хил. лева.
1.2. 4 443 643,94 лв. от сметка BG 41 KORP 9220 1000 0596 00 на „Кен трейд“ ЕАД с
основание „по договор“, получени от своя страна от сметка BG 84 KORP 9220 1007 3605 01 на
Аквафинанс“ ЕООД с основание „по договор“ на същата дата, които са получени от сметка BG 34
KORP 9220 1002 4144 01 на „Дивал 59“ ЕООД с основание „по договор“ на същата дата. Източник
на посочената сума е получен кредит /описан по-горе/ в размер на 30 000 000 лв., съгласно договор
за банков кредит от 19.10.2012 г. между „Дивал 59“ ЕООД и „КТБ“ АД.
1.3. 5 863 000 лв. от сметка BG 95 KORP 9220 1004 9968 01 на „Синектик“ ЕООД с
основание „по договор“, която сума е част от превод в размер на 7 197 327,18 лв. от сметка BG 74
KORP 9220 1007 7060 01 на „Никкомерс 01“ ЕООД, а последната сума от своя страна е получена с
два превода от:
1.3.1. сметка BG 84 KORP 9220 1007 3605 01 на „Аквафинанс“ ЕООД с превод в размер на
4 489 971,12 лв., която от своя страна е получена от сметка BG 34 KORP 9220 1002 4144 01 на
„Дивал 59“ ЕООД с основание „по договор“. Източник на последната сума е получен кредит
/описан по-горе/, съгласно договор за банков кредит от 19.10.2012 г. между „Дивал 59“ ЕООД и
„КТБ“ АД в размер на 30 000 000 лв.;
1.3.2. сметка BG 41 KORP 9220 1000 0596 00 на „Кен трейд“ ЕАД с превод в размер на
6 906 356,06 лв. с основание „по договор“, която от своя страна е част от превод в размер на
11 350 000 лв. получен от сметка BG 84 KORP 9220 1007 3605 01 с титуляр „Аквафинанс“ ЕООД,
която от своя страна е получена от сметка BG 34 KORP 9220 1002 4144 01 на „Дивал 59“ ЕООД с
основание „по договор“. Източник на посочената сума е получен кредит /описан по-горе/, съгласно
договор за банков кредит от 19.10.2012 г. между „Дивал 59“ ЕООД и „КТБ“ АД в размер на
30 000 000 лв.
1.4. 3 092 224,11 лв. от сметка BG 88 KORP 9220 1033 6160 01 на „Бромак Финанс“ АД с
основание „по договор“, получени от своя страна с два превода от:
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1.4.1. сметка BG 95 KORP 9220 1004 9968 01 на „Синектик“ ЕООД в размер на 1 334 000 лв.
с основание „по договор“, която сума е част от превод в размер на 7 197 327,18 лв. от сметка BG 74
KORP 9220 1007 7060 01 на „Никкомерс 01“ ЕООД, а последната сума от своя страна е получена с
два превода: от сметка BG 84 KORP 9220 1007 3605 01 на „Аквафинанс“ ЕООД с превод в размер
на 4 489 971,12 лв., която от своя страна е получена от BG 34 KORP 9220 1002 4144 01 на „Дивал
59“ ЕООД с основание „по договор“. Източник на последната сума е получен кредит /описан погоре/, съгласно договор за банков кредит от 19.10.2012 г. между „Дивал 59“ ЕООД и „КТБ“ АД в
размер на 30 000 000 лв.; от сметка BG 41 KORP 9220 1000 0596 00 на „Кен трейд“ ЕАД с превод в
размер на 6 906 356,06 лв. с основание „по договор“, която от своя страна е част от превод в размер
на 11 350 000 лв. от сметка BG 84 KORP 9220 1007 3605 01 на „Аквафинанс“ ЕООД, която от своя
страна е получена от BG 34 KORP 9220 1002 4144 01 на „Дивал 59“ ЕООД с основание „по
договор“. Източник на последната сума е получен кредит /описан по-горе/, съгласно договор за
банков кредит от 19.10.2012 г. между „Дивал 59“ ЕООД и „КТБ“ АД в размер на 30 000 000 лв.
1.4.2. сметка BG 74 KORP 9220 1007 7060 01 на „Никкомерс 01“ ЕООД в размер на 1 908 000
лв. с основание „по договор“, а тя от своя страна е получена с два превода: от сметка BG 84 KORP
9220 1007 3605 01 на „Аквафинанс“ ЕООД с превод в размер на 4 489 971,12 лв., която от своя
страна е получена от сметка BG 34 KORP 9220 1002 4144 01 на „Дивал 59“ ЕООД с основание „по
договор“. Източник на посочената сума е получен кредит /описан по-горе/, съгласно договор за
банков кредит от 19.10.2012 г. между „Дивал 59“ ЕООД и „КТБ“ АД в размер на 30 000 000 лв.; от
сметка BG 41 KORP 9220 1000 0596 00 на „Кен трейд“ ЕАД с превод в размер на 6 906 356,06 лв. с
основание „по договор“, която от своя страна е част от превод в размер на 11 350 000 лв. от сметка
BG 84 KORP 9220 1007 3605 01 на „Аквафинанс“ ЕООД, която от своя страна е получена от сметка
BG 34 KORP 9220 1002 4144 01 на „Дивал 59“ ЕООД с основание „по договор“. Източник на
последната сума е получен кредит /описан по-горе/, съгласно договор за банков кредит от
19.10.2012 г. между „Дивал 59“ ЕООД и „КТБ“ АД в размер на 30 000 000 лв.
1.5. 2 291 000 лв. /от тях използвани 2 290 012,51 лв. за увеличение капитала на „Бромак
Телеком Инвест” АД, от страна на „Бромак“ ЕООД/ от сметка BG 97 KORP 9220 1002 6967 01 на
„ТЦ - ИМЕ“ АД с основание „по договор“, получени от своя страна от сметка BG 74 KORP 9220
1007 7060 01 на Никкомерс 01“ ЕООД с основание „по договор“, а последната сума от своя страна е
получена с два превода: от сметка BG 84 KORP 9220 1007 3605 01 на „Аквафинанс“ ЕООД с
превод в размер на 4 489 971,12 лв., която от своя страна е получена от сметка BG 34 KORP 9220
1002 4144 01 на „Дивал 59“ ЕООД с основание „по договор“. Източник на последната сума е
получен кредит /описан по-горе/, съгласно договор за банков кредит от 19.10.2012 г. между „Дивал
59“ ЕООД и „КТБ“ АД в размер на 30 000 000 лв.; от сметка BG 41 KORP 9220 1000 0596 00 на
„Кен трейд“ ЕАД с основание „по договор“ с превод в размер на 6 906 356,06 лв., която от своя
страна е част от превод в размер на 11 350 000 лв. от сметка BG 84 KORP 9220 1007 3605 01 на
„Аквафинанс“ ЕООД, която от своя страна е получена от сметка BG 34 KORP 9220 1002 4144 01 на
„Дивал 59“ ЕООД с основание „по договор“. Източник на последната сума е получен кредит
/описан по-горе/, съгласно договор за банков кредит от 19.10.2012 г. между „Дивал 59“ ЕООД и
„КТБ“ АД в размер на 30 000 000 лв.
Към 30.09.2014 г. „Дивал 59“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от „КТБ“ АД общо в
размер на 50 748 хил.лева, съгласно видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
2. По отношение участието на „Бромак Финанс” ЕАД:
На 19.10.2012 г. от сметка IBAN BG 88 KORP 9220 1033 6160 01 BGN на „Бромак Финанс”
ЕАД е извършен превод по сметка IBAN BG 08 KORP 9220 2044 8308 01 BGN с титуляр „Бромак
Телеком Инвест” АД в размер на 150 000 лв. с основание „вноска на учредителен капитал“.
Източник на получената сума е извършен превод по сметка BG 88 KORP 9220 1033 6160 01 BGN на
„Бромак Финанс” ЕАД от „Синектик“ ЕООД в размер на 1 334 000 лв. с основание „по договор“,
която сума е част от превод в размер на 7 197 327,18 лв. от сметка BG 74 KORP 9220 1007 7060 01
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

193 / 378

За служебно ползване!
на „Никкомерс 01“ ЕООД, а последната сума от своя страна е получена с два превода: от сметка
BG 84 KORP 9220 1007 3605 01 на „Аквафинанс“ ЕООД с превод в размер на 4 489 971,12 лв.,
която от своя страна е получена от сметка BG 34 KORP 9220 1002 4144 01 на „Дивал 59“ ЕООД с
основание „по договор“. Източник на последната сума е получен кредит /описан по-горе/, съгласно
договор за банков кредит от 19.10.2012 г. между „Дивал 59“ ЕООД и „КТБ“ АД в размер на
30 000 000 лв.; от сметка BG 41 KORP 9220 1000 0596 00 на „Кен трейд“ ЕАД с превод в размер на
6 906 356,06 лв. с основание „по договор“, която от своя страна е част от превод в размер на
11 350 000 лв от сметка BG 84 KORP 9220 1007 3605 01 на „Аквафинанс“ ЕООД, която от своя
страна е получена от сметка BG 34 KORP 9220 1002 4144 01 на „Дивал 59“ ЕООД с основание „по
договор“. Източник на последната сума е получен кредит /описан по-горе/, съгласно договор за
банков кредит от 19.10.2012 г. между „Дивал 59“ ЕООД и „КТБ“ АД в размер на 30 000 000 лв.
Анализ на произхода на средствата за увеличаване капитала на „Бромак Телеком
Инвест” АД
1. По отношение участието на „Бромак“ ЕООД:
1.1. На 07.11.2012 г. от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак” ЕООД е
извършен превод по сметка BG 53 KORP 9220 1044 8308 01 на „Бромак Телеком Инвест” АД с
основание „вноска за допълване на капитала“ в размер на 89 550 000 лв. Посочената сума е
постъпила по сметката, както следва:
1.1.1. На 05.11.2012 г. сума в размер на 5 550 000 лв. /включена в превод в размер на
6 089 080 лв./ е постъпила по сметката на „Бромак“ ЕООД от превалутиране на средства от сметка
BG 75 KORP 9220 1100 0559 00 USD на дружеството на същата дата, от своя страна средствата
отново са превалутирани от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 BGN на дружеството на същата
дата, които от своя страна са получени от сметка BG 67 KORP 9220 1032 0572 01 на „Бромак
инвест“ АД с основание „по договор“ на същата дата, които от своя страна са получени от
превалутиране на средства от сметка BG 49 KORP 9220 1432 0572 01 на дружеството на същата
дата, получени от сметка BG 46 KORP 9220 1404 1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД с основание
„покупко-продажба на валута“ на същата дата, получени от своя страна с пет превода от:
1.1.1.1. сметка BG 67 KORP 9220 1405 2453 01 на „Билдинг Рисорт“ ЕООД в размер на
465 360 евро с основание „покупко-продажба на валута“ на 01.11.2012 г. От анализа на движението
по сметката се установява, че източник на посочената сума е усвоен кредит „КТБ“ АД в размер на
1 789 000 евро. Към 30.09.2014 г. „Билдинг Рисорт“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от
банката общо в размер на 15 289 хил. лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.1.1.2. сметка BG 93 KORP 9220 1430 9444 01 на „Глобъл Агро Трейд“ ЕООД в размер на
46 300 евро с основание „покупко-продажба на валута“ на 01.11.2012 г., която сума е част от
получен кредит, съгласно договор за банков кредит от 22.03.2012 г. от „КТБ“ АД в размер на
7 500 000 евро, със срок на усвояване на кредита до 30.06.2013 г. Към 30.09.2014 г. „Глобал
Агрогрейд“ АД няма оперативна дейност и има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в
размер на 42 531 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
1.1.1.3. сметка BG 74 KORP 9220 1404 0577 01 на „Корект фарм“ ЕООД в размер на 775 000
евро с основание „покупко-продажба на валута“ на 01.11.2012 г., която сума е част от усвоен
кредит, съгласно договор за банков кредит от 29.06.2011 г. от „КТБ“ АД в размер на 2 200 000 евро,
изменен с Анекс №3/01.11.2012 г. на 7 800 000 евро. Към 30.09.2014 г. „Корект фарм“ ЕООД има
отпуснати и непогасени заеми от банката общо в размер на 40 404 хил.лева - видно от приложени
доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.1.1.4. сметка BG 56 KORP 9220 1407 7060 01 на „Никкомерс 01“ ЕООД в размер на 675 500
евро с основание „покупко-продажба на валута“ на 01.11.2012 г. От анализа на движението по
сметката се установява, че източник на посочената сума е усвоен кредит „КТБ“ АД в размер на
8 639 200 евро. Към 30.09.2014 г. „Никкомерс 01“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

194 / 378

За служебно ползване!
банката общо в размер на 49 583 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.1.1.5. сметка BG 10 KORP 9220 1400 5071 01 на „Вивес“ АД в размер на 1 683 600 евро с
основание „покупко-продажба на валута“ на 05.11.2012 г., която сума е получена от превалутиране
на 3 293 458,32 лв., която сума е част от получен превод в размер на 12 000 000 лв. от сметка BG 97
KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ – ИМЕ“ АД, а последните от своя страна са част от получен
превод в размер на 18 000 000 лв. от сметка с титуляр „ИПС“ АД, която сума от своя страна е част
от усвоена кредитна линия по договор от 22.06.2007 г. „КТБ“ АД с лимит 5 000 000 лв., изменен с
анекс №12/03.10.2012 г. /от общо 15 бр. анекси/ в размер на 49 200 000 лв. Към 30.09.2014 г. „ИПС“
АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер на 253 650 хил.лева - видно от
приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.1.2. На 07.11.2012 г. сума в размер на 84 000 000 лв. е постъпила по сметката на
„БРОМАК“ ЕООД от сметка BG 67 KORP 9220 1032 0572 01 на „Бромак Инвест“ АД с основание
„по договор“. От своя страна, на същата дата „Бромак Инвест“ АД е получило сумата от
84 000 000 лв. с пет броя превода, както следва:
1.1.2.1. 14 000 000 лв. от сметка BG 92 KORP 9220 1004 0577 01 на „Корект фарм“ ЕООД с
основание „по договор“. От своя страна „Корект фарм“ ЕООД е получило тази сума чрез усвояване
на 01.11.2012 г. на сумата от 7 156 700 евро и на 07.11.2012 г. на сумата 500 000 евро от банков
кредит от „КТБ“ АД пo Договор за банков кредит от 29.06.2011 г. с първоначален размер 2 200 000
евро, увеличен на 7 800 000 евро с Анекс № 3 от 01.11.2012 г. Към 30.09.2014 г. „Корект фарм“
ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в размер на 40 404 хил.лева - видно от
приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.1.2.2. 26 300 000 лв. от сметка BG 77 KORP 9220 1004 7748 01 на „Критие“ ЕООД с
основание „по договор“. От своя страна „Критие“ ЕООД е получило тази сума чрез усвояване на
01.11.2012 г. на сумата от 26 400 000 лв. от банков кредит от „KTБ“ АД по Договор за банков
кредит от 18.12.2008 г., чийто размер е увеличен до 41 500 000 лв. с Анекс № 8 от 01.11.2012 г. Към
30.09.2014 г. „Критие“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в размер на 48
690 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.1.2.3. 31 778 000 лв. от сметка BG 84 KORP 9220 1004 6542 01 на „Юлита 2002“ АД с
основание „по договор“. От своя страна „Юлита 2002“ АД е получило тези средства с два превода,
както следва:
1.1.2.3.1. 9 000 000 евро, равняващи се на 17 602 470 лв., усвоен кредит в размер на 9 000 000
евро от „КТБ“ АД на 07.11.2012 г. от „Юлита 2002“ AД. От получената левова равностойност е
предоставена на „Бромак Инвест“ AД сума в размер на 16 000 000 лв.;
Към 30.09.2014 г. „Юлита 2002“ AД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 68 838 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
1.1.2.3.2. 15 778 000 лв. са получени от „Юлита 2002“ AД на 07.11.2012 г. с банков превод с
основание „по договор“ от „Юлинор“ ЕООД. От своя страна „Юлинор“ EOOД е получило тези
средства с два превода, както следва:
1.1.2.3.2.1. 14 800 000 лв. са получени от „Юлинор“ EOOД на 07.11.2012 г. с банков превод с
основание „по договор“ от „Критие“ ЕООД. От своя страна „Критие“ EOOД е получило тази сума
чрез усвояване на 01.11.2012 г. на сума от 26 400 000 лв. и на 07.11.2012 г. на сума 15 000 000 лв. от
6анков кредит от „КТБ“ АД по Договор за банков кредит от 18.12.2008 г., чийто размер е увеличен
до 41 500 000 лв. с Анекс № 8 от 01.11.2012 г. Към 30.09.2014 г. „Критие“ ЕООД има отпуснати и
непогасени заеми от банката общо в размер на 48 690 хил.лева - видно от приложени доказателства
към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.1.2.3.2.2. 978 000 лв. са получени от „Юлинор“ ЕООД на 07.11.2012 г. с банков превод с
основание „по договор“ от „Синектик“ ЕООД. Последното е получило същата сума на същата дата
с банков превод с основание „по договор“ от „Инвестмънт проджектс“ АД. От своя страна
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„Инвестмънт проджектс“ АД е получило сумата чрез усвояване на 07.11.2012 г. на 3 400 000 евро
от банков кредит от „КТБ“ АД по Договор за банков кредит от 05.09.2012 г. с първоначален размер
6 600 000 евро, увеличен на 10 000 000 евро с Анекс № 1 от 07.11.2012 г. На 07.11.2012 г.
„Инвестмънт проджектс“ АД е усвоило от кредита от „KTБ“ АД сума в размер на 3 400 000 евро;
валутата е продадена и от получената левова равностойност 5 945 723,20 лв. е извършен банков
превод от 978 000 лв., а другата част е посочена пo-долу. Към 30.09.2014 г. „Инвестмънт
проджектс“ АД има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в размер на 51 628 хил.лева видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.1.2.4. 10 300 000 лв. от сметка BG 67 KORP 9220 1004 9360 01 на „Афлик България“ ЕАД с
основание „по договор“ на същата дата. От своя страна на 05.11.2012 г. „Афлик България“ ЕАД е
получило с банков превод с основание „по договор“ сумата в размер на 12 000 000 лв. от
„Инфраструктурна компания“ АД, (тогава действащо под фирма „ИПС Инфраструктури“ АД). От
своя страна „Инфраструктурна компания“ АД е получило тази сума чрез усвояване на 01.11.2012 г.
на сумата 12 000 000 лв. от банков кредит от „КТБ“ АД по Договор за банков кредит от 02.07.2010
г. с първоначален размер 8 500 000 лв., увеличен на 17 500 000 лв. с Анекс № 5 от 11.10.2012 г.
Към 30.09.2014 г. „Инфраструктурна компания“ АД има отпуснати и непогасени заеми от
банката общо в размер на 52 558 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.1.2.5. 21 980 000 лв. от сметка BG 97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ – ИМЕ“ АД с
основание „по договор“ на същата дата. От посочената сума, за увеличение капитала на „Бромак
Телеком Инвест” АД, от страна на „Бромак“ ЕООД, е използвана сумата от 1 622 000 лв., чийто
произход е следният: в „ТЦ-ИМЕ“ AД на 07.11.2012 г. с банков превод е получена сумата от
21 500 000 лв. с основание „по договор“ от „Аквафинанс“ ЕООД. От своя страна „Аквафинанс“
EOOД е получило сумата в размер на 7 249 883 лв. /в която е включена сумата от 1 622 000 лв./ на
същата дата с банков превод с основание „по договор“ от „БГ Корпорейшън“ ЕООД. От своя страна
„БГ Корпорейшън“ ЕООД е получило сумата чрез усвоен на 01.11.2012 г. банков кредит от „КТБ“
АД пo Договор за банков кредит от 21.01.2011 г. с първоначален размер 6 000 000 евро, разрешен
отново за ползване в същия размер с Анекс № 1 от 01.11.2012 г. От този кредит на 01.11.2012 г. е
усвоена сума в размер на 4 700 000 евро, равняващи се на 9 192 401 лв.
Към 30.09.2014 г. „БГ Корпорейшън“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от банката
общо в размер на 42 276 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.2. На 08.11.2012 г. от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак” ЕООД е
извършен превод по сметка BG 53 KORP 9220 1044 8308 01 на „Бромак Телеком Инвест” АД с
основание „вноска за увеличение на капитала“ в размер на 49 750 000 лв. Посочената сума е
постъпила, както следва:
1.2.1. На 08.11.2012 г. от сметка BG 67 KORP 9220 1032 0572 01 на „Бромак Инвест” АД
16 690 000 лв. с основание „по договор“, получена от своя страна от сметка BG 86 KORP 9220 1015
4976 01 на „Карне – М” ЕООД с основание „по договор“ на 07.11.2012 г. От посочената сума, за
увеличение капитала на „Бромак Телеком Инвест” АД, от страна на „Бромак“ ЕООД, е използвана
сумата от 16 506 500 лв. „Карне – М” ЕООД е получило тези средства с четири броя превода,
както следва:
1.2.1.1. 4 900 000 лв. на 07.11.2012 г. с банков превод с основание „по договор“ от
„Инвестмънт проджектс“ AД. Както беше посочено по-горе, „Инвестмънт Проджектс“ AД е
получило сумата чрез усвояване на банков кредит от „КТБ“ АД по Договор за банков кредит от
05.09.2012 г. с първоначален размер 6 600 000 евро, увеличен на 10 000 000 евро с Анекс № 1 от
07.11.2012 г. На 07.11.2012 г. „Инвестмънт проджектс“ AД е усвоило от кредита от „KTБ“ АД сума
в размер на 3 400 000 евро, валутата е продадена и от получената левова равностойност
5 945 723,20 лв. е извършен банковия превод от 4 900 000 лв., както и банковия превод от 978 000
лв., посочен по-горе;
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1.2.1.2. 6 100 000 лв. на 07.11.2012 г. с банков превод с основание „по договор“ от „Бургас
мийт“ ЕООД. От своя страна „Бургас мийт“ ЕООД е получило тази сума чрез усвоена на 01.11.2012
г. сума в размер на 4 345 000 евро от банков кредит от „KTБ“ АД по Договор за банков кредит от
29.06.2011 г. с първоначален размер 1 780 000 евро, увеличен на 4 380 000 евро с Анекс № 1 от
28.12.2011 г.;
1.2.1.3. 1 590 000 лв. на 07.11.2012 г. с банков превод с основание „по договор“ от „Булит
2007“ ЕООД. От своя страна „Булит 2007“ ЕООД е получило тази сума чрез усвояване на
01.11.2012 г. на сума в размер на 7 700 000 лв. от банков кредит от „КТБ“ АД по Договор за банков
кредит от 26.08.2008 г. с първоначален размер 35 174 549,24 лв., определен в размер на 34 000 000
лв. с Анекс № 7 от 23.10.2012 г.
1.2.1.4. 4 100 000 лв. /от тях използвани 3 916 500 лв. за увеличение капитала на „Бромак
Телеком Инвест” АД, от страна на „Бромак“ ЕООД/ на 31.10.2012 г. с банков превод с основание
„по договор“ от „ТЦ-ИМЕ“ АД. От своя страна „ТЦ-ИМЕ“ АД е получило тази сума от „КТБ“ АД
пo Договор за наем на ДЦK XS0145624432 от 24.10.2012г. с номинал 30 000 000 евро. Сумата,
получена на 31.10.2012 г. от „ТЦ-ИМЕ“ AД е в размер на 12 839 521,61 лв., в която са включени и
посочените 4 100 000 лв. /описана подробно при анализа на „ТЦ - ИМЕ“ АД, в частта „репо-сделка“
от 24.10.2012 г. ДЦК емисия XS0145624432 между „КТБ“ АД и „ТЦ - ИМЕ“ АД/.
1.2.2. На 08.11.2012 г. от сметка BG 13 KORP 9220 1400 0559 00 на „Бромак” ЕООД са
превалутирани 17 000 000 евро в 33 243 500 лв., получени от своя страна от сметка BG 49 KORP
9220 1432 0572 01 на „Бромак Инвест” АД, които са получени от своя страна от усвоен кредит от
„КТБ“ АД в размер на 33 000 000 евро съгласно договор от същата дата.
2. По отношение участието на „Бромак Финанс” ЕАД:
На 07.11.2012 г. от сметка BG 88 KORP 9220 1033 6160 01 на „Бромак Финанс“ ЕАД е
извършен превод в размер на 450 000 лв. по сметка BG 53 KORP 9220 1044 8308 01 на „Бромак
телеком инвест“ АД с основание „вноска за допълване на капитала“.
На 08.11.2012 г. от сметка BG 88 KORP 9220 1033 6160 01 на „Бромак Финанс“ ЕАД е
извършен превод в размер на 250 000 лв. по сметка BG 53 KORP 9220 1044 8308 01 на „Бромак
телеком инвест“ АД с основание „вноска за увеличение на капитала“.
Посочените суми /450 000 лв. и 250 000 лв./ са получени, като част от превод в размер на
4 824 000 щатски долара от сметка BG 35 KORP 9220 1033 6160 01 на дружеството при
превалутиране на средства, които от своя страна са получени от обратно изкупуване на ценни
книжа емисия ISIN XS0834163601 с емитент Northern Light Bulgaria от „VTB CAPITAL PLC.“ на
31.10.2012 г., получени от своя страна от превалутиране на 7 590 000 лв. от сметка BG 88 KORP
9220 1033 6160 01 на „Бромак Финанс“ ЕАД на 03.10.2012 г., която сума от своя страна е получена
от сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина – Ц“ ЕООД с превод на 7 600 000 лв. с
основание „по договор“ на 03.10.2012 г., получена от своя страна от сметка BG 67 KORP 9220 1032
0572 01 на „Бромак инвест“ АД с превод на 7 600 062,50 лв. с основание „покупко-продажба на
валута“ на същата дата, получена от своя страна от сметка BG 67 KORP 9220 1004 9360 01 на
„Афлик България“ ЕАД с превод на 24 000 000 лв. с основание „по договор“ на същата дата,
получена от своя страна от сметка BG 37 KORP 9220 1044 1226 01 на „Ем Проджект 1“ ЕООД с
основание „по договор“ на същата дата, получена от своя страна от евровата сметка при
превалутиране на 12 300 000 евро на същата дата. От своя страна „Ем Проджект 1“ ЕООД е
получило тази сума чрез усвоен на същата дата банков кредит от „КТБ“ АД в размер на 12 300 000
евро.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че „Ем проджект 1“ ЕООД е създадено на 01.10.2012 г. Усвоени са кредити от „КТБ“ АД на:
- 01.10.2012 г. в размер на 10 230 000 евро за финансиране покупката на акции /кредит
№11473/;
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- 03.10.2012 г. в размер на 12 300 000 евро за закупуване на дълготрайни активи /кредит
№11476/. С анекс №1/27.09.2013 г. размерът на кредита е увеличен от 12 300 000 евро на 25 650 000
евро.
Дружеството няма оперативна дейност за 2012 г. и 2013 г. Съгласно представения финансов
отчет към 31.12.2013 г. 92 % от активите, или 44 424 хил.лева, са представени като „други
вземания“. Не е получена достатъчно информация относно паричните потоци на дружеството и
източниците за погасяване на кредита.
Към 30.09.2014 г. „Ем проджект 1“ ЕООД има просрочие по лихвени задължения по двата
кредита общо в размер на 1 466 хил. лева и просрочие по главницата по кредит №11476/03.10.2012
г. в размер на 1 454 хил. лева.
На 08.11.2012 г. /датата на увеличение на капитала/ „Бромак Телеком Инвест” АД е
извършил обратно превод по BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак” ЕООД в размер на
140 000 000 с основание „по договор”. В същия ден „Бромак” ЕООД превалутира 139 868 300 лв. в
71 500 000 евро по BG 13 KORP 9220 1400 0559 00 и извършва следните преводи на:
- 60 000 000 евро на „Вива Телеком България” ЕАД с основание „плащане по т. 2. 3 (В) от
PAYMENT DIRECTION DEED”;
- 4 500 000 евро на „КТБ” АД с основание „по договор за продажба на опция чл. 3“;
- 5 000 000 евро на „КТБ” АД „по договор за продажба на опция чл. 2, ал. 2“;
- 17 935 500 евро на „RBS OPTION CONSID ESCROW A/C/EUR W“ с основание
„PAYMENT OF BROMAK SHARE UNDER CLAUS E 5.1/C/ OF THE EID/ELO/“.
Данъчна информация за „Бромак телеком инвест” АД:
Юридическото лице е контролирано от проверяваното лице, съгласно чл. 66, ал. 2 от
ЗОПДНПИ в периода от 30.10.2012 г. до 04.08.2014 г. Съгласно ГДД основната дейност на
дружеството е „други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане“.
За проверявания период дружеството няма придобито имущество /недвижими имоти и
МПС/ и не е разпределяло дивиденти.
2012 г.
Деклариран финансов резултат – положителен в размер на 2 559 946.64 лв., в т.ч. приходи в
размер на 2 561 111.13 лв. и разходи в размер на 1 164.49 лв. Финансов резултат след данъчно
преобразуване данъчна печалба в размер 2 559 946.64 лв.
В актива на счетоводния баланс към 31.12.2012 г. са отразени в раздел „Дългосрочни
финансови активи”, статия „други заеми“ – 172 561 х.лв. /. В раздел „Парични средства” са
посочени „касови наличности в лева“ – 1 х.лв.
В пасива на баланса към 31.12.2012 г. са отразени: внесен капитал 170 000 х.лв., текуща
печалба – 2 304 х.лв. В раздел „Задължения”, статия „други“ са вписани 258 х.лв., от които 256 х.
лв. - данъчни задължения и 2 х.лв. - други задължения.
Към предоставената от органите на НАП ГДД за 2012 г. и ГФО, както и в Търговския
регистър няма приложени: отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал, справка за
вземанията, задълженията и провизиите, справка за участия в капиталите на други предприятия на
дружеството.
2013 г.
Деклариран финансов резултат – положителен в размер на 4 892 430,05 лв., в т.ч. приходи в
размер на 5 860 266,90 лв. и разходи в размер на 967 836,85 лв. Финансов резултат след данъчно
преобразуване данъчна печалба в размер 5 180 282,05 лв.
В актива на счетоводния баланс към 31.12.2013 г. са отразени в раздел „Дългосрочни
финансови активи”, статия „акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия“ – 183 578 х.лв.
/1 730 560 бр. акции от капитала на V Telecom Investment S.C.A., Societe en commandite par actions и
1 730 560 лв. бр. акции от капитала на дружество управител на EguityCo – V Telecom General Partner
S.A., a societe anonyme/ и в статия „други заеми“ – 62 796 х. лв. /намаление спрямо предходната
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година с 109 766 х.лв./. В раздел „Парични средства”, статия „касови наличности в лева“ са вписани
48 х.лв., в разплащателни сметки – 4 х.лв. и в статия „блокирани парични средства – 1 883 х.лв.
В пасива на баланса към 31.12.2013 г. са отразени: внесен капитал 170 000 х.лв.,
неразпределена печалба – 2 304 х.лв. и текуща печалба – 4 375 х.лв. /няма данни за разпределяне на
натрупаната печалба/.
В раздел „Задължения”, статия „други“ са записани 71 629 х.лв. /увеличението спрямо
предходната година е с 71 371 х.лв., което се дължи основно на получени три плащания по банкова
сметка BG 35 KORP 9220 1444 8308 01 на дружеството от „ALKIANEL LIMITED“ с основание „по
договор от 22.02.2013 г.“ и от „Велес груп“ АД с основание „по договор“/, осигурителни
задължения – 1 х.лв., данъчни задължения 217 х. лв. /намаление спрямо предходната година с 39
х.лв./.
Към предоставената от органите на НАП ГДД за 2013 г. и годишен финансов отчет, както и
в Търговския регистър няма приложени: отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал,
справка за вземанията, задълженията и провизиите, справка за участия в капиталите на други
предприятия.
С договор от 12.03.2013 г. „Бромак” ЕООД прехвърля на „Бромак Телеком Инвест” АД
собствеността върху 1 730 560 бр. акции от капитала на V Telecom Investment S.C.A., Societe en
commandite par actions, съществуващо съгласно законите на Великото херцогство на Люксембург,
вписано в Търговския регистър на дружества с номер В 171742, със седалище в Люксембург,
Люксембург и регистриран адрес: 13-15 Avenue de la Liberte, L-1931 Luxembourg EguityCo,
Люксембург (наричано EguityCo) и 1 730 560 лв. бр. акции от капитала на дружество управител
на EguityCo – V Telecom General Partner S.A., a societe anonyme, съществуващо съгласно
законите на Великото Херцогство на Люксембург, вписано в Търговския й регистър на дружества с
номер В 171498, със седалище в Люксембург и регистриран адрес: 13-15 Avenue de la Liberte, L1931 Luxembourg (наричано „Генерален партньор” или GP) за цена в размер на 176 890 790 лв., от
която 157 875 962.94 лв. за акциите от капитала на EguityCo, Люксембург и 19 014 827.06 лв. за
акциите от капитала на GP, Люксембург.
В чл. 8 (1) от цитирания договор е записано, че „Освен ако изрично не е предвидено друго,
всички плащания по този договор ще бъдат извършвани в евро по банковата сметка на страната,
която следва да получи плащането“.
При анализа на банковата информация на „Бромак Телеком Инвест” АД и съпоставянето й с
посочените данни в предоставените от НАП: баланс и отчет за приходите и разходите за 2013 г. не
е установено плащане по банков път на цитираните по договора суми.
Установените плащания по банков път през 2013 г., представляват предоставени/получени
заеми от дружеството на/от контрагенти през 2013 г., върнатата част от предоставените заеми през
2012 г. и други плащания, свързани с дейността на дружеството.
От представените документи от органите на НАП не е видно с какви средства е извършено
плащането по договора, за да се анализира произхода на средствата.
2014 г.
Деклариран финансов резултат – отрицателен в размер на 2 672 296,45 лв., в т.ч. приходи в
размер на 2 291 080,24 лв. и разходи в размер на 4 963 376,69 лв. Финансов резултат след данъчно
преобразуване данъчна загуба в размер 2 672 296,45 лв.
В актива на счетоводния баланс към 31.12.2014 г. са отразени в раздел „Дългосрочни
финансови активи”, статия „акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия“ – нула лв. за
предходен период – 183 578 х.лв. ,1 730 560 бр. акции от капитала на V Telecom Investment S.C.A.,
Societe en commandite par actions и 1 730 560 лв. бр. акции от капитала на дружество управител на
EguityCo – V Telecom General Partner S.A., a societe anonyme/ и в статия „други заеми“ – нула лв. /от
предходен период – 62 796 х. лв./. В раздела „вземания“ – 172 049 х.лв., / за предходен период –
нула лв./ В раздел „Парични средства”, статия „касови наличности в лева“ са вписани 855 х.лв. / за
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предходен период - 48 х.лв./, в разплащателни сметки – 1 / за предходен период – 4 х.лв./ и в статия
„блокирани парични средства – нула лв. / за предходен период – 1 883 х.лв./.
В пасива на баланса към 31.12.2014 г. са отразени: внесен капитал 170 000 х.лв.,
неразпределена печалба – 5 573 х.лв. и текуща загуба – 2 672 х.лв.
В раздел „Задължения”, статия „други“ са записани 4 х.лв. / за предходен период - 71 629
х.лв./, осигурителни задължения – нула лв., данъчни задължения нула лв., /за предходен период 217 х. лв. Към предоставената от органите на НАП ГДД за 2014 г. и годишен финансов отчет, както
и в Търговския регистър няма приложени: отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал,
справка за вземанията, задълженията и провизиите, справка за участия в капиталите на други
предприятия.
Участие на „БРОМАК“ ЕООД в капитала на „Булгартабак Холдинг“ АД
Съгласно справка от „Централен депозитар“ АД на 29.10.2012 г. „Бромак“ ЕООД купува
607 000 бр. акции на „Булгартабак Холдинг“ АД на стойност 37 028 214 лв. от следните лица:
“Принт инвест 1“ ЕООД (302 000 бр.) и „Инвест 1“ ЕООД (305 000 бр.) с общ инвестиционен
посредник „Фина – С“ АД. Във връзка с посочените сделки на фондовата борса, при анализа на
банковите сметки е установено следното:
Покупка на акциите:
На 29.10.2012 г. по сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД е постъпила
сума в размер на 36 950 000 лв. от сметка BG 67 KORP 9220 1032 0572 01 на „Бромак инвест“
ЕООД с основание „по договор“. С посочената сума, с две поръчки 1249 – 0 и 1249 – 1 от
29.10.2012 г. са закупени горепосочените 607 000 бр. акции на „Булгартабак Холдинг“ АД.
От своя страна „Бромак инвест“ ЕООД е получило сумата от 36 950 000 лв. с превод на
36 950 667 лв. от сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина Ц“ ЕООД с основание „покупкопродажба на валута“ /в конкретния случай не е извършена „покупко-продажба на валута“, тъй като
преводът е между две левови сметки/.
„Бромак инвест“ ЕООД е получило сумата от 36 950 000 лв. с превод на 36 950 667 лв. от
сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина Ц“ ЕООД с основание „покупко-продажба на
валута“ на същата дата.
От своя страна „Фина Ц“ ЕООД е получило сумата от 36 950 667 лв. от превод в размер на
39 116 000 лв. при превалутирането ѝ от 20 000 000 евро. При проверка на посочената дата на
евровите сметки на „Фина – Ц“ ЕООД е установено, че дружеството не е разполагало с 20 000 000
евро, които да бъдат превалутирани в 39 116 000 лв. Видно от искане за покупко-продажба на
валута от № 6123987/29.10.2012 г. „Фина - Ц“ ЕООД е поискало да продаде на „КТБ“ АД
20 000 000 евро от сметка BG 46 KORP 9220 1404 1424 01 и „КТБ“ АД е превело по сметка BG 64
KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД сумата в размер на 39 116 000 лв. Съгласно искане за
нетиране на сделки от 29.10.2012 г. „КТБ“ АД е предоставило на „Фина – Ц“ ЕООД 20 000 000
евро, които след превалутирането им са предоставени на „Бромак инвест“ ЕООД и в последствие са
използвани от „Бромак“ ЕООД за покупка на посочените акции на „Булгартабак Холдинг“ АД.
На същата дата /29.10.2012 г./ инвестиционният посредник „Фина – С“ АД получава по
сметка BG 51 KORP 9220 1000 0536 00 от Централен депозитар АД сумата от продажбата на
607 000 бр. акции на „Булгартабак Холдинг“ АД на стойност 37 028 286,25 лв. и я превежда с два
превода на продавачите: “Принт инвест 1“ ЕООД (18 551 964,35 лв.) и „Никкомерс 01“ ЕООД
(18 551 964,35 лв.).
От своя страна “Принт инвест 1“ ЕООД превежда 18 370 000 лв. по сметка BG 67 KORP
9220 1032 0572 01 на „Бромак инвест“ ЕООД с основание „по договор“ на същата дата и
„Никкомерс 01“ ЕООД превежда 18 548 000 лв. също по сметка BG 67 KORP 9220 1032 0572 01 на
„Бромак инвест“ ЕООД с основание „по договор“ на същата дата.
От своя страна „Бромак инвест“ ЕООД превежда общата сума от 36 920 008,56 лв. по сметка
BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 на „Фина Ц“ ЕООД с основание „покупко-продажба на валута“ /в
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конкретния случай не е извършена „покупко-продажба на валута“, тъй като преводът е между две
левови сметки/ на същата дата.
В края на деня /29.10.2012 г./ от сумата 36 920 008,56 лв. е извършен превод в размер на
39 118 000 лв. от сметка на „Фина – Ц“ ЕООД по сметка на „КТБ“ АД за закриване на нетирането
на 20 000 000 евро.
Продажба на акциите:
На същата дата /29.10.2012 г./ „Бромак“ ЕООД е продало на фондовата борса 606 788 бр.
акции на „Булгартабак Холдинг“ АД на стойност 45 509 100 лв., като е реализирана печалба от
сделката в размер на 8 480 886 лв. Към 04.08.2014 г. „Бромак“ ЕООД притежава 212 бр. акции на
стойност 13 568 лв. /при средна пазарна цена на една акция 64 лева към м. 02.2016 г./ от емисия
BG11BUSOGT14 на „Булгартабак Холдинг“ АД.
Сумата в размер на 45 509 100 лв., получена от „Бромак“ ЕООД при продажбата на
606 788 бр. акции /емисия BG11BUSOGT14/ от капитала на „Булгартабак Холдинг“ АД,
подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за
придобиването им.
Притежаваните от „Бромак“ ЕООД 212 броя акции /емисия BG11BUSOGT14/ в
капитала на „Булгартабак Холдинг“ АД в размер на 13 568 лева подлежат на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е
установен законен източник на средства за придобиването им.
Участие на „БРОМАК“ ЕООД в капитала на „ФИНТУР 98” ООД
„ФИНТУР 98” ООД с ЕИК 121791362 и седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
„Калиакра“ № 19А е учредено на 03.12.1998 г. /преди проверявания период/ и регистрирано с
Решение № 1/03.12.1998 г. по ф. д. № 18027/1998 г. на Софийски градски съд. Капиталът на
дружеството е в размер на 5 000 000 неденоминирани лева /н.д.лв./. От тях „Бромак“ ЕООД
притежава 3 000 000 н.д. лв. или 60% от капитала на дружеството; В. И. С. 1 000 000 н.д. лв. или 20
% и Р. В. П. 1 000 000 н.д. лв. или 20 %. Дружеството се управлява и представлява от Р. В. П..
Дружеството не е пререгистрирано в Търговския регистър. От анализа на данъчната информация се
установява, че дяловете на „Бромак“ ЕООД в дружеството са продадени през 2012 г.
Сумата получена от продажбата на дружествените дялове от „Бромак“ ЕООД не
подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същите са придобити преди началото на
проверявания период.
Анализ на финансовата 2013 г. на „БРОМАК“ ЕООД
ГДД и ГФО за „БРОМАК“ ЕООД
За 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО от „Бромак“ ЕООД с вх. № 2225И0024004/2014
г. – декларирани приходи от дейност в размер на 105 530 555,51 лв., разходи в размер на 13 877
716,94 лв., счетоводна печалба в размер на 91 652 838,57 лв. и данъчна печалба в размер на
92 386 700,17 лв.
Към подадената ГДД за 2013 г. не е приложен годишен финансов отчет с приложенията.
Придобити МПС от „БРОМАК“ ЕООД:
Лек автомобил марка „Ауди” модел „А 8” с рег. № СА 7569 ТР, № на рама
WAUZZZ4H5CN018595, № на двигател CDR016279, дата на първа регистрация 05.12.2011 г.
Придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 03.04.2013 г. за сумата от 222 964.62 лв.
Лек автомобил марка „КИА” модел „Спортидж” с рег. № СА 5788 ХВ, № на рама
U5YPC813DDL429657, № на двигател D4HADZ033548, дата на първа регистрация 19.12.2013 г.
Придобит с договор за покупко – продажба на МПС от 18.12.2013 г. за сумата от 49 810,02 лв.
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От анализа на банковата информация е установено, че на 17.12.2013 г. от сметка BG 31
KORP 9220 1000 0559 00 е преведена сума в размер на 49 810,02 лв. по сметка на „КИА МОТОРС
БЪЛГАРИЯ“ АД с основание „по фактура“.
Анализ на финансовата 2014 г. на „БРОМАК“ ЕООД
ГДД и ГФО за „БРОМАК“ ЕООД
За 2014 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО от „Бромак“ ЕООД с вх. № 2900И0019250 от
31.03.2015 г. – декларирани приходи от дейност в размер на 13 226 173,29 лв., разходи в размер на
29 132 870,50 лв., счетоводна загуба в размер на 15 906 696,91 лв.
Участие на „БРОМАК“ ЕООД в капитала на „Бромак ивент мениджмънт“ ЕООД
Съгласно удостоверение №2769/23.04.2014 г. на „КТБ“ АД, „Бромак“ ЕООД е внесло сумата
от 100 000 лв. по сметка на „Бромак ивент мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 203047815 с основание
„вноска капитал“. Капиталът на дружеството е в размер на 100 000 лева, разпределен в 10 000
дружествени дяла по 10 лева всеки. Едноличен собственик на капитала е „Бромак“ ЕООД.
На 17.04.2014 г. от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак“ ЕООД е преведена на
„Бромак ивент мениджмънт“ ЕООД сума в размер на 100 000 лв. с основание „вноска капитал“.
Източник на посочената сума е получен превод на същата дата от сметка BG 38 KORP 9220 1036
3232 01 на „Сентръл техно инвест“ ЕАД с основание „по договор“. От своя страна, средствата са
получени от сметка BG 95 KORP 9220 1004 9968 01 на „Синектик“ ЕООД с превод от 110 000 лв. с
основание „по договор“ на същата дата, получени от сметка BG 74 KORP 9220 1007 7060 01 на
„Никкомерс 01“ ЕООД с основание „по договор“ на същата дата, получени от своя страна от сметка
BG 04 KORP 9220 1049 9721 01 на „Равас инвест“ АД с превод на 698 700 лв. с основание „по
договор“ на същата дата. От своя страна „Равас инвест“ АД е получило посочената сума с превод
на 12 139 943,37 лв. от сметка BG 11 KORP 9220 1012 2640 01 на „Хедж инвестмънт България“ АД
с основание „по договор“ на същата дата. От своя страна „Хедж инвестмънт България“ АД е
получило посочената сума с превод на 13 688 500 лв. от евровата си сметка при превалутиране на
7 000 000 евро на същата дата. „Хедж инвестмънт България“ АД е получило сумата чрез усвоен на
същата дата банков кредит от „КТБ“ АД в размер на 7 000 000 евро.
С договор от 17.04.2014 г. „КТБ“ АД е отпуснало на „Хедж инвестмънт България“ АД
кредит в размер на 7 000 000 евро със срок до 10.10.2016 г., като издължаването на главницата
започва от 10.03.2015 г. до 10.10.2016 г. Съгласно чл. 2 от договора усвоеният кредит е с
предназначение за оборотни средства. Крайният срок за ползване/усвояване на кредита е 31.10.2014
г. Сумата от кредита е преведена по сметка BG 90 KORP 9220 1412 2640 01 на „Хедж инвестмънт
България“ АД на 17.04.2014 г.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че първоизточникът на 100 000 лв., с които “Бромак“ ЕООД участва в учредяването на „Бромак
ивент мениджмънт“ ЕООД е включен в общата сума на отпуснатите и непогасени заеми на „Хедж
инвестмънт България“ АД от „КТБ“ АД общо в размер на 84 806 хил.лева.
Към 03.05.2015 г. не е публикуван в Търговския регистър ГФО на дружеството, заедно с
приложенията към него за 2014 г.
За проверявания период на „Бромак ивент мениджмънт“ ЕООД от 08.05.2014 г. до
04.08.2014 г. не са установени: факти за направени парични и непарични вноски за увеличаване
капитала на „Бромак ивент мениджмънт“ ЕООД, както и временни вноски, предоставени за
оборотни средства от страна на едноличния собственик. През проверявания период дружеството
няма придобито имущество и не е разпределяло дивиденти.
Дружествените дялове в размер на 100 000 лв. от капитала на „Бромак Ивент
Мениджмънт” ЕООД, собственост на „Бромак“ ЕООД, подлежат на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е
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установен законен източник на средства за придобиването им.
ІІ. Банкова информация за „БРОМАК“ ЕООД
1. От писмо с изх.№ 74211/09.10.2014 г. на „Райфайзенбанк” ЕАД се установява следното:
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG 43 RZBB 9155 1060 4091 17, открита на
11.12.2002 г. /преди проверявания период/ във връзка с дейността на дружеството и закрита на
09.01.2013 г.;
По сметката е установено следното движение:
- през 2004 г. е получен превод от сметка в „Корпоративна банка“ АД с титуляр „Бромак“
ЕООД в размер на 3 549 700 лв. за покупка на ценни книжа, на същата дата е нареден превод в
размер на 3 549 625 лв. – с неизвестни кореспонденти;
- на 02.12.2005 г. и 13.12.2005 г. са получени два превода в общ размер на 10 668 500 лв.,
като на същите дати са наредени преводи на суми в размер на 10 667 782,90 лв. – с неизвестни
кореспонденти;
- през 2006 г.: на 05.10.2006 г. е получен превод с наредител Министерство на финансите
на сума в размер на 3 708 567,11 лв., която сума на същата дата е наредена по сметка на
дружеството № BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 с титуляр „Бромак“ ЕООД в „КТБ“ АД.
- На 12.10.2006 г. е получен превод от „Кен Трейд“ ЕАД в размер на 3 785 506,84 лв. с
основание „покупка на ДЦК“, която сума с два превода е наредена с неизвестен кореспондент.
За останалите години движението е от начислени такси за поддръжка на сметката.
- разплащателна сметка в лева IBAN: BG 87 RZBB 9155 1060 4091 02, открита на
23.06.2014 г. с вноска на сума в размер на 50 лв. и закрита на 01.07.2014 г. – без движение.
2. От писмо с изх.№ 126759/18.09.2014 г. на „Централна кооперативна банка” АД се
установява следното:
- разплащателна сметка в щатски долари IBAN: BG 62 СЕСВ 9790 1102 2187 00, открита
на 16.08.1996 г. /преди проверявания период/, с начално салдо в размер на 67,57 щ.д., закрита на
06.07.2007 г. – движението е платени такси за поддържане на сметката;
- разплащателна сметка в лева IBAN BG 18 СЕСВ 9790 1002 2187 00, открита на
16.08.1996 г. /преди проверявания период/, с начално салдо в размер на 131,30 лв., закрита на
06.07.2007 г. – движението е платени такси за поддържане на сметката;
- разплащателна сметка в евро IBAN BG 97 СЕСВ 9790 1402 2187 00, открита на
16.08.1996 г. /преди проверявания период/, с начално салдо в размер на 36,17 евро, закрита на
06.07.2007 г. – движението е платени такси за поддържане на сметката;
- банкова сметка в лева № 5000502517, открита на 08.07.2002 г. /преди проверявания
период/, закрита на 15.11.2004 г. – без движение;
3. От писмо с изх.№ 01-ИСК-9814/1/11.09.2014 г. на „Банка ДСК” ЕАД се установява
следното:
- разплащателна сметка в лева IBAN BG 33 STSA 9300 0021 973585 – без движение в
проверявания период;
- разплащателна сметка в лева IBAN BG 49 STSA 9300 0021 973588 – без движение в
проверявания период;
4. От писмо с изх.№ 0890-49-059017 087/ЗВИ/МЦК/ 420757 от 05.9.2014 г. на „УниКредит
Булбанк” АД се установява следното:
- разплащателна сметка в щатски долара IBAN BG 77 UNCR 7630 1011111300700 /стар
номер BG 69 BFTF 7630 1113007700/, открита на 07.12.1999 г. /преди проверявания период/, с
начално салдо в размер на 241,52 щ.д., закрита на 26.05.2009 г. Движението по сметката е от
начислени такси за поддръжка на банковата сметка.
5. От писмо с изх.№ 10028/24.09.2014 г. на „Корпоративна търговска банка” АД се
установява следното:
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- специална сметка 90000055910 в лева, открита на 27.06.2003 г. /преди проверявания
период/, закрита на 03.01.2005 г. – без движение в проверявания период;
- разплащателна сметка в лева IBAN BG 31 KORP 9220 1000 0559 00, открита на
10.07.2000 г. /преди проверявания период,/, активна, със салдо към момента на справката в размер
на 6 757,09 лв.
Закупуване на акции от дружеството:
1. на 27.03.2009 г. е получен превод от „Фина Ц“ ЕООД в размер на 106 758 744,50 лв., с
които са закупени 1 770 098 бр. акции на „КТБ“ АД;
2. на 25.05.2013 г. е нареден превод в размер на 47 211 849,57 лв. по сметка на „КТБ“ АД с
основание „заплащане емисионна стойност на записани 301 731 бр. нови акции от увеличение на
капитала на „КТБ“ АД. Произхода на средствата е от получени суми с основание „по договор“ на
17.05.2013 г. от „Сентръл Техно Инвест“ ЕАД в размер на 40 000 000 лв. и от „Кооп Груп“ ЕАД в
размер на 7 000 000 лв.
Част от получената сума от „Сентръл Техно Инвест“ ЕАД е върната на 21.03.2014 г. в размер
на 4 850 000 лв. и на 25.03.2014 г. от сметка на дружеството BG 13 KORP 9220 1400 0559 00 сума в
размер на 18 000 000 евро, която сума от своя страна е получена от „Оптима Интертрейд“ АД и
„Хидроенергийни проекти“ ЕООД с основание „ по договор“.
Получени дивиденти от дружеството:
1. на 20.05.2010 г. дружеството е получило дивиденти от „КТБ“ АД в размер на 17 186 550
лв. с основание „дивидент за 2009 г. за притежавани акции на „КТБ“ АД;
2. на 07.03.2014 г. дружеството е получило дивиденти от „Технотел Инвест“ АД в размер на
100 000 лв. с основание „дивидент“;
- разплащателна сметка в щатски долари IBAN BG 75 KORP 9220 1100 0559 00 открита
на 10.07.2000 г. /преди проверявания период,/, активна, със салдо към момента на справката в
размер на 281,01 щ.д. ;
- разплащателна сметка в евро IBAN BG 13 KORP 9220 1400 0559 00, открита на
10.07.2000 г. /преди проверявания период/, активна, със салдо към момента на справката в размер
на 113,22 евро.
На 27.03.2009 г. е получен превод от специална сметка на дружеството в размер на
75 813 583 евро, от която сума са преведени средства в размер на 71 638 000 евро или 140 088 109
лв. по сметка BG 46 KORP 9220 1404 1424 01 с титуляр „Фина - Ц“ ЕООД.
- специална сметка в евро IBAN BG 83 KORP 9220 1400 0559 01, открита на 20.03.2009 г.,
във връзка с дейността на дружеството – покупка на ценни книжа, е получен превод в размер на
94 655 861,58 евро от „Бългериан Акуизшън Къмпани“ за покупка на 1 800 000 бр. акции, закрита
на 09.06.2011 г. с превод по сметка на дружеството BG 13 KORP 9220 1400 0559 00 на сума в
размер на 19 621 026,36 евро. На 27.03.2009 г. са преведени средства в размер на 75 813 583 евро по
сметка BG 13 KORP 9220 1400 0559 00.
- разплащателна сметка в евро IBAN BG 56 KORP 9220 1400 0559 02, открита на
23.11.2010 г., активна, със салдо към момента на справката в размер на 5 645 266,87 евро.
На 07.11.2012 г. е получен превод от „Golden Bordoloi LTD“ в размер на 3 606 945 евро с
основание“ FUNDS FOR BROMAK FROM UPSIDE OPTION ON BIHALF OF GOLDEN BORDOLOI
LTD”.
От 08.11.2012 г. до 12.11.2012 г. от чуждестранни банки от Кралство Великобритания
/Англия и Уелс/ са получени суми общо в размер на 8 297 163,82 евро или общо 11 904 108,82 евро,
както следва:
На 08.11.2012 г. е получен превод от „DARBY CONVERGING EUROPE“ в размер на
1 081 573,30 евро с основание “DCEMF FUNDS FOR BROMAK FROM UPSIDE OPTION”;
На 09.11.2012 г. е получен превод от „WELLS FARGO BANK“ N.A. в размер на 846 892,32
евро с основание “FUNDS FOR BROMAK FROM UPSIDE OPTION”;
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На 09.11.2012 г. е получен превод от „WELLS FARGO BANK“N.A. в размер на 1 188 710,30
евро с основание “FUNDS FOR BROMAK FROM UPSIDE OPTION UNQUOTE”;
На 09.11.2012 г. е получен превод от „WELLS FARGO BANK“N.A. в размер на 2 006 692,60
евро с основание “FUNDS FOR BROMAK FROM UPSIDE OPTION UNQUOTE”;
На 09.11.2012 г. е получен превод от „WELLS FARGO BANK“N.A. в размер на 3 173 295,30
евро с основание “FUNDS FOR BROMAK FROM UPSIDE OPTION”;
От получената сума в размер на 11 904 108,82 евро:
На 23.11.2012 г. е направена вноска по сметка с титуляр „Вива Телеком България“ ЕАД в
размер на 5 603 479,42 евро с основания „плащане по точка 2 /Б/ от договор 22.11.2012 г.;
На 12.12.2012 г. е получен превод от „GOLDEN BORDOLOI LTD“ в размер на 106 100 евро
с основание “FUNDS FOR BROMAK FROM MARK UP ON BIHALF OF GOLDEN BORDOLOI
LTD”;
На 17.12.2012 г. е получен превод от „TENNENBAUN OPPORTUNITIES PARTNER“ в
размер на 93 300 евро с основание “MARK - UP”;
На 17.12.2012 г. е получен превод от „SPECIAL VALUE EXPANSION FUNDS“ LLC в размер
на 24 900 евро с основание “MARK - UP”;
На 17.12.2012 г. е получен превод от „SPECIAL VALUE OPPORTUNITIES FUNDS“ LLC в
размер на 59 000 евро с основание “MARK - UP”;
На 17.12.2012 г. е получен превод от „SPECIAL VALUE CONTINUATION PARTNERS“ в
размер на 34 950 евро с основание “MARK - UP”;
На 19.12.2012 г. е получен превод от „DARBY CONVERGING EUROPE“ в размер на 31 800
евро с основание “MARK- UP”;
От писмо изх. № 37-00-14463/07.10.2015 г. на НАП ТД „Големи данъкоплатци и
осигурители“ и приложени документи се установява, че :
Golden Bordoloi LTD, DCEMF Holdings ltd., Special Value Opportunities Fund, LLC,
Special Value Expansion Fund, LLC, Special Value Continuation Partners, LP и Tennenbaum
Opportunities Partners V, LP са миноритарни акционери в дружество, участващо в структурата
на собствеността на „БТК” ЕАД.
На основание споразумение между „Бромак“ ЕООД, Crusher Investment Limited и
миноритарните акционери, сключено през октомври 2012 г. и съгласно условията на
компромисното споразумение за уреждане на дълговете на NEF Telecom Company / предишният
собственик на БТК/, се съгласяват да участват в преструктурирането на дълговете на компанията в
съответните пропорции, като купуват 7 000 броя ценни книжа, представляващи 280 000 броя акции
от капитала на V Telecom Investment S.C.A и 280 000 броя акции от капитала на V Telecom
Investment General Partner S.A.
Във основа на споразумението по сметка BG 56 KORP 9220 1400 0559 02 с титуляр „Бромак”
ЕООД са получени посочените по-горе преводи.
От друга страна на 08.11.2012 г. по сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 с титуляр
„Бромак” ЕООД е получен превод в размер на 140 000 000 с основание „по договор” от „Бромак
Телеком Инвест” АД.
В същия ден „Бромак” ЕООД превалутира 139 868 300 лв. в 71 500 000 евро по BG 13 KORP
9220 1400 0559 00 и извършва следните преводи на:
- 60 000 000 евро на „Вива Телеком България” ЕАД с основание „плащане по т. 2. 3 (В) от
PAYMENT DIRECTION DEED”;
- 4 500 000 евро на „КТБ” АД с основание „по договор за продажба на опция чл. 3;
- 5 000 000 евро на „КТБ” АД „по договор за продажба на опция чл. 2, ал. 2”;
- 17 935 500 евро на „RBS OPTION CONSID ESCROW A/C/EUR W“ с основание
„PAYMENT OF BROMAK SHARE UNDER CLAUS E 5.1/C/ OF THE EID/ELO/.
Сумата в размер на 12 254 158,82 евро, получена от миноритарните акционери по сметка BG
56 KORP 9220 1400 0559 02 с титуляр „Бромак“ ЕООД е за уреждане на същите дългове като част
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от нея в размер на 5 603 479,42 евро са наредени на Вива Телеком България ЕАД, а останалата сума
в размер на 6 650 679,40 евро е налична по сметката до 27.03.2014 г.
На 27.03.2014 г. „Бромак“ ЕООД е извършил превод в размер на 3 631 082,06 евро или
5 000 000 щатски долара от сметка BG 56 KORP 9220 1400 0559 02 по сметка № BG 75 KORP 9220
1100 0559 00, която сума от 5 000 000 щатски долара е преведена по сметка с титуляр „Сънлайт
Еър“ ЕАД.
На 27.03.2014 г. сумата 5 000 000 щатски долара е преведана от „Сънлайт Еър” ЕАД по
сметка на „Партнер Лизинг”АД с основание „аванс по договор“.
Установява се, че платената сума от „Сънлайт Еър” ЕАД на „Партнер Лизинг”АД с
основание „аванс по договор” е със средства, предоставени от „Бромак“ ЕООД, които са с произход
превод от миноритарни акционери в структурата на собствеността на „БТК” ЕАД.
На 03.04.2014 г. от банкова сметка BG 56 KORP 9220 1400 0559 02 в евро с титуляр
„БРОМАК” ЕООД са наредени 2 560 000 евро или 5 006 080 лв. по сметка BG 31 KORP 9220 1000
0559 00 в лева с титуляр „БРОМАК” ЕООД.
На 03.04.2014 г. от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 с титуляр „Бромак” ЕООД по
сметка BG 38 KORP 9220 1036 3232 01 с титуляр „Сентръл техно инвест“ ЕАД е нареден превод в
размер на 2 500 000 лв. и по сметка BG 54 KORP 9220 1036 3233 01 с титуляр „Сентръл техно
инвест“ ЕАД е нареден превод в размер на 2 500 000 лв. И двете дружества в същия ден връщат
сумите по сметката на „Бромак” ЕООД и сумата в размер на 5 007 872 лв. или 2 560 000 евро се
връща по сметка BG 56 KORP 9220 1400 0559 02 с титуляр „Бромак” ЕООД.
Продажба на въздухоплавателно средство CL – 600 – 2B16, рег. знак LZ – YUR/ 2232, сериен
номер 5625.
На 07.05.2014 г. по сметка BG 07 KORP 9220 1434 1194 01 в евро с титуляр „Сънлайт еър“
ЕАД е получена сума от продажба на въздухоплавателно средство CL – 600 – 2B16, рег. знак LZ –
YUR/ 2232, сериен номер 5625/, в размер на 5 176 606 евро /10 124 561,31 лв./ от INSURED
AIRCRAFT TITLE SERVICE.
На 07.05.2014 г. сума в размер на 2 855 502,30 евро са превeдени от „Сънлайт еър“ ЕАД по
сметка BG 13 KORP 9220 1400 0559 00 с титуляр „Бромак” ЕООД с основание „по договор”.
Сумата в размер на 2 855 502,30 евро представлява част от салдото в размер на 5 645 266,87
евро, налично по банкова сметка BG 56 KORP 9220 1400 0559 02 в евро с титуляр „Бромак”
ЕООД.
На 08.05.2014 г. сума в размер 3 591 954,02 евро от сметка BG 13 KORP 9220 1400 0559 00 с
титуляр „Бромак” ЕООД са преведени по сметка BG 75 KORP 9220 1100 0559 00 с титуляр
„Бромак” ЕООД.
На същата дата от сметка BG 75 KORP 9220 1100 055900 с титуляр „Бромак” ЕООД
постъпва сумата 3 623 188,41 евро по сметка BG 56 KORP 9220 1400 0559 02 с титуляр „Бромак”
ЕООД.
По отношение на остатъка от сумата, налична по посочената по-горе банкова сметка в
размер на 2 789 764,57 евро се установява, че 2 560 000 евро са с произход миноритарни
акционери в структурата на собствеността на „БТК” ЕАД.
Обобщен извод относно налично салдо по сметката в размер на 5 645 266,87 евро с
левова равностойност 11 041 182,30 лева:
- сума в размер на 2 855 502,30 евро е превeдена от „Сънлайт еър“ ЕАД от продажба на
въздухоплавателно средство, закупено със средства от получени преводи от миноритарните
акционери.
- сума в размер на 2 560 000 евро са от миноритарни акционери.
Разликата от 229 764, 57 евро е от трансфери между сметки на Бромак ЕООД.
Към датата на налагане на обезпечителна мярка „запор” на банковата сметка на „Бромак”
ЕООД сумата е в размер на 5 652 551,80 евро с левова равностойност 11 055 430,38 лева.
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Сумата в размер на 11 041 182,30 лева, представляваща преводи от трети лица,
подлежи на отнемане в полза на държавата от „Бромак” ЕООД на основание чл. 66, ал. 2 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като е с незаконен произход.
Сумата в размер на 14 248,08 лева, представляваща лихви по сметката, подлежи на
отнемане в полза на държавата от „Бромак” ЕООД на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като е начислена върху суми с незаконен произход.
ІІІ. Информация от Централен депозитар за „БРОМАК“ ЕООД
С писмо изх. № 01-2014-2669/08.09.2014 г. „Централен депозитар“ АД ни уведомява, че
„Бромак“ ЕООД към 04.08.2014 г. притежава следните ценни книжа:
- „УниКредит Булбанк“ АД – 287 бр. акции, емисия № BG1100001061 – придобити преди
проверявания период;
- „Тексим Банк“ АД – 6 бр. акции, емисия № BG1100001921 – придобити преди
проверявания период;
- „Обединена българска банка“ АД – 70 бр. акции, емисия № BG1100085056 – придобити
преди проверявания период;
- „Корпоративна търговска банка“ АД – 3 319 041 бр. акции, емисия № BG1100129052 –
придобити/продадени, както следва:
През 2005 г. – придобити 2 600 409 бр. акции;
През 2006 г. – придобити 866 803 бр. акции;
През 2009 г. – придобити 1 770 098 бр. акции и са продадени 1 800 000 акции;
През 2011 г. – продадени 420 000 бр.;
През 2013 г. – придобити 301 731 бр. акции;
- „Булгартабак Холдинг“ АД – 212 бр. акции, емисия № BG11BUSOGT14 – придобити през
2012 г.;
- „ТЦ – ИМЕ“ АД – 3 941 бр. акции, емисия № BG2100022099 – придобити през 2010 г.
ІV. Вземания на „БРОМАК“ ЕООД от „КТБ“ АД:
От събраните в хода на проверката доказателства се установява, че контролираното от
проверяваното лице Ц. Р. В. „БРОМАК” ЕООД е предоставило по два договора за подчинен срочен
дълг с „Корпоративна търговска банка“ АД (н) сума общо в размер на 29 000 000 евро. По
информация към 30.06.2014 г. общият размер на вземането на „БРОМАК” ЕООД към КТБ АД (н) е
66 639 202.74 лв., представляващо главница и лихви по двата кредита.
Анализ на произхода на средствата по договор за подчинен срочен дълг в размер на
20 000 000 евро:
На 12.10.2011 г. от сметка BG 13 KOPR 9220 1400 0559 00 с титуляр „Бромак“ ЕООД е
нареден превод по сметка с титуляр „Корпоративна търговска банка“ АД сума в размер на
20 000 000 евро с основание „ по договор за подчинен срочен дълг“.
На 12.10.2011 г. по сметка BG 13 KOPR 9220 1400 0559 00 с титуляр „Бромак“ ЕООД
наличното салдо е в размер на 71,17 евро
На 12.10.2011 г. по сметка BG 13 KOPR 9220 1400 0559 00 с титуляр „Бромак“ ЕООД са
получени преводи по суми както следва:
От сметка BG 66 KOPR 9220 1404 6542 01 с титуляр „Юлита“ 2002 АД е получена сума в
размер на 51 670 евро;
От сметка BG 10 KOPR 9220 1400 5071 01 с титуляр ВИВЕС ЕАД е получена сума в размер
на 7 287 583,33 евро;
От сметка BG 05 KOPR 9220 1400 0542 01 с титуляр Ц. Р. В. е получена сума в размер на
1 242 205 евро;
От сметка BG 11 KOPR 9220 1413 9119 01 с титуляр САНА СПЕЙС ХОТЕЛ ХИСАРЯ ЕАД е
получена сума в размер на 6 518 520,55 евро;
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От сметка BG 35 KOPR 9220 1407 4276 01 с титуляр АКВАНАДА ЕООД е получена сума в
размер на 4 900 000 евро или общо 20 000 050,05 евро.
Относно „Юлита“ 2002 АД и превода в размер на 51 670 евро :
На 12.10.2011г. „Юлита“ 2002 АД получава от сметка BG 90 KOPR 9220 1412 2640 01 с
титуляр ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ АД 1 323 000 евро, които ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ
БЪЛГАРИЯ АД получава както следва: на 12.10.2011 г. 165 000 евро от сметка BG 11 KOPR 9220
1012 2640 01 с титуляр ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ АД и 1 158 000 евро от сметка BG 46
KOPR 9220 1404 1424 01 с титуляр ФИНА – Ц ЕООД.
На 07.10.2011 г. по сметка BG 11 KOPR 9220 1012 2640 01 с титуляр ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ
БЪЛГАРИЯ АД постъпва сума в размер на 3 584 000 евро от ТЕЛЕКОМ АД с основание „главница
по заем“, от които 165 000 евро или 322 905 лв. са превалутирани в сметка BG 90 KOPR 9220 1412
2640 01 с титуляр ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ АД.
На 06.10.2011 г. по сметка BG 60 KOPR 9220 1001 8459 01 с титуляр АВИОНАМС АД /
ТЕЛЕКОМ АД/ постъпват 3 107 495,18 лв. от ТЕРЕМ – ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ ООД с основание
„погасяване на главница по оборотен кредит“ и 1 950 000 лв. от ТЕРЕМ – ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ
ООД с основание „депозит към ТЕЛЕКОМ“. От постъпилата сума 3 584 000 лв. ТЕЛЕКОМ АД
превежда на ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ АД с основание „издължаване на главница по
заем“.
На 11.10.2011 г. по сметка BG 46 KOPR 9220 1404 1424 01 с титуляр ФИНА – Ц ЕООД
постъпва сума в размер на 4 403 921,54 евро с основание покупка на облигации с емитент
„Корабостроителница Русе“. Относно сделката с облигации в размер на 91 923 бр. с емитент
„Корабостроителница Русе“, КТБ АД се явява и купувач и брокер на продавача „ФИНА – Ц“
ЕООД.
На 29.09.2011 г. същата покупка на облигации с емитент „Корабостроителница Русе“ е
извършена както следва: КТБ АД продава на „ФИНА – Ц“ ЕООД емисия облигации с емитент
„Корабостроителница Русе“ в размер на 91 923 бр.
Относно „ВИВЕС“ ЕАД и превода в размер на 7 287 583,33 евро :
На 11.10.2011 г. „ВИВЕС“ ЕАД по сметка BG 10 KOPR 9220 1400 5071 01 получава от
сметка BG 77 KOPR 9220 1404 9968 01 с титуляр СИНЕКТИК ЕООД 6 000 000 евро и от сметка BG
66 KOPR 9220 1404 6542 01 с титуляр ЮЛИТА 2002 АД 1 287 600 евро. От общо получените
7 287 600 евро, 7 287 583,33 евро превежда по сметка BG 13 KOPR 9220 1400 0559 00 с титуляр
БРОМАК ЕООД.
На 11.10.2011 г. по сметка BG 77 KOPR 9220 1404 9968 01 с титуляр СИНЕКТИК ЕООД
постъпва сума в размер на 6 000 000 евро с основание „усвояване на кредит“, които в същия ден
СИНЕКТИК ЕООД превежда по сметка BG 10 KOPR 9220 1400 5071 01 с титуляр „ВИВЕС“ ЕАД с
основание „по предварителен договор“.
От писмо изх. № 485/21.01.2016 г. на КТБ АД (н) се установява Договор за кредит между
КТБ АД и СИНЕКТИК ЕООД от 11.10.2011 г. в размер на 6 000 000 евро, предназначен за
заплащане на част от цената на дяловете от капитала на СТРАНД БУРГАС ООД, обезпечен със
залог на вземания. Същият не е използуван целево, а е преведен на дружеството “ВИВЕС“ ЕАД с
основание „по предварителен договор“.
Кредитът е погасен със средства от други дружества, както следва: на 28.09.2012 г. –
3 300 000 евро, получени от АГРИМАРТ ЕООД и на 29.10.2012 г. – 2 700 000 евро получени от
ДИВАЛ 59 ЕООД.
На 24.10.2012 г . по сметка BG 16 KOPR 9220 1402 4144 01 с титуляр ДИВАЛ 59 ЕООД е
получен превод от КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ в размер на 8 043 426,92 евро с основание
„окончателно плащане по договор за заем“.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че дружеството ДИВАЛ 59 ЕООД няма дейност. Предложена е обезценка на откритите кредитни
експозиции до 100% или общо в размер на 50 478 000 лв.
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На 12.10.2011 г. по сметка BG 66 KOPR 9220 1404 6542 01 ЮЛИТА 2002 АД получава
1 287 600 евро с основание „по договор“ , които в същия ден ЮЛИТА 2002 АД получава от сметка
BG 90 KOPR 9220 1412 2640 01 с титуляр ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ АД, като сумата е в
размер на 1 323 000 евро.
Анализът на произхода на 1 287 600 евро е посочен в точка „Юлита“ 2002 АД от продажбата
на облигации на „Корабостроителница Русе
Относно Ц. Р. В. и преводът в размер на 1 242 205 евро :
На 12.10.2011 г. от сметка BG 05 KOPR 9220 1400 0542 01 с титуляр Ц. Р. В. е получена сума
в размер на 1 242 205 евро.
На 12.10.2011 г. по сметка BG 05 KOPR 9220 1400 0542 01 с титуляр Ц. Р. В. е получена сума
в размер на 1 242 205 евро от сметка BG 46 KOPR 9220 1404 1424 01 с титуляр Фина – Ц ЕООД с
основание „покупко-продажба на валута“. От анализа на банковата информация на проверяваното
лице Ц. Р. В. е установено, че същият не е разполагал със законни източници на средства за
извършването на сделката по „покупко-продажба на валута“.
Относно „САНА СПЕЙС ХОТЕЛ ХИСАРЯ“ ЕАД и превода в размер на 6 518 520,55 евро :
На 12.10.2011 г. от сметка BG 11 KOPR 9220 1413 9119 01 с титуляр „САНА СПЕЙС
ХОТЕЛ ХИСАРЯ“ ЕАД е получена сума в размер на 6 518 520,55 евро.
На 12.10.2011 г. по сметка BG 11 KOPR 9220 1413 9119 01 с титуляр „САНА СПЕЙС
ХОТЕЛ ХИСАРЯ“ ЕАД е получена сума в размер на 4 685 000 евро от сметка сметка BG 29 KOPR
9220 1013 9119 01 с титуляр „САНА СПЕЙС ХОТЕЛ ХИСАРЯ“ ЕАД и от сметка BG 46 KOPR
9220 1404 1424 01 с титуляр ФИНА – Ц ЕООД сума в размер на 1 834 000 евро с основание
„покупко-продажба на валута“, които ФИНА – Ц ЕООД получава от емисия облигации на
„Корабостроителница Русе“. От общо получените 6 519 000 евро, от които 6 518 520,55 евро са
преведени по сметка BG 13 KOPR 9220 1400 0559 00 с титуляр „БРОМАК“ ЕООД.
На 10.10.2011г. по сметка BG 29 KOPR 9220 1013 9119 01 с титуляр „САНА СПЕЙС ХОТЕЛ
ХИСАРЯ“ ЕАД е получена сума в размер на 25 000 000 лв. от сметка BG 08 KOPR 9220 1014 2155
01 с титуляр КОРСИ МАУНТИН РИСОРТ АД с основание „за увеличение на капитала“.
На 10.10.2011 г. по сметка BG 08 KOPR 9220 1014 2155 01 с титуляр КОРСИ МАУНТИН
РИСОРТ АД е получена сума в размер на 25 030 400 лв. от сметка BG 87 KOPR 9220 1414 2155 01 с
титуляр КОРСИ МАУНТИН РИСОРТ АД.
На 10.10.2011 г. по сметка BG 87 KOPR 9220 1414 2155 01 с титуляр КОРСИ МАУНТИН
РИСОРТ АД е получена сума в размер на 12 800 000 евро с основание „усвояване на кредит“.
От писмо изх. № 6941/08.12.2015 г. на КТБ АД (н) се установява Договор за кредит между
КТБ АД и КОРСИ МАУНТИН РИСОРТ АД от 10.10.2011 г. в размер на 12 800 000 евро,
предназначен за увеличение капитала на дружеството „САНА СПЕЙС ХОТЕЛ ХИСАРЯ“ ЕАД,
обезпечен със залог на акциите на същото дружество.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че дружеството е новосъздадено, няма дейност, нетните му активи са отрицателна величина.
Кредитът е обезпечен със реален залог на собствени акции от капитала на „САНА СПЕЙС ХОТЕЛ
ХИСАРЯ“ ЕАД, като оригиналите на Временните удостоверения не са налични в банката и правата
по залога не могат да бъдет упражнени. Предложена е обезценка на откритите кредитни експозиции
до 100% или общо в размер на 65 358 000 лв.
Относно „АКВАНАДА“ ЕООД и превода в размер на 4 900 000 евро :
На 12.10.2011 г. от сметка BG 35 KOPR 9220 1407 4276 01 с титуляр АКВАНАДА ЕООД е
получен превод в размер на 4 900 000 евро с основание „ по договор“.
На 12.10.2011 г. по сметка BG 35 KOPR 9220 1407 4276 01 с титуляр АКВАНАДА ЕООД са
получени банкови преводи както следва:
От сметка BG 46 KOPR 9220 1404 1424 01 с титуляр ФИНА – Ц ЕООД – 601 374 евро. На
12.10.2011 г. по сметка BG 46 KOPR 9220 1404 1424 01 с титуляр ФИНА – Ц ЕООД е получен
превод в размер на 3 600 000 евро от сметка BG 03 KOPR 9220 1415 4978 01 с титуляр КИК –
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ДИЗАЙН ЕООД, от които 601 374 евро са преведени по сметка BG 35 KOPR 9220 1407 4276 01 с
титуляр АКВАНАДА ЕООД. На 12.10.2011 г. по сметка BG 03 KOPR 9220 1415 4978 01 с титуляр
КИК – ДИЗАЙН ООД е получена сума в размер на 3 600 000 евро от сметка BG 36 KOPR 9220 1419
4744 01 с титуляр ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД, които ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД получава от сметка BG
46 KOPR 9220 1404 1424 01 с титуляр ФИНА – Ц ЕООД. ФИНА – Ц ЕООД получава тези средства
от сметка BG 64 KOPR 9220 1004 1424 01 в лева с титуляр ФИНА – Ц ЕООД, които средства са от
сметка BG 54 KOPR 9220 1019 4744 01 с титуляр ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД. На 12.10.2011 г. по
сметка BG 54 KOPR 9220 1019 4744 01 с титуляр ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД постъпва сума в размер
на 7 045 500 лв. от усвоен кредит.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че дружеството ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД е кредитополучател с големи кредитни експозиции.
Предложена е обезценка на откритите кредитни експозиции общо в размер на 65 588 000 лв.
От сметка BG 66 KOPR 9220 1404 6542 01 с титуляр ЮЛИТА 2002 АД – 133 730 евро.
На 12.10.2011 г. по сметка BG 66 KOPR 9220 1404 6542 01 с титуляр ЮЛИТА 2002 АД
постъпва сума в размер на 150 000 евро от сметка BG 26 KOPR 9220 1434 3893 01 с титуляр
ИНВЕСТМЪНТ ПРОДЖЕКТС АД с основание „по договор“ , които в същия ден ЮЛИТА 2002 АД
превежда на „ВИВЕС“ ЕАД с основане „по договор“ .
На 25.08.2011 г. по сметка BG 26 KOPR 9220 1434 3893 01 с титуляр ИНВЕСТМЪНТ
ПРОДЖЕКТС АД постъпва сума от сметка BG 66 KOPR 9220 1404 6542 01 с титуляр ЮЛИТА 2002
АД в размер на 900 000 евро.
На 25.08.2011 г. по сметка BG 66 KOPR 9220 1404 6542 01 с титуляр ЮЛИТА 2002 АД
постъпва сума от сметка BG 03 KOPR 9220 1435 8387 01 с титуляр ЕТ ЛЮБОМИР ЖИВАНКИН в
размер на 900 000 евро, които ЮЛИТА 2002 АД в същия ден превежда на ИНВЕСТМЪНТ
ПРОДЖЕКТС АД.
От сметка BG 77 KOPR 9220 1404 9968 01 с титуляр СИНЕКТИК ЕООД – 150 000 евро.
На 12.10.2011 г. по сметка BG 77 KOPR 9220 1404 9968 01 с титуляр СИНЕКТИК ЕООД
постъпва сума в размер на 150 000 евро от сметка BG 95 KOPR 9220 1004 9968 01 с титуляр
СИНЕКТИК ЕООД. На 12.10.2011 г. по сметка BG 95 KOPR 9220 1004 9968 01 с титуляр
СИНЕКТИК ЕООД постъпва сума в размер на 300 000 лв. от сметка BG 54 KOPR 9220 1019 4744
01 с титуляр ЕВРОБИЛ 2003 ЕООД, които ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД получава от отпуснат кредит от
КТБ АД.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че дружеството ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД е кредитополучател с големи кредитни експозиции.
Предложена е обезценка на откритите кредитни експозиции до общо в размер на 65 588 000 лв.
От сметка BG 87 KOPR 9220 1414 2155 01 с титуляр КОРСИ МАУНТИН РИСОРТ АД –
216 170 евро.
На 12.10.2011 г. по сметка BG 87 KOPR 9220 1414 2155 01 с титуляр КОРСИ МАУНТИН
РИСОРТ АД постъпва сума в размер на 216 170 евро от сметка BG 46 KOPR 9220 1404 1424 01 с
титуляр ФИНА- Ц ЕООД.
На 11.10.2011 г. по сметка BG 46 KOPR 9220 1404 1424 01 с титуляр ФИНА – Ц ЕООД
постъпва сума в размер на 4 403 921,54 евро с основание покупка на облигации с емитент
„Корабостроителница Русе“. Относно сделката с облигации в размер на 91 923 бр. с емитент
„Корабостроителница Русе“, КТБ АД се явява и купувач и брокер на продавача „ФИНА – Ц“
ЕООД.
На 29.09.2011 г. същата покупка на облигации с емитент „Корабостроителница Русе“ е
извършена както следва: КТБ АД продава на „ФИНА – Ц“ ЕООД емисия облигации с емитент
„Корабостроителница Русе“ в размер на 91 923 бр.
От сметка BG 38 KOPR 9220 1406 0775 01 с титуляр ТЦ – ИМЕ ВЕСТ ЕАД – 800 000 евро.
На 11.10.2011 г. по сметка BG 33 KOPR 9220 1400 0536 00 с титуляр „ФИНА – С“ АД
постъпва сума в размер на 808 847,71 евро от покупка на облигации емисия „Корабостроителница
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Русе“, които са наредени по сметка BG 49 KOPR 9220 1432 0572 01 с титуляр Бромак Инвест АД с
основание „посредничество при продажба на облигации“ .
На 11.10.2011 г. от сметка BG 49 KOPR 9220 1432 0572 01 с титуляр ТЕХНОТЕЛ ИНВЕСТ
АД /Бромак Инвест АД/ е наредена сума в размер на 800 000 евро по сметка BG 38 KOPR 9220 1406
0775 01 с титуляр ТЦ – ИМЕ ВЕСТ ЕАД, които ТЦ – ИМЕ ВЕСТ ЕАД нарежда по сметка BG 35
KOPR 9220 1407 4276 01 с титуляр АКВАНАДА ЕООД.
От сметка BG 79 KOPR 9220 1402 6967 01 с титуляр ТЦ – ИМЕ АД – 3 000 000 евро
На 12.10.2011 г. по сметка BG 79 KOPR 9220 1402 6967 01 с титуляр ТЦ – ИМЕ АД постъпва
сума в размер на 3 000 000 евро от сметка 46 KOPR 9220 1404 1424 01 с титуляр ФИНА - Ц ЕООД,
които ФИНА - Ц ЕООД превежда по сметка BG 35 KOPR 9220 1407 4276 01 с титуляр АКВАНАДА
ЕООД. На 12.10.2011 г. по сметка BG 46 KOPR 9220 1404 1424 01 с титуляр ФИНА – Ц ЕООД е
получен превод в размер на 3 600 000 евро от сметка BG 03 KOPR 9220 1415 4978 01 с титуляр
КИК – ДИЗАЙН ЕООД. На 12.10.2011 г. по сметка BG 03 KOPR 9220 1415 4978 01 с титуляр КИК
– ДИЗАЙН ООД е получена сума в размер на 3 600 000 евро от сметка BG 36 KOPR 9220 1419 4744
01 с титуляр ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД, които ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД получава от сметка BG 46
KOPR 9220 1404 1424 01 с титуляр ФИНА – Ц ЕООД. ФИНА – Ц ЕООД получава тези средства от
сметка BG 64 KOPR 9220 1004 1424 01 в лева с титуляр ФИНА – Ц ЕООД, които средства са от
сметка BG 54 KOPR 9220 1019 4744 01 с титуляр ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД. На 12.10.2011 г. по
сметка BG 54 KOPR 9220 1019 4744 01 с титуляр ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД постъпва сума в размер
на 7 045 500 лв. от усвоен кредит.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че дружеството ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД е кредитополучател с големи кредитни експозиции.
Предложена е обезценка на откритите кредитни експозиции общо в размер на 65 588 000 лв.
Обобщен извод за сумата в размер на 20 000 000 евро наредена от „Бромак“ ЕООД на
КТБ АД с основание „по договор за подчинен срочен дълг“:
Сума в размер на 529 421 евро с левова равностойност 1 035 457,47 лв. е с източник трети
лица.
Сума в размер 3 792 000 евро с левова равностойност 7 416 507,36 лв. е с източник покупкопродажба на облигации емитент „Корабостроителница Русе“.
Сума в размер на 14 436 374 евро с левова равностойност 28 235 093,36 лв. е с източник
кредити от КТБ АД.
Сума в размер на 1 242 205 евро с левова равностойност 2 429 541,81 лв. е с източник Ц. Р.
В., за която сума не са установени законни източници на средства за придобиването ѝ.
Вземането на „Бромак“ ЕООД от „КТБ“ АД по договор за подчинен срочен дълг в
размер на 30 664 635,17 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата от „Бромак“ ЕООД на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
От писмо изх. № 686/03.02.2016 г. на КТБ АД (н) се установява дължима лихва по подчинен
срочен дълг от 05.10.2011 г. в размер на 3 993 888,90 евро. Размерът на лихвата върху 15 678 579
евро главница е 3 130 925,13 евро с левова равностойност 6 123 557,30 лв.
Сумата в размер на 6 123 557,30 лв., представляваща лихва върху вземане на „Бромак“
ЕООД от „КТБ“ АД по договор за подчинен срочен дълг, подлежи на отнемане в полза на
държавата от „Бромак“ ЕООД на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
Анализ на произхода на средствата по договор за подчинен срочен дълг в размер на
9 000 000 евро с левова равностойност 17 602 470 лв.:
На 21.06.2012 г. от сметка BG 13 KOPR 9220 1400 0559 00 с титуляр „Бромак“ ЕООД е
нареден превод по сметка BG 07 KOPR 9220 2400 0001 02 с титуляр „Корпоративна търговска
банка“ АД сума в размер на 9 000 000 евро с основание „по договор за подчинен срочен дълг“.
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На 21.06.2012г. по сметка BG 13 KOPR 9220 1400 0559 00 с титуляр „Бромак“ ЕООД
наличното салдо е в размер на 203 659,04 евро
На 21.06.2012г. по сметка BG 13 KOPR 9220 1400 0559 00 с титуляр „Бромак“ ЕООД са
получени преводи по суми както следва:
От сметка BG 49 KOPR 9220 1405 1494 01 с титуляр ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ ЕООД е получена
сума в размер на 8 100 000 евро;
От сметка BG 10 KOPR 9220 1400 5071 01 с титуляр „Бромак“ ЕООД е получена сума в
размер на 700 000 евро от превалутиране;
Относно салдото на 21.06.2012 г. по сметка BG 13 KOPR 9220 1400 0559 00 с титуляр
„Бромак“ ЕООД наличното салдо е в размер на 203 659,04 евро
На 15.05.2012 г. по сметка BG 13 KOPR 9220 1400 0559 00 с титуляр „Бромак“ ЕООД
постъпва сума в размер на 9 500 000 евро от сметка BG 88 KOPR 9220 1441 3361 01 с титуляр
КООП ИНВЕСТМЪНТ ЕООД с основане „по договор“. Сумата представлява отпуснат кредит от
КТБ АД.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че дружеството КООП ИНВЕСТМЪНТ ЕООД няма оперативни приходи , реализира малки обороти
и има отрицателен капитал. Предложена е обезценка на откритите кредитни експозиции до 100%
или общо в размер на 78 590 000 лв.
Относно „ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ“ ЕООД и превода в размер на 8 100 000 евро :
На 21.06.2012 г. от сметка BG 49 KOPR 9220 1405 1494 01 с титуляр ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ
ЕООД е получена сума в размер на 8 100 000 евро с основание „по договор“.
На 21.06.2012 г. по сметка BG 49 KOPR 9220 1405 1494 01 с титуляр ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ
ЕООД е получена сума от сметка BG 89 KOPR 9220 1404 1360 01 с титуляр СЪН СИТИ 03 АД в
размер на 8 100 000 евро с основание „по договор“.
На 21.06.2012 г. по сметка BG 89 KOPR 9220 1404 1360 01 с титуляр СЪН СИТИ 03 АД е
получен кредит от КТБ АД в размер на 8 190 000 евро, които представляват отпуснат кредит от
КТБ АД.
Относно превалутиране на средства в размер на 700 000 евро :
На 21.06.2012 г. от сметка BG 64 KOPR 9220 1404 1424 01 с титуляр ФИНА - Ц ЕООД е
получена сума в размер на 1 411 510 лв. с основание с основание „покупко-продажба на валута“, от
които 1 369 340 лв. са превалутирани в 700 000 евро.
На 20.06.2012 г. от сметка BG 67 KOPR 9220 1005 1494 01 с титуляр ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ
ЕООД е получена сума по сметка BG 64 KOPR 9220 1404 1424 01 с титуляр ФИНА - Ц ЕООД в
размер на 2 759 455 лв. с основание „покупко-продажба на валута“, които ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ
ЕООД получава от сметка BG 10 KOPR 9220 1004 1360 01 с титуляр СЪН СИТИ 03 АД, които от
своя страна са получени от сметка BG 89 KOPR 9220 1404 1360 01 с титуляр СЪН СИТИ 03 АД и
представляват усвоен кредит от КТБ АД.
От писмо изх. № 572/27.01.2016 г. на КТБ АД (н) се установява Договор за кредит между
КТБ АД и СЪН СИТИ 03 АД от 14.06.2012 г. в размер на 20 300 000 евро, предназначен за
придобиване на дълготрайни активи за финансиране на инфраструктурни проекти, обезпечен с
особен залог на вземания и особен залог на дълготрайни активи.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че дружеството СЪН СИТИ 03 АД е с влошено финансово състояние и загуби от оперативна
дейност. Предложена е обезценка на откритите кредитни експозиции общо в размер на 37 053 000
лв.
Обобщен извод за сумата в размер на 9 000 000 евро наредена от БРОМАК ЕООД на
КТБ АД с основание „по договор за подчинен срочен дълг“:
Сума в размер на 9 000 000 евро е с източник кредити от КТБ АД.
От публикувана информация по чл. 62, ал. 12, т.3 от ЗКИ се установява, че дружеството
Бромак ЕООД е съобщилo за прехвърляне на вземането си след поставянето на банката под особен
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надзор.
Вземането на „Бромак“ ЕООД от „КТБ“ АД по договор за подчинен срочен дълг в
размер на 17 602 470 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата от „Бромак“ ЕООД на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
От писмо изх. № 686/03.02.2016 г. на КТБ АД (н) се установява дължима лихва по подчинен
срочен дълг от 20.06.2012 г. в размер на 1 354 200 евро с левова равностойност 2 648 584,99 лв.
Сумата в размер на 2 648 584,99 лв., представляваща лихва върху вземане на „Бромак“
ЕООД от „КТБ“ АД по договор за подчинен срочен дълг, подлежи на отнемане в полза на
държавата от „Бромак“ ЕООД на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
9. „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /“ТЦ ИМЕ/” АД с ЕИК 121084839, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село,
ул. „Хубча” № 8, ет. 3. Проверяван период от 27.11.2006 г. до 04.08.2014 г.
Дружеството е регистрирано като еднолично дружество с държавно имущество с решение
№ 1 от 23.10.1991 г. на Софийски градски съд по ф. д. № 19603/1991 г. Капиталът на дружеството е
145 247 лева, разпределен в 145 247 броя поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка. Въз
основа на сключен на 30.06.2003 г. Договор за приватизационна продажба на пакет от 145 247 броя
поименни акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството Агенцията за приватизация ги
джиросва на „КЕН ТРЕЙД“ ЕООД. С Решение № 13/ 26.10.2004 г. на СГС са вписани следните
промени: вписва увеличение на капитала на дружеството от 145 247 на 284 796 лева, чрез издаване
на 139 549 броя нови поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една, дружеството
продължава дейността си като акционерно дружество с фирма „Технологичен център – Институт по
микроелектроника / ТЦ – ИМЕ /” АД, с акционери: „КЕН ТРЕЙД“ ЕАД – 145 247 бр. акции и
„Бултримекс” ЕООД - 139 549 бр. акции. От Удостоверение изх. № 4238/20.10.2004 г. на
„Корпоративна търговска банка“ АД се установява, че по набирателна сметка в лева
№ 2002696735/20.10.2004 г. от „Бултримекс” ЕООД е преведена сумата 1 956 477 лева с основание
увеличение на капитала на „ТЦ – ИМЕ” ЕАД – придобиване на 139 549 броя акции.
С Решение № 15 от 11.12.2004 г. на СГС се вписват следните промени: вписва като
едноличен собственик на капитала „КЕН ТРЕЙД“ ЕАД, избира съвет на директорите: В. К. Н. –
председател, Т. П. Т. – изпълнителен директор и Л. Г. П.. Вписва нов устав, приет с протоколно
решение от 03.12.2004 г. на едноличния собственик на капитала.
С Решение № 19 от 05.10.2005 г. на СГС е вписана промяна на капитала на дружеството от
284 796 лева на 2 800 000 лева, чрез издаване на нови 2 515 204 поименни акции с номинална
стойност 1 лев всяка една. Увеличаването на капитала на „ТЦ – ИМЕ” ЕАД е вписано въз основа на
решения, взети на заседание от 15.09.2005 г. на Съвета на директорите на „КЕН ТРЕЙД” ЕАД,
действащ в качеството си на орган, упражняващ правомощията на едноличния собственик на
капитала на „ТЦ – ИМЕ” ЕАД. От Удостоверение изх. № 4827/21.09.2005 г. на „Корпоративна
търговска банка“ АД се установява, че по банкова сметка на „ТЦ – ИМЕ” ЕАД на 17.09.2005 г. е
постъпила сума в размер на 2 515 204 лева с основание плащане на записани акции от увеличение
на капитала, като сумата е преведена от „КЕН ТРЕЙД” ЕАД.
* Произход на средствата за увеличение капитала на дружеството:
На 17.09.2005 г. „КЕН ТРЕЙД” ЕАД превежда по сметка на „ТЦ – ИМЕ“ АД сума в размер
на 2 515 204 лв., които средства са от:
- 1 500 000 лв. от получен превод от „Критие“ ЕООД, които средства са от усвоен кредит от
„КТБ“ АД в размер на 1 800 000 лв.;
- 1 911 000 лв. от получен превод от „Фина Ц“ ЕООД, които средства са от получен превод
от „Афлик Българи“ АД, а те от своя страна от: Бромак ЕООД – „Фина Ц“ ЕООД – „Кен Трейд“
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ЕАД – от усвоени кредити на 12 и 14.09.2005 г. общо в размер на 1 803 700 лв. от „Критие“ ООД от
„КТБ“ АД.
Въз основа на договор за прехвърляне на акции от 16.01.2006 г. „КЕН ТРЕЙД“ ЕАД
прехвърля на „БРОМАК“ ЕООД 1 372 000 броя акции от капитала на „ТЦ – ИМЕ“ ЕАД, като с
извършеното прехвърляне на дружеството се трансформира в АД. От списък на акционерите на
„ТЦ – ИМЕ” АД, участвали в общото събрание проведено на 27.02.2006 г., се установява, че
притежаваните акции с право на глас и процентно участие, както следва:
- „КЕН ТРЕЙД” ЕАД притежава 1 428 000 бр. акции представляващи 51 % от капитала.
- „БРОМАК” ЕООД притежава 1 372 000 бр. акции представляващи 49 % от капитала.
С Решение № 20 от 09.03.2006 г. на СГС е вписана приетата на 27.02.2006 г. промяна, че
дружеството продължава дейността си като акционерно дружество с фирма „Технологичен център
– Институт по микроелектроника / ТЦ – ИМЕ /” АД.
С Решение №9 от 27.11.2006 г. по ф. д. № 28827/1993 г. на Софийски градски съд е заличен
Н. С. като едноличен собственик на „КЕН ТРЕЙД” ЕАД и вписан като едноличен собственик
„Бромак“ ЕООД.
Пререгистрация в Търговски регистър на 11.02.2008 г.
Към датата на пререгистриране в Търговския регистър „ТЦ - ИМЕ” АД е с капитал 2 800 000
лева, разпределен в 2 800 000 поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Дружеството
има Съвет на директорите в състав: М. М. А., Т. П. Т. и Л. Г. П.. Изпълнителен директор на
дружеството е Т. П. Т..
Въз основа на решение на Управителния съвет на „Корпоративна търговска банка“ АД, взето
с протокол от 21.04.2011 г., дружеството записва всички 12 500 000 обикновени, налични поименни
акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, които се издават съгласно решение на
редовно годишно Общо събрание на акционерите от 08.04.2011 г., за увеличаване капитала на
„Технологичен център – Институт по микроелектроника” АД. Акциите ще се закупят при
емисионна стойност в размер на 1,35 лева за една акция или обща емисионна стойност на всички
акции в размер на 16 875 000 лева, която ще се внесе в срок до 2 месеца считано от 08.04.2011 г. –
дата на провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ТЦ – ИМЕ” АД по
сметка: IBAN BG 97 KORP 9220 10 026967 01, BIC: KORPBGSF.
От списък на акционерите записали новите акции от увеличението на капитала на ТЦ – ИМЕ
АД, съгласно решение на Общото събрание на дружеството проведено на 08.04.2011 г. се
установява, че притежаваните преди увеличението обикновени, налични, акции с право на глас и
номинал 1 лв. всяка и новозаписаните от увеличението акции, са както следва:
- „КЕН ТРЕЙД” ЕАД притежава 61 200 000 броя акции
- „И ЕФ ВИ ИНТЪРНЕШЪНЪЛ ФАЙНЕНШЪЛ ВЕНЧЪРС ЛИМИТИД” (EFV
INTERNATIONAL FINANCIAL VENTURES Ltd.), дружество създадено и регистрирано на
територията на Британските Вирджински Острови на 23.09.1999 г. с BVI дружествен номер 345007
притежава 58 800 000 броя акции
„Корпоративна търговска банка” АД записва нови 12 500 000 броя акции.
Общо притежаваните акции след увеличението и процент от капитала са както следва:
- „КЕН ТРЕЙД” ЕАД притежава 61 200 000 броя акции представляващи 46,19 % от
капитала
- „И ЕФ ВИ ИНТЪРНЕШЪНЪЛ ФАЙНЕНШЪЛ ВЕНЧЪРС ЛИМИТИД” (EFV
INTERNATIONAL FINANCIAL VENTURES Ltd.), дружество създадено и регистрирано на
територията на Британските Вирджински Острови на 23.09.1999 г. с BVI дружествен номер 345007
притежава 58 800 000 броя акции представляващи 44, 38 % от капитала
- „Корпоративна търговска банка” АД притежава 12 500 000 броя акции представляващи 9,
43 % от капитала.
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От удостоверение изх. № 1763/27.04.2011 г. на „Корпоративна търговска банка“ АД се
установява, че по сметка на „ТЦ – ИМЕ” АД с IBAN BG 97 KORP 9220 10 026967 01 на 26.04.2011
г. е постъпила сума в размер 16 875 000 лева с основание закупуване на 12 500 000 броя акции за
увеличение на капитала на „ТЦ – ИМЕ” АД, като сумата е преведена от „КТБ“ АД.
На 28.02.2013 г. на проведено извънредно общо събрание на акционерите на „ТЦ – ИМЕ”
АД е взето решение за промяна адреса на управление на дружеството от гр. София, район Красно
село, ул. „Хубча” № 8, ет. 3 на гр. София, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6.
Към 26.04.2015 г. капиталът на дружеството е в размер на 132 500 000 лева. Акционери са:
„КЕН ТРЕЙД” ЕАД – притежаващо 61 200 000 броя поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1 лев всяка една, „И ЕФ ВИ ИНТЪРНЕШЪНЪЛ ФАЙНЕНШЪЛ ВЕНЧЪРС ЛИМИТИД”
(EFV INTERNATIONAL FINANCIAL VENTURES Ltd.) – притежаващо 58 800 000 броя поименни
акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една и „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА
БАНКА” АД – притежаваща 12 500 000 броя поименни акции с право на глас с номинална стойност
1 лев всяка една.
Акциите в размер на 120 000 000 лв. от капитала на „ТЦ - ИМЕ“ АД, собственост на
„Кен Трейд“ ЕАД и EFV International Financial Ventures Ltd. подлежат на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е
установен законен източник на средства за придобиването им.
Недвижими имоти:
1. За периода от 19.10.2006 г. до 19.12.2006 г. „ТЦ - ИМЕ“ АД придобива с четири броя
нотариални акта 87754/87754 идеални части от УПИ №V -1183, както следва:
* С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 176, том ІV, рег. № 11252,
дело № 704/2006г., с вх. рег. № 509573/19.12.2006г., акт № 11, том 243, дело № 64029/19.12.2006 г.
на Служба по вписванията – гр.София, „КРИТИЕ“ ЕООД, чрез управителя си К. М. М. продава на
„ТЦ – ИМЕ“ АД, чрез представителя му Т. П. Т., собствените на дружеството 18745/87754 идеални
части от следния недвижим имот, находящ се в гр.София, СО, Р-н „Сердика“, а именно:
урегулиран поземлен имот № V-1183, от квартал 8а, по регулационния план на гр.София,
местност „Задгарова артерия“ целият с площ от 87 754 кв.м., отреден за складове, офиси, чисто
производство, търговия, трафопост, подземни гаражи и КО, при съседи: поземлен имот с
планоснимачен № 607, поземлен имот планоснимачен номер № 595, поземлен имот с
планоснимачен № 606,УПИ № VI-1184, улица „202-ра“, който имот е обособен от имоти със стари
пл.№№ 756, 755, 907 и 908 от кад.лист № 244, 245, 268, за сумата от 3 800 000 лева. Данъчната
оценка на имота е 214 716,60 лв.
* С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 178, том ІV, рег. № 11262,
дело № 706/2006 г., с вх. рег. № 509575/19.12.2006 г., акт № 13, том 243, дело № 64035 от
19.12.2006 г. на Служба по вписванията – гр.София, „АРЕСКОМ“ ЕООД, чрез управителя си А. Т.
Р., действащ чрез пълномощника си М. М. А. продава на „ТЦ – ИМЕ“ АД, чрез представителя му
Т. П. Т., собствените на дружеството 13479/87754 идеални части от следния недвижим имот,
находящ се в гр.София, СО, Р-н „Сердика“, а именно: урегулиран поземлен имот № V-1183, от
квартал 8а, по регулационния план на гр.София, местност „Задгарова артерия“ целият с площ от
87 754 кв.м., отреден за складове, офиси, чисто производство, търговия, трафопост, подземни
гаражи и КО, при съседи: поземлен имот с планоснимачен № 607, поземлен имот с планоснимачен
№ 595, поземлен имот с планоснимачен № 606, урегулиран поземлен имот № VI-1184, улица „202ра“, който имот е обособен от част от имоти със стари пл.№№ 756, 755, 907, 908 от кад.лист № 244,
245, 268 за сумата от 1 550 000 лева. Данъчната оценка на имота е 154 392,50 лв.
* С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 180, том ІV, рег. № 11264,
дело № 708/2006г., с вх. рег. № 509593/19.12.2006 г., акт № 30, том 243, дело № 64035 от 19.12.2006
г. на Служба по вписванията –гр.София, „ЮЛИТА 2002“ ЕАД, чрез управителя СИ К. Б. З. продава
на „ТЦ – ИМЕ“ АД, представлявано от изпълнителния си директор Т. П. Т. собствените на
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дружеството 19299/87754 идеални части от следния недвижим имот, находящ се в гр.София, СО, Рн „Сердика“, а именно: урегулиран поземлен имот № V-1183, от квартал 8а, по регулационния
план на гр.София, местност „Задгарова артерия“ целият с площ от 87 754 кв.м., отреден за складове,
офиси, чисто производство, търговия, трафопост, подземни гаражи и КО, при съседи: поземлен
имот с планоснимачен № 607, поземлен имот с планоснимачен № 595, поземлен имот с
планоснимачен № 606, урегулиран поземлен имот № VI-1184, улица „202-ра“, който имот е
обособен от имоти със стари пл. №№ 756, 755, 907, 908 от кад.лист № 244, 245, 268, за сумата от
4 700 000 лева. Данъчната оценка на имота е 221 050,80 лв.
* С нотариален за собствиност на недвижим имот № 190, том ІІІ, рег.№ 9178, дело № 527 от
2006 г., вх. рег. № 485900/19.10.2006 г., акт № 131, том 172, дело № 45372/19.10.2006г. на Служба
по вписванията – гр. София, „ТЦ – ИМЕ“ АД е признат за собственик на основание Договор за
покупко-продажба и влязла в сила Заповед № РД-09-50-911/18.07.2006 г. на Главния архитект на
СО, с която е одобрен плана за регулация на гр.София, местност „Задгарова артерия“, кв.8а, на
следния недвижим имот, а именно: 36231/87754 идеални части от урегулиран поземлен имот
№ V-1183, от квартал 8а, по регулационния план на гр.София, местност „Задгарова артерия“ целият
с площ от 87 754 кв.м., отреден за складове, офиси, чисто производство, търговия, трафопост,
подземни гаражи и КО, при съседи: поземлен имот № 607, поземлен имот № 595, поземлен имот
№ 606, УПИ № VI-1184, улица „202-ра“, който имот е обособен от имоти със стари пл. №№ 756,
755, 907 и 908 от кад.лист № 244, 245, 268. Данъчната оценка на имота е: 413 007,70лв.
2. За периода от 05.09.2006 г. до 19.12.2006 г. „ТЦ - ИМЕ“ АД придобива с три броя
нотариални акта 62089/62089 идеални части от УПИ №VI -1184, както следва:
* С нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 92, том ІІІ, рег.№ 7670, дело
№ 439/2006 г., с вх. рег. № 474309/05.09.2006 г., акт № 131, том 141, дело № 37220/05.09.2006 г. на
Служба по вписванията – гр.София, „ТЦ – ИМЕ“ АД е признат за собственик на основание Договор
за покупко-продажба и влязла в сила Заповед № РД-09-50-911 от 18.07.2006г. на Главния архитект
на СО, с която е одобрен плана за регулация на гр.София, местност „Задгарова артерия“, кв.8а, а
именно: урегулиран поземлен имот № VI-1184, от квартал 8а, по регулационния план на
гр.София, местност „Задгарова артерия“ целият с площ от 62 089кв.м., отреден за складове, офиси,
чисто производство, търговия, трафопост, подземни гаражи и КО, при съседи: УПИ № V-1183,
улица, УПИ № VII-760, УПИ № IХ-1185, който имот е обособен от част от имот с пл.№755, част от
имот пл.сн.№ 907 и част от имот пл.№ 908 от кв.8а. Данъчната оценка на имота е: 627 157лева.
* С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 177, том ІV, рег.№ 11258,
дело № 705/2006 г., с вх. рег. № 509574/19.12.2006г., акт № 12, том 243, дело № 64033 от 19.12.2006
г. на Служба по вписванията – гр.София, „АРЕСКОМ“ ЕООД, чрез управителя си А. Т. Р.,
действащ чрез пълномощника си М. М. А. продава на „ТЦ – ИМЕ“ АД, чрез представителя му Т.
П. Т., собствените на дружеството 269/62089 идеални части от следния недвижим имот, находящ се
в гр.София, СО, Р-н „Сердика“, а именно: урегулиран поземлен имот № VI-1184, от квартал 8а, по
регулационния план на гр.София, местност „Задгарова артерия“ целият с площ от 62 089 кв.м.,
отреден за складове, офиси, чисто производство, търговия, трафопост, подземни гаражи и КО, при
съседи: урегулиран поземлен имот № V-1183, улица, урегулиран поземлен имот VII-760,
урегулиран поземлен имот № IХ-1185, който имот е обособен от част от имот пл.сн.№ 755, част от
имот пл.сн.№ 907 и част от имот пл.сн.№ 908 от кв. м., за сумата от 150 000 лева. Данъчната оценка
на имота е: 3 081 лв.
* С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 179, том ІV, рег.№ 11263,
дело № 707 от 2006г., с вх.рег.№ 509575/19.12.2006 г., акт № 14, дело № 64039/19.12.2006 г. на
Служба по вписванията – гр.София, „ЮЛИТА 2002“ ЕАД, чрез управителя си К. Б. З. продава на
„ТЦ – ИМЕ“ АД, представлявано от изпълнителния си директор Т. П. Т. собствените на
дружеството 7068/62089 идеални части от следния недвижим имот, находящ се в гр.София, СО, Р-н
„Сердика“, а именно: урегулиран поземлен имот № VI-1184, от квартал 8а, по регулационния
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план на гр.София, местност „Задгарова артерия“ целият с площ от 62 089кв.м., отреден за складове,
офиси, чисто производство, търговия, трафопост, подземни гаражи и КО, при съседи: урегулиран
поземлен имот № V-1183, улица, урегулиран поземлен имот № VII-760, урегулиран поземлен имот
№ IХ-1185, който имот е обособен от част от имоти с пл.№ 755, част от имот пл.сн.№ 907 и част от
имот пл.сн.№ 908 от кв.8а, за сумата от 2 410 000 лева. Данъчната оценка на имота е: 80 959 лв.
На 03.05.2007 г. е учредено „Урбас София“ ЕАД/ с ново наименование „Сентръл Техно
Дивелъпмънт 2“ ЕАД/. Капиталът на дружеството е в размер на 19 916 000 лв., разпределен в
19 916 акции с номинал от 1 000 лв. и е набран чрез непарична вноска, представляваща право на
собственост върху следните недвижими имоти, внесени от едноличния собственик на капитала „ТЦ
– ИМЕ“ АД:
- 57911/87544 идеални части от урегулиран поземлен имот № V-1183, от квартал 8а, по
регулационния план на гр.София, местност „Задгарова артерия“ целият с площ от 87 754 кв.м.,
отреден за складове, офиси, чисто производство, търговия, трафопост, подземни гаражи и КО, при
съседи: поземлен имот с планоснимачен № 607, поземлен имот с планоснимачен № 595, поземлен
имот с планоснимачен № 606, урегулиран поземлен имот № VI-1184, улица „202-ра“ и имот без
планоснимачен номер;
- урегулиран поземлен имот № VI-1184, от квартал 8а, по регулационния план на
гр.София, местност „Задгарова артерия“ целият с площ от 62 089 кв.м., отреден за складове, офиси,
чисто производство, търговия, трафопост, подземни гаражи и КО, при съседи: УПИ № V-1183,
улица, УПИ № VII-760, УПИ № IХ-1185, който имот е обособен от част от имот с пл.№755, част от
имот пл.сн.№ 907 и част от имот пл.№ 908 от кв.8а. Данъчната оценка на имота е: 627 157лева.
С Договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти акт № 148, рег.
№ 4936/2007 г., вписан в Служба по вписванията – гр.София с вх. рег. № 553581/01.06.2007 г., акт
№ 157, том 013, в дял на:
* „ТЦ – ИМЕ“ АД, чрез представителя си Т. П. Т. получава в своя изключителна собственост
и владение дял първи, а именно: Урегулиран поземлен имот № V-1183, от квартал 8а, по
регулационния план на гр.София, местност „Задгарова артерия“ целият с площ от 29 615кв.м.,
отреден за офиси, жилища, ателиета, магазини и КО, при съседи: поземлен имот с планоснимачен
№ 607, улица „202-ра“, урегулиран поземлен имот № VI-1184, поземлен имот с планоснимачен
№ 595. Данъчната оценка на този дял е 458 440,20лв.
* „УРБАС София“ ЕАД, чрез представителя си Т. П. Т. получава в своя изключителна
собственост и владение дял втори, а именно: Урегулиран поземлен имот № VI-1184, от квартал
8а, по регулационния план на гр.София, местност „Задгарова артерия“ целият с площ от 119
133кв.м., отреден за офиси, жилища, ателиета, магазини и КО, при съседи: УПИ № V-1183, улица
„202-ра“, УПИ № VII-760, УПИ № IХ-1185, имот без планоснимачен номер и поземлен имот с
планоснимачен №606. Данъчната оценка на този дял е: 1 844 178,84лева.
На 03.12.2007 г. е учредено „Техно Резиденшъл Парк“ ЕАД. Капиталът на дружеството е в
размер на 4 798 000 лв., разпределен в 4 798 акции с номинал от 1 000 лв. и е набран чрез непарична
вноска, представляваща право на собственост върху недвижим имот, внесен от едноличния
собственик на капитала „ТЦ – ИМЕ“ АД: поземлен имот № V-1183, от квартал 8а, по
регулационния план на гр.София, местност „Задгарова артерия“ целият с площ от 29 615 кв.м.,
отреден за офиси, жилища, ателиета, магазини и КО, при съседи: поземлен имот с планоснимачен
№ 607, улица „202-ра“, урегулиран поземлен имот № VI-1184, поземлен имот с планоснимачен
№ 595.
На 29.11.2007 г. е учредено „Урбас 2007“ ЕООД / с ново наименование „Сентръл Техно
Дивелъпмънт 1“ ЕООД/. Капиталът на дружеството е в размер на 12 000 000 лв. Едноличен
собственик на капитала е „СЕНТРЪЛ ТЕХНО ДИВЕЛЪПМЪНТ 2” ЕАД / УРБАС София ЕАД.
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С Договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти, акт № 51, том 4, рег.
№ 11273/2008 г., вписан с вх.рег.№ 687852/25.08.2008 г., акт № 38, том 20, в дял на:
* „СЕНТРЪЛ ТЕХНО ДИВЕЛЪПМЪНТ 1“ ЕООД, чрез представителя си Л. Г. П. получава в
своя изключителна собственост и владение дял първи, а именно: Урегулиран поземлен имот
№ XIII-1415, от квартал 8а, по регулационния план на гр.София, местност „Задгарова артерия“
целият с площ от 35 080 кв.м., отреден за офиси, жилища, ателиета, магазини и КО, при съседи:
УПИ XIV-1416, имот без планоснимачен номер, УПИ VI, улица; Урегулиран поземлен имот
№ VI-1415, от квартал 8а, по регулационния план на гр.София, местност „Задгарова артерия“
целият с площ от 24 897 кв.м., отреден за офиси, жилища, ателиета, магазини и КО, при съседи:
УПИ XIII-1415, имот без планоснимачен номер, УПИ V-1183, улица.
Данъчната оценка на дял първи е общо 898 377,50 лв.
* „СЕНТРЪЛ ТЕХНО ДИВЕЛЪПМЪНТ 2“ ЕАД, чрез представителя си Т. П. Т. получава в
своя изключителна собственост и владение дял първи, а именно: Урегулиран поземлен имот
№ XV-1416, от квартал 8а, по регулационния план на гр.София, местност „Задгарова артерия“
целият с площ от 27 803 кв.м., отреден за офиси, жилища, ателиета, магазини и КО, при съседи:
УПИ VII, УПИ XIV -1416, имот без планоснимачен номер, УПИ IX – 1185; Урегулиран поземлен
имот № XIV-1416, от квартал 8а, по регулационния план на гр.София, местност „Задгарова
артерия“ целият с площ от 31 351 кв.м., отреден за офиси, жилища, ателиета, магазини и КО, при
съседи: УПИ XV -1416, имот без планоснимачен номер, УПИ XIII-1415, улица.
Данъчната оценка на дял втори е общо 886 050 лв.
С протокол от заседание на директорите на „ТЦ – ИМЕ“ АД от 25.09.2009 г. са взети
следните решения:
1. „ТЦ – ИМЕ“ АД да закупи от „СЕНТРЪЛ ТЕХНО ДИВЕЛЪПМЪНТ 2“ ЕАД следните
недвижими имоти: Урегулиран поземлен имот № ХV-1416 с площ от 27 803 кв.м и Урегулиран
поземлен имот № ХIV-1416 с площ от 31 351 кв.м за покупна цена в размер на 15 971 580 евро
без ДДС.
2. За осигуряване на финансирането на част от покупната цена за имотите, приема
решение за издаване на облигации при следните условия:
Вид на облигациите: обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични, лихвоносни,
обезпечени с имущество придобито със средства, набрани от облигационния заем;
Параметри на облигационния заем:
Обща номинална стойност на облигационния заем : до 15 000 000 евро;
Обща емисионна стойност на облигационния заем: до 15 000 000 евро;
Брой облигации: до 15 000 броя;
Номинална стойност на една облигация: 1 000 евро;
Емисионна стойност на една облигация:1 000 евро;
Минимален размер, при който заемът се счита за сключен:при записването и заплащането на
облигации с обща номинална стойност, минимум 12 500 000 евро;
Срок на облигационния заем пет години, считано от дата на сключване на заема;
Изплащане на главницата: еднократно на падежа 29.09.2014 г.;
Лихва: 8% годишно;
Период на лихвеното плащане: дванадесет месечен;
Дата на сключване на облигационния заем: 29.09.2009 г.;
Начин на извършване на лихвените и главничното плащания: чрез ЦД АД;
Цел на облигационния заем: набраните от емисията средства ще бъдат използвани от
емитнта за придобиване „СЕНТРЪЛ ТЕХНО ДИВЕЛЪПМЪНТ 2“ ЕАД следните недвижими
имоти: Урегулиран поземлен имот № ХV-1416 с площ от 27 803 кв.м и Урегулиран поземлен
имот № ХIV-1416 с площ от 31 351 кв.м;
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Обслужваща банка: набирането на сумите срещу записаните облигации ще се извършва чрез
нарочна набирателна сметка открита на името на „ТЦ – ИМЕ“ АД в „КТБ“ АД;
Инвестиционен посредник: „КТБ“ АД;
Банка – довереник: „ОББ“ АД.
От анализа на банковата информация се установява, че на 29.09.2009 г. по набирателна
сметка в евро IBAN BG52 KORP 9220 1402 6967 02 „КТБ“ АД превежда сума в размер на
15 000 000 евро с основание „записана емисия облигации от името на „КТБ“ АД“. На 29.10.2009 г.
сумата е прехвърлена по разплащателна сметка BG79 KORP 9220 1402 6967 01 с титуляр „ТЦ –
ИМЕ“ АД. На същата дата „Фина Ц“ ЕООД превежда по сметка на „ТЦ – ИМЕ“ АД сума в размер
на 973 000 евро, която заедно с отпуснатия облигационен заем /15 000 000 евро/ са преведени по
банкова сметка BG43 KORP 9220 1413 8151 01 с титуляр „СЕНТРЪЛ ТЕХНО ДИВЕЛЪПМЪНТ 2“
ЕАД с основание „ за покупка на недвижими имоти съгласно нотариален акт от 29.10.2009 г.“
Сумата в размер на 9 73 000 евро са част от получен превод от „LANBRAY“ LTD в размер на
1 158 820 евро, които са получени от „GRAYBLOCK“ LTD, а те от своя страна са част от „ИПСА“
ЕООД. Същите са част от нареден превод на сума в размер на 6 874 795 евро от „Фина Ц“ ЕООД,
които са от:
1. Получен превод на 26.09.2009 г. в размер на 3 868 800 евро от банкова сметка с титуляр
„Синектик“ ЕООД, която сума е от „LANBRAY“ LTD, а тя от своя страна е от получени преводи:
Получена сума в размер на 2 500 000 евро от „Транстрейдинг“ ЕООД, която е част от сума в
размер на 5 050 000 евро, които са от усвоен кредит на 07.08.2009 г. от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Транстрейдинг“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 52 517 хил.лева – от видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
- Получена сума в размер на 1 368 800 евро от „GRAYBLOCK“ LTD, която е от вноска на
каса на сума общо в размер на 5 000 000 евро от: Н. Н. Й. – 2 500 000 евро и М. Р. З. – 2 500 000
евро.
2. Получен превод в размер на 4 171 860 евро от „Мел Финанс“ ЕАД.
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 60, том III, рег.№ 9727,
дело № 400/2009 г., вписан с вх.рег.№ 271/29.10.2009 г., акт № 146, том 135, дело № 29700,
„СЕНТРЪЛ ТЕХНО ДИВЕЛЪПМЪНТ 2“ ЕАД чрез представителя си Т. П. Т. продава на „ТЦ –
ИМЕ“ АД, представлявано от изпълнителния си директор Т. П. Т. следните недвижими имоти, а
именно:
Урегулиран поземлен имот № ХV-1416, отреден за офиси, жилища, ателиета, магазини и
КО, от квартал 8а, по регулационния план на гр.София, местност „Задгарова артерия“ одобрен със
Заповед № РД-09-50-911 от 18.07.2006г. и Заповед № РД-09-50-422 от 16.04.2007г. и Заповед № РД09-50-1000 от 16.07.2008г. целият с площ от 27 803 /двадесет и седем хиляди осемстотин и три
хиляди/кв.м, при съседи: УПИ № VII, тупик, УПИ № ХIV-1416 за офиси, жилища, ателиета,
магазини и КО, имот без планоснимачен номер, УПИ № IХ-1185 и
Урегулиран поземлен имот № ХIV-1416, отреден за офиси, жилища, ателиета, магазини и
КО, от квартал 8а, по регулационния план на гр.София, местност „Задгарова артерия“ одобрен със
Заповед № РД-09-50-911 от 18.07.2006г. и Заповед № РД-09-50-422 от 16.04.2007г. и Заповед № РД09-50-1000 от 16.07.2008г. целият с площ от 31 351 /тридесет и една хиляди триста петдесет и
един/кв.м, при съседи: УПИ № ХV-1416 отреден за офиси, жилища, ателиета, магазини и КО, имот
без планоснимачен номер, УПИ № ХIII-1415, улица, тупик, за сумата от 15 971 580 евро без ДДС.
Данъчната оценка на имотите е общо в размер на 1 331 444,10 лв.
С нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 61, том ІІІ, рег.№ 9733, дело
№ 401/2009 г., вписан с вх. рег. № 272/29.10.2009 г., акт № 82, том 27, дело № 29702 от
29.10.2009 г. „Обединена българска банка“ АД, БУЛСТАТ 000694959, представлявана от Д. С. Д.,
банката – довереник на облигационерите и ипотекарен кредитор и от друга страна „ТЦ – ИМЕ“ АД
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- ипотекарен кредитор, представлявано от изпълнителен директор Т. П. Т. – дружеството емитент и
ипотекарен длъжник е сключен следния договор:
На основание Решение на Съвета на директорите на „ТЦ – ИМЕ“ АД, по протокол от
заседание на Съвета на директорите от 25.09.2009 г. „ТЦ – ИМЕ“ АД емитира емисия облигации с
ISIN на емисията BG 2100040093, при условията и ред, описани в Предложението в размер на
15 000 000 евро, като номиналната и емисионна стойност на всяка една облигация са в размер на
1 000 евро. Облигационният заем е с падеж 5 години от датата на сключване на заема, а именно
29.09.2009 г. Главницата се изплаща еднократно на падежа в размер на 15 000 000 евро. Периодът
на лихвеното плащане е 12месечен, при лихва в размер на 8% годишно. Начин на извършване на
лихвеното плащане, изчислено като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните от
всеки инвеститор облигации, съответно върху непогасената част от главницата, за отделните
дванадесетмесечни периоди, при закръгляване до втори знак след десетичната запетая. Всички
лихвени плащания, дължими за една облигация са равни по размер и се извършват в евро. Право на
лихвено плащане имат лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като
обигационери три работни дни преди датата на съответното лихвено плащане, съответно пет
работни дни преди датата на последното главнично плащане, което съвпада с пълния падеж на
емисията, плащанията се извършват при спазване на Наредба № 8 за Централен депозитар за ценни
книжа и Правилника на „Централен депозитар“ АД.
Съгласно разпоредбите на ЗППЦК между „Обединена българска банка“ АД в качество и на
банка - довереник на облигационерите и „ТЦ-ИМЕ“ АД е сключен Договор за изпълнение на
функцията „Довереник на облигационерите от 25.09.2009 г., с който емитентът се задължава да
заплаща възнаграждение, на банката - довереник, в размер на 15 000 евро годишно, за срока на
емисията облигации. Плащането се извършва в левовата равностойност на една годишна вноска до
25 декември на всяка съответна година, с изключение на първото плащане по договора. Първото
плащане по договора е дължимо в срок от седем дни, считано от датата на подписване на договора.
Емитентът се задължава да заплаща на банката – довереник месечно възнаграждение в
размер на 2 500 евро. За обезпечаване на вземането на главницата по облигационния заем в размер
на 15 000 евро, ведно с всички лихви, неустойки и разноски както и за обезпечаване на всички
вземания на довереник от 25.09.2009 г. емитента и ипотекарен длъжник „ТЦ-ИМЕ“ ЕАД, учредява
в полза на довереника и ипотекарен кредитор „Обединена българска банка“ АД договорна ипотека
върху следните свои собствени недвижими имоти, а именно:
Урегулиран поземлен имот № ХV-1416, отреден за офиси, жилища, ателиета, магазини и
КО, от квартал 8а, по регулационния план на гр.София, местност „Задгарова артерия“ одобрен със
Заповед № РД-09-50-911 от 18.07.2006г. и Заповед № РД-09-50-422 от 16.04.2007г. и Заповед № РД09-50-1000 от 16.07.2008г. целият с площ от 27 803 кв.м, при съседи: УПИ № VII, тупик, УПИ
№ ХIV-1416 за офиси, жилища, ателиета, магазини и КО, имот без планоснимачен номер, УПИ
№ IХ-1185 и
Урегулиран поземлен имот № ХIV-1416, отреден за офиси, жилища, ателиета, магазини и
КО, от квартал 8а, по регулационния план на гр.София, местност „Задгарова артерия“ одобрен със
Заповед № РД-09-50-911 от 18.07.2006г. и Заповед № РД-09-50-422 от 16.04.2007г. и Заповед № РД09-50-1000 от 16.07.2008г. целият с площ от 31 351 кв.м, при съседи: УПИ № ХV-1416 отреден за
офиси, жилища, ателиета, магазини и КО, имот без планоснимачен номер, УПИ № ХIII-1415,
улица, тупик.
Пазарната стойност на двата урегулирани недвижими имота към настоящия момент е в
размер на 31 000 000 лв.
Пазарната стойност на 91 % идеални части от двата урегулирани недвижими имота към
настоящия момент е в размер на 28 210 000 лв.
В хода на проверката е установено, че към датата на отпускане на облигационния заем,
Ц. В.е бил краен собственик на „ТЦ - ИМЕ“ АД. Към настоящия момент е краен собственик
на 91 % от капитала на „ТЦ - ИМЕ“ АД, съгласно Приложение № 1 към Договор, сключен
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между Ц. В.като продавач и „Си Еф Джи Кепитъл Партнърс Лимитед“ / CFG Capital Partners
Ltd като купувач на контролиращо дялово участие в структурата на телекомуникационен
оператор, доставчик на телекомуникационна инфраструктура, телевизионни канали,
мултиплексни дружества и дружества, специализирани в областта на отбраната, действащи
на територията на България.
На отнемане в полза на държавата на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ подлежат 91 % идеални части от гореописаните недвижими имоти /УПИ № ХV1416 с площ от 27 803 кв.м. и УПИ № ХIV-1416 с площ от 31 351 кв.м./.
Моторни превозни средства:
1. Лек автомобил „Мерцедес”, модел „Е 500 4 МАTIC”, рег.№ СА6150РА, рама
№ WDD2120901A096465, двигател № 27397030331600, дата на първа регистрация 24.09.2009г.,
цвят сив. Придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 23.09.2009 г. за сума в размер на
205 866 лв.
От анализа на банковата информация се установява, че от банкова сметка BG 97 KORP 9220
1002 6967 01 в лева на 24.09.2009 г. е нареден превод на сума в размер 176 216 лв. по сметка с
титуляр „Бул Макс Трейд“ ЕООД с основание „плащане по фактура № 221/23.09.2009 г. за доставка
на лек автомобил „Мерцедес Е 500“.
Произходът на средствата са от получен превод от банкова сметка BG 47 KORP 9220 1013
8138 01 с титуляр „Си Ди Мениджмънт“ ЕООД / старо наименование „Сентръл Техно Дивелопмънт
1“ ЕООД. Същата представлява част от получен превод от „Фина Ц“ ЕООД в размер на 533 900,73
лв., която сума е от вноска на каса на сума в размер на 1 100 000 лв. с основание „захранване на
сметка“ от Р. С. А..
В счетоводен баланс за 2009 г. – „нетекущи материални активи“ е отразено придобиване на
транспортни средства през 2009 г. на стойност 206 000 лв.
Пазарната стойност към датата на придобиване е 205 866 лв.
Пазарната стойност към настоящия момент е 145 200 лв.
Пазарната стойност на 91 % идеални части към настоящия момент е 132 132 лв.
На отнемане в полза на държавата на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ подлежат 91 % идеални части от автомобила, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването му.
2.Лек автомобил „Мерцедес С 600”, рег.№ СА6298 РК, рама № WDDNG76N59A273690,
двигател № 2759530028924, дата на първа регистрация 24.01.2011г.,цвят черен. Придобит с фактура
№ 801596 от 10.02.2010 г. за сума в размер на 471 722 евро /922 593,89 лв./.
От анализа на банковата информация се установява, че от банкова сметка BG 79 KORP 9220
1402 6967 01 в лева:
На 08.01.2010 г. е нареден превод на сума в размер 150 000 евро по сметка с титуляр
„BRABUS“ GMBH с основание „проформа фактура № 801596/07.01.2010 г.“ за доставка на лек
автомобил „Мерцедес С 600“.
Произхода на средствата са от превалутиране на 293 550 лв., получени от:
- банкова сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424 01 с титуляр „Фина Ц“ ЕООД. Същата
представлява част от получен превод от „Томи 2001“ ЕООД в размер на 1 152 100 лв.
- банкова сметка BG 91 KORP 9220 1020 3834 01 с титуляр „ТВ Седем“ ЕАД. С основание
„заем“. Към 08.01.2010 г. „ТЦ - ИМЕ“ АД е предоставила на „Краун Медия“ ЕАД /едноличен
собственик на „ТВ Седем“ ЕАД/ заеми в общ размер на 4 449 226 лв., които от своя страна са от
усвоени кредити от „КТБ“ АД от трети юридически лица.
На 05.02.2010 г. е нареден превод на сума в размер 323 026,70 евро по сметка с титуляр
„BRABUS“ GMBH с основание „BALACE OF PROF. INVOICE DD 12.01.2010“ доплащане за лек
автомобил „Мерцедес С 600“.
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Произходът на средствата са от превалутиране на 632 111 лв., част от получена сума в
размер на 700 000 лв. от банкова сметка BG 65 KORP 9220 1014 5275 01 с титуляр „ИПСА“ ЕООД,
които са част от внесена на каса от Ю. Й. И. в размер на 6 000 000 лв. с основание „захранване на
сметка“.
В счетоводен баланс за 2010 г. е отразено придобиване на транспортни средства през
годината на сума в размер на 616 000 лв.
Пазарната стойност към датата на придобиване е 922 593,89 лв.
Пазарната стойност към настоящия момент е 780 000 лв.
Пазарната стойност на 91 % идеални части към настоящия момент е 709 800 лв.
На отнемане в полза на държавата на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ подлежат 91 % идеални части от автомобила, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването му.
3.Лек автомобил „Мерцедес”, модел „МЛ 500 4 МАTIC”, рег.№ СА6394ТР, рама
№ WDC1660731A144264, двигател № 27892830069336, дата на първа регистрация 02.01.2013 г.,
цвят черен. Придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 13.03.2013 г. и фактура
№0000000005 от 13.03.2013 г. за сума в размер на 227 423,92 лв.
От анализа на банковата информация се установява, че от банкова сметка BG 97 KORP 9220
1002 6967 01 в лева на 14.03.2013 г. е нареден превод на сума в размер 227 423,92 лв. по сметка с
титуляр „Цветомакс“ ЕООД с основание „плащане по фактура № 5/13.03.2013 г.“ .
Произходът на средствата са от получен превод от банкова сметка BG 10 KORP 9220 1004
1360 01 с титуляр „Сън Сити 03“ АД. Същата представлява част от получен превод от „Витро
Инвест“ АД в размер на 30 175 000 лв., които са част сума в размер на 50 843 000 лв., получени от
превалутиране на 26 000 000 евро, представляващи усвоен кредит на 13.03.2013 г. от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Витро Инвест“ АД няма оперативна дейност и има отпуснати и
непогасени заеми от банката общо в размер на 72 327 хил.лева. - видно от приложени доказателства
към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
От представения в ТД на НАП счетоводен баланс към 31.12.2013 г. се установява, че през
годината дружеството не е придобивало МПС.
Пазарната стойност към датата на придобиване е 227 423,92 лв.
Пазарната стойност към настоящия момент е 195 200 лв.
Пазарната стойност на 91 % идеални части към настоящия момент е 177 632 лв.
На отнемане в полза на държавата на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ подлежат 91 % идеални части от автомобила, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването му.
4.Лек автомобил „Мерцедес”, модел „ГЛ 500 4 Матик”, рег.№ СА6834РМ, рама
№ WDC1648861А247430, двигател № 27396330128478, дата на първа регистрация 03.06.2008 г.,
цвят черен. Придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 28.04.2010 г. за сума в размер на
190 000 лв.
В счетоводен баланс за 2010 г. е отразено придобиване на транспортни средства през
годината на сума в размер на 616 000 лв.
5. Лек автомобил „Ауди”, модел „А8”, рег.№ СА7003СН, рама № WAUZZZ4E78N017123,
двигател № BVJ020705, дата на първа регистрация 15.05.2008г., цвят черен. Придобит с договор за
замяна на МПС рег.№ 8596 от 22.11.2011 г., по силата на който М. Д. Т. прехвърля на „ТЦ - ИМЕ“
АД правото на собственост върху собственото си МПС – „Ауди А8“ с рег. № СА 7003СН. В замяна
на така прехвърленото МПС, „ТЦ – ИМЕ“ АД от своя страна прехвърля на М. Д. Т. правото на
собственост на собственото на дружеството МПС „Мерцедес ГЛ 500“ с рег. № СА 6834РМ.
Съгласно договора „ТЦ – ИМЕ“ АД дължи на М. Т. доплащане в размер на 40 000 лв.
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Произхода на средствата в размер на 40 000 лв. са от превалутиране на 26 400 евро
представляващи част от получен превод от банкова сметка с титуляр „Синектик“ ЕООД в размер на
620 000 евро. Сумата представлява част от получен превод от „ИПС“ АД в размер на 2 634 300
евро, а те от своя страна част от сума в размер на 4 012 770 евро от „Фина Ц“ ЕООД, които са от
нетиране на сума в размер на 8 000 000 евро.
Пазарната стойност към датата на придобиване е 285 500 лв.
Пазарната стойност към настоящия момент е 220 000 лв.
На отнемане в полза на държавата на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ подлежи сумата в размер на 40 000 лв., платена за доплащане на придобития при
замяната автомобил, тъй като не е установен законен източник на средства за доплащането.
Участие на „ТЦ - ИМЕ“ АД в капитала на „КТБ“ АД:
Към 27.11.2006 г. / началото на проверявания период/ дружеството притежава 255 349 бр.
акции от капитала на „КТБ“ АД /в несъстоятелност/.
С Решение на общото събрание на акционерите на „КТБ“ АД от 04.12.2006 г. капиталът на
банката се увеличава от 38 866 810 лв. на 50 000 000 лв. чрез издаване на нови 1 113 319 бр.
безналични акции с номинална стоност 10 лв. всяка една. Всички акции от новата емисия ще бътат
записани и придобити от акционера „ТЦ - ИМЕ“ АД. От удостоверение № 8182/18.12.2006 г. се
установява, че по сметка BG 27 KORP 9220 1000 001 00 с титуляр „КТБ“ АД / в несъстоятелност /
са внесени 11 133 190 лв. от „ТЦ - ИМЕ“ АД, представляващи пълната емисионна стойност от
записаните акции от увеличението на капитала на банката. Сумата за увеличение на капитала в
размер на 11 133 190 лв. е от получени преводи, както следва:
1. Получен превод в размер на 602 000 лв. от банкова сметка BG 41 KORP 9220 1000 0596
00 с титуляр „Кен Трейд“ ЕАД с основание „по договор за заем“, която сума е част от получени
преводи на обща стойност 1 288 250 лв. от банкова сметка BG 61 KORP 9220 1004 7747 01 с
титуляр „Корси 05“ ЕООД с основание „по предварителени договор съгласно допълнително
споразумение“, които суми са част от усвоен кредит на 14.11.2006 г. от „КТБ“ АД в размер на
4 488 000 лв.
2. Получен превод в размер на 700 000 лв. от банкова сметка BG 84 KORP 9220 1004 6542 01
с титуляр „Юлита 2002“ ЕАД с основание „по договор за заем“, която сума е от превалутиране на
358 000 евро получена от банкова сметка с титуляр „GRAYBLOK“ LTD, с основание „възстановена
сума по договор съгласно допълнително споразумение“, която от своя страна е част от получен
превод в размер на 700 000 евро банкова сметка BG 10 KORP 9220 1400 5071 01 с титуляр „Вивес“
АД - от усвоен кредит на 14.11.2006 г. в размер на 700 000 евро от „КТБ“ АД.
3. Получен превод в размер на 1 720 000 лв. от банкова сметка BG 85 KORP 9220 1005 2453
01 с титуляр „Билдинг Рисорт“ ЕООД с основание „по договор за заем“, която сума е част от
превалутиране на 942 000 евро получена от банкови сметки:
3.1 Сума в размер на 80 588 евро с титуляр „GRAYBLOK“ LTD, с основание „възстановена
сума по договор съгласно допълнително споразумение“, която от своя страна е част от получен
превод в размер на 700 000 евро банкова сметка BG 10 KORP 9220 1400 5071 01 с титуляр „Вивес“
АД - от усвоен кредит на 14.11.2006 г. в размер на 700 000 евро от „КТБ“ АД.
3.2 Сума в размер на 861 400 евро с титуляр „LANBRAY“ LTD, която от своя страна е от
получени преводи, както следва:
- Сума в размер на 600 000 евро банкова сметка BG 79 KORP 9220 1405 1896 01 с титуляр
„Ареском“ ЕООД - от усвоен кредит на 14.11.2006 г. в размер на 600 000 евро от „КТБ“ АД.
- Сума в размер на 261 400 евро банкова сметка „GRAYBLOK“ LTD, която от своя страна е
част от получен превод в размер на 700 000 евро банкова сметка BG 10 KORP 9220 1400 5071 01 с
титуляр „Вивес“ АД - от усвоен кредит на 14.11.2006 г. в размер на 700 000 евро от „КТБ“ АД.
4. Внесена сума на каса в размер на 88 600 лв. от Т. П. Т..
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5. Получен превод в размер на 395 885,88 лв. от банкова сметка BG 64 KORP 9220 1004 1424
01 с титуляр „Фина Ц“ ЕООД с основание „покупко-продажба на валута“, която сума е от вноска на
каса на сума в размер на 394 700 лв. от Ю. Й. И..
6. Получени преводи общо в размер на 1 795 000 лв. от банкова сметка BG 28 KORP 9220
1000 5071 01 с титуляр „Вивес“ ЕАД с основание „по договор за заем“, която сума е от част от
получен превод в размер на 2 745 000 лв. от банкова сметка BG 87 KORP 9220 1005 1374 01 с
титуляр „Кемира“ ЕООД с основание „по договор“, която сума от своя страна е част от сума в
размер на 9 500 000 лв. от банкова сметка BG 98 KORP 9220 1004 5488 01 с титуляр „Гипс Инвест“
АД. Същата е получена от „Гипс“ АД, с произход усвоен кредит на 16.11.2006 г. в размер на
9 500 000 лв. от „КТБ“ АД.
7. Получени преводи общо в размер на 1 915 000 лв. от банкова сметка BG 77 KORP 9220
1004 7748 01 с титуляр „Критие“ ЕООД с основание „възстановен аванс съгласно доп.
споразумение по предв. договор“, която сума е от от получен превод от банкова сметка BG 87
KORP 9220 1005 1374 01 с титуляр „Кемира“ ЕООД с основание „по договор“, която сума от своя
страна е част от сума в размер на 9 500 000 лв. от банкова сметка BG 98 KORP 9220 1004 5488 01 с
титуляр „Гипс Инвест“ АД. Същата е получена от „Гипс“ АД, с произход усвоен кредит на
16.11.2006 г. в размер на 9 500 000 лв. от „КТБ“ АД.
8. Получени преводи общо в размер на 3 730 000 лв. от банкова сметка BG 84 KORP 9220
1004 6542 01 с титуляр „Юлита 2002“ ЕАД с основание „възстановен аванс съгласно доп.
споразумение по предв. договор“, която сума е от от получен превод от банкова сметка BG 87
KORP 9220 1005 1374 01 с титуляр „Кемира“ ЕООД с основание „по договор“, която сума от своя
страна е част от сума в размер на 9 500 000 лв. от банкова сметка BG 98 KORP 9220 1004 5488 01 с
титуляр „Гипс Инвест“ АД. Същата е получена от „Гипс“ АД, с произход усвоен кредит на
16.11.2006 г. в размер на 9 500 000 лв. от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Гипс“ АД има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в размер на
60 809 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
9. Към 18.12.2006 г. „ТЦ – ИМЕ“ АД притежава 1 453 243 бр. акции от капитала на „КТБ“
АД с номинална стойност 10 лв. всяка. В периода от 17.01.2008 г. до 09.10.2008 г. „ТЦ – ИМЕ“ АД
от различни акционери придобива 247 130 бр. акции, от които 10 000 бр. от „Принт Инвест 1“
ЕООД /“Корси 5“ ЕООД/ и 8 551 бр. от „Вивес“ АД.
В посочения период Дружеството е продало 315 806 бр. акции, от които:
- „Принт Инвест 1“ ЕООД /“Корси 5“ ЕООД/ - 19 558 бр. акции;
- „Юлита 2002“АД – 58 450 бр. акции;
- „Вивес“ АД – 40 000 бр. акции;
- „Ем Стейт“ ЕООД – 33 300 бр. акции.
На 27.03.2009 г. „ТЦ – ИМЕ“ АД прехвърля притежаваните от него 1 399 992 бр. акции от
капитала на „КТБ“ АД на „Бромак“ ЕООД при единична цена за брой акции 75 лв. общо за сумата
от 104 999 400 лв.
Преобразуването на имуществото е описано в анализа на „Бромак“ ЕООД за 2004 г.
Данъчна информация:
С писма изх. № 2544-00-200/26.02.2015 г. и № 2544-00-955/12.05.2015 г. на ТД на НАП,
Дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители” е предоставена следната информация по
отношение на „ТЦ – ИМЕ” ЕАД, ЕИК 121084839, а именно:
Няма образувани изпълнителни производства към 30.01.2015 г. Съгласно справка за общите
задължения, дружеството няма задължения.
Относно извършени прихващания и възстановявания на суми, за дружеството са
предоставени заверени копия на АПВ № 1302870/06.06.2013 г., АПВ № 1301081/13.03.2013 г., АПВ
№ 12034793/09.08.2012 г., АПВ № 24006 /08.01.2007 г.
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Няма данни за плащане на чужди задължения или встъпване в дълг към 30.01.2015 г. Няма
данни за наложени обезпечителни мерки. Няма данни за участие в дружества.
Има данни за подадени от дружеството годишни данъчни декларации с приложени към
същите годишни отчети, ОПР и баланс за финансова 2007 г. – 2013 г. вкл. , както следва:
- За финансова 2007 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО с вх.№ 22023051/20.03.2008г., в
която са декларирани приходи в размер на 33 634 460,11 лв., разходи 35 895 852,84 лв. и счетоводен
финансов резултат /счетоводна загуба 2 261 392,73 лв. Дейност на дружеството „Продажба на
собствени недвижими имоти”. Годишен корпоративен данък 3 130 432,39 лв., данък за внасяне
1 405 552,50 лв.
- За финансова 2008 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО, ОПР и баланс с вх.
№ 22021045/19.03.2009 г., в която са декларирани приходи в размер на 41 724 212,26 лв., разходи
4 020 492,10 лв. и счетоводен финансов резултат /счетоводна печалба 37 703 720,16 лв. Дейност на
дружеството „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти”. Годишен
корпоративен данък 3 785 928,83 лв., данък за внасяне 1 895 602,67 лв.
- За финансова 2009 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО, ОПР и Баланс с
вх.№ 294350901210838/30.03.2010 г., в която са декларирани приходи в размер на 111 219 384,39
лв., разходи 40 071 693,39 лв., счетоводен финансов резултат /счетоводна печалба 71 147 691 лв.
Дейност на дружеството „Друго спомагателно обслужване на стопанска дейност”. Годишен
корпоративен данък 121 518,43 лв., данък за внасяне 411 676,34 лв.
- За финансова 2010 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО, ОПР и Баланс с вх.
№ 294351000190591/28.03.2011 г., в която са декларирани приходи в размер на 24 966 330,27 лв.,
разходи в размер на 19 613 340,93 лв., счетоводен финансов резултат /счетоводна печалба
5 352 989,34 лв. Дейност на дружеството „Друго спомагателно обслужване”. Годишен
корпоративен данък 702 222,05 лв., данък за внасяне 290 545,71 лв.
- За финансова 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО, ОПР и баланс с вх.
№ 294351200258673/29.03.2012 г., в която са декларирани приходи 36 656 542,02лв., разходи
21 764 115,61 лв., счетоводна печалба 14 892 426,41 лв. Преобразуване в увеличение 946 731,17 лв.
Преобразуване с намаление 786 662,40 лв. Данъчна загуба 15 052 495.18 лв. Годишен корпоративен
данък 1 505 249,52 лв., данък за внасяне 732 805,30 лв.
- За финансова 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО, ОПР и баланс с вх.
№ 225И0017317/28.03.2013 г., в която са декларирани приходи 18 116 699,87 лв., разходи
24 614 435,53 лв., счетоводна загуба 6 497 735,66 лв. Преобразуване в увеличение 580 373,47 лв.
Преобразуване в намаление 1 108 306,90 лв. Данъчна загуба 7 025 669,10 лв. Надвнесен
корпоративен данък 950 400 лв.
- За финансова 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО, ОПР и баланс с вх.
№ 2225И0025679/31.03.2014 г., в която са декларирани приходи 60 517 562,31 лв., разходи
40 857 079,64 лв., счетоводна печалба 19 660 482,67 лв. Преобразуване в увеличение 678 937,91 лв.
Преобразуване в намаление 25 761 543,91 лв. Данъчна загуба 5 422 123,33 лв.
- За финансова 2014 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО, ОПР и баланс с вх.
№ 2225И0033075/30.03.2015 г., в която са декларирани приходи 27 271 664,81 лв., разходи
58 503 404,62 лв., счетоводна загуба 31 231 739,81 лв.
Дружеството има подадени следните годишни данъчни декларации по чл. 51 от ЗКПО,
баланс и ОПР:
- За финансова 2005 г. е подадена ГДД по чл. 51 с вх. № 22020240/23.02.2006 г., в която са
декларирани приходи 22 565 589,91 лв., общо разходи 33 226 049,49 лв., счетоводна загуба
10 660 459,58 лв. Увеличение на финансовия резултат 13 049 780,68 лв., намаления на финансовия
резултат 1 306 907,62 лв. Облагаема печалба 1 082 413,48 лв. Годишен корпоративен данък в размер
на 162 362,02 лв., надвнесен данък от минали години 17 270,40 лв., данък за внасяне 145 091,62 лв.;
- За финансова 2006 г. е подадена ГДД по чл. 51 с вх. № 22021597/26.03.2007 г., в която са
декларирани приходи 50 892 099 лв., общо разходи 56 412 099 лв., счетоводна загуба 5 520 000 лв.
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Увеличение на финансовия резултат 26 207 784 лв., намаления на финансовия резултат 140 711 лв.
Облагаема печалба 20 547 073лв. Годишен корпоративен данък 3 082 061лв.
Има данни за подадени справки по образец на основание чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за следния
период:
- Справка за изплатени доходи на физически лица през 2010 г. вх. № 29447100003880 от
28.03.2011 г.
- Справка за изплатени доходи на физически лица през 2009 г. вх. № 294470900023021 от
30.03.2010 г.
- Справка по чл. 57 от ЗДФЛ и чл. 73 за изплатени суми от фирми с вх. № 1500231319 от
15.04.2005 г.
- Справка по чл. 57 от ЗДФЛ и чл. 73 за изплатени суми от фирми с вх. № 2202001293 от
23.04.2009г.
- Справка по чл. 57 от ЗДФЛ и чл. 73 за изплатени суми от фирми с вх. № 22020879 от
28.03.2008г.
Има данни за издадени ревизионен акт № 20009020062/26.05.2009 г. и ревизионен акт
№ 2021202792/31.05.2012 г.
На юридическото лице са извършени проверки за наличие на факти и обстоятелства и
резултатите са изложени в Протокол №1403059/07.07.2014 г. и Протокол № 80051/28.02.2008 г.
От Приложение №1 към Протокол №1493059/07.07.2014 г. след проверка са констатирани
следните обстоятелства:
На 26.02.2013 г. в Търговския регистър е вписано ново дружество „Болкан глас”АД, ЕИК
202459470, в чийто капитал „ТЦ – ИМЕ“ АД притежава 500 000 броя обикновени акции,
представляващи 50% от капитала.
На същата дата 26.02.2013 г. е вписано и ново дружество „Витро инвест” АД, в чийто
капитал „ТЦ – ИМЕ“ АД притежава 10 000 000 броя обикновени акции с номинална стойност 1лв.
всяка, представляващи 50% от капитала на дружеството.
С Удостоверение изх. № 20111213133430/13.12.2011 г. са вписани следните обстоятелства:
Преобразуване: Преобразуващо се дружество „Сентръл Техно Дивелъпмънт 2“ АД се влива
от 08.12.2011 г. в „Технологичен център – институт по микроелектроника” АД – правоприемник.
Банкова информация:
С писмо изх. № 1134 от 27.02.2015 г. КТБ АД уведомява, че дружеството има открити/
закрити следните банкови сметки:
- Разплащателна сметка BG 97 KORP 9220 1002 6967 01 в лева, открита на 25.07.2003 г.
На 28.02.2006 г.
- Разплащателна сметка BG 79 KORP 9220 1402 6967 01 в евро, открита на 05.08.2003 г.
- Разплащателна сметка BG 44 KORP 9220 1102 6967 01 в щатски долари, открита на
16.05.2006 г.
Движението по сметките на дружеството е свързано освен с дейността на фирмата, така
също и с парични преводи от и за дружества, които са кредитополучатели в КТБ АД. От видно от
приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява, че към
30.09.2014 г. над 99% от активите на дружеството са финансови активи, като 26,7 % от
счетоводната стойност на активите на дружеството представляват инвестиции в акции на
дружества, които са получавали кредити от КТБ АД.
- Специална сметка BG 28 KORP 9220 9002 6967 01 в лева, открита на 08.08.2003 г. и
закрита на 20.03.2008 г. във връзка с дейността на дружеството.
- Специална сметка BG 52 KORP 9220 1402 6967 02 в евро, открита на 25.09.2009 г. във
връзка със записана емисия облигации.
- Депозитна сметка BG 52 KORP 9220 2002 6967 01 в лева, открита на 21.06.2004 г. и
закрита на 13.12.2004 г.
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- Депозитна сметка 2402696719 в евро, открита на 02.09.2004 г. и закрита на 16.09.2004 г.
- Депозитна сметка BG 25 KORP 9220 2002 6967 02 в лева, открита на 09.09.2004 г. и
закрита на 29.09.2004 г.
- Специална сметка 2002696735 в лева, открита на 20.10.2004 г. и закрита на 28.10.2004 г.
- Депозитна сметка BG 25 KORP 9220 2002 6967 02 в лева, открита на 09.05.2005 г. и
закрита на 16.05.2005 г.
- Депозитна сметка BG 52 KORP 9220 2002 6967 01 в лева, открита на 19.09.2005 г. и
закрита на 12.10.2005 г.
Закупуване на акции на дружеството:
- На 08.02.2006 г. „Бромак ЕООД“ от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 в лева е
извършил превод в размер на 997 700 лв. по сметка на КЕН ТРЕЙД ЕАД, с които са закупени
997 700 бр. акции /71,25% / на ТЦ - ИМЕ АД. Средствата на „Бромак“ ЕООД са от внесени на каса
от Ц. В.1 000 000 лв. /с неустановен произход/ с основание „за увеличение на капитала“,
- На 16.03.2006 г. „Бромак“ ЕООД от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 в лева е
извършил превод в размер на 402 300 лв. по сметка на „КЕН ТРЕЙД“ ЕАД, с които са закупени
374 300 бр. акции на ТЦ - ИМЕ АД.
Получената сума в размер на 402 300 лв. е от средства:
- Превалутиране на 197 000 евро /385 233,50 лв./, която сума е част от получен превод
360 000 евро, които са от „Фина Ц“ ЕООД, а те от своя страна от „ТЦ – ИМЕ“ АД. Преведените
средства по банкова сметка BG 79 KORP 9220 1402 6967 01 размер на 360 000 евро с титуляр „ТЦ –
ИМЕ“ АД са от „Сън Сити 03“ АД, а те от своя страна от банкова сметка BG 32 KORP 9220 1403
7628 01 на LANBRAY LTD, която сума е преведена без дружеството да е разполагало с
необходимите средства /отрицателно салдо към 16.03.2006 г. в размер на 961 656,68 евро/.
Останалата сума е част от получен превод в размер на 18 954,40 лв. от „Фина - С“, която
сума е от „нетиране на сделка за покупко – продажба на валута“.
- На 26.04.2011 г. „КТБ“ АД от сметка BG 27 KORP 9220 1000 0001 00 е извършил превод в
размер на 16 875 000 лв. по сметка на „ТЦ – ИМЕ“ АД, с които са закупени 12 500 000 бр. акции на
ТЦ - ИМЕ АД.
От анализа на банковата информация не се установява превод от банкова сметка с титуляр
EFV International Financial Ventures Ltd. по сметка на „Бромак“ ЕООД.
Вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „КТБ“ АД:
От събраните в хода на проверката доказателства се установява, че контролираното от
проверяваното лице Ц. Р. В. „ТЦ – ИМЕ“ АД е предоставило по договор за подчинен срочен дълг с
„Корпоративна търговска банка“ АД (н) сума в размер на 35 000 000 евро. По информация към
30.06.2014 г. общият размер на вземането на „ТЦ – ИМЕ“ АД към КТБ АД (н) главницата е
35 000 000 евро с левова равностойност 68 454 050 лв. и лихви в размер на 551 250 евро с левова
равностойност 1 078 151, 29 лв.
Анализ на произхода на средствата по договор за подчинен срочен дълг в размер на
35 000 000 евро с левова равностойнст 68 454 050 лв.:
На 25.03.2014г. от сметка BG 79 KOPR 9220 1402 6967 01 с титуляр „ТЦ – ИМЕ“ АД е
нареден превод по сметка BG 50 KOPR 9220 2400 0001 04 с титуляр „Корпоративна търговска
банка“ АД сума в размер на 35 000 000 евро с основание „ по договор за подчинен срочен дълг“.
На 25.03.2014г. по сметка BG 79 KOPR 9220 1402 6967 01 с титуляр „ТЦ – ИМЕ“ АД
наличното салдо е в размер на 65.78 евро.
На 25.03.2014г. по сметка BG 79 KOPR 9220 1402 6967 01 с титуляр „ТЦ – ИМЕ“ АД
постъпват суми както следва:
От сметка BG 27 KOPR 9220 1403 1450 01 с титуляр ДУНАРИТ АД е получена сума в
размер на 15 000 000 евро
От сметка BG 55 KOPR 9220 1436 1470 01 с титуляр ТЪРГОВСКИ ПАРК ТРАКИЯ ЕАД е
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получена сума в размер на 6 000 000 евро
От сметка BG 20 KOPR 9220 1436 3232 01 с титуляр СЕНТРЪЛ ТЕХНО ИНВЕСТ ЕАД е
получена сума в размер на 18 000 000 евро.
Относно „Дунарит“ АД и превода в размер на 15 000 000 евро :
На 25.03.2014 г. по сметка BG 27 KOPR 9220 1403 1450 01 с титуляр „ДУНАРИТ“ АД е
получен превод в размер на 15 000 000 евро с основание „ усвояване на кредит“.
На 25.03.2014 г. от сметка BG 27 KOPR 9220 1403 1450 01 с титуляр „ДУНАРИТ“ АД е
нареден превод по сметка BG 79 KOPR 9220 1402 6967 01 с титуляр ТЦ – ИМЕ АД в размер на
15 000 000 евро с основание „ по договор“.
От писмо изх. № 6754/27.11.2015 г. на КТБ АД (н) се установява договор за банков кредит от
25.03.2014 г., с който КТБ АД (н) отпуска на „Дунарит“ АД 15 000 000 евро. Същият е
предназначен за оборотни средства, свързани с основната дейност на дружеството и не е
използуван целево, а е предоставен на ТЦ – ИМЕ АД.
От писмо изх. № 6797/30.11.2015 г. на КТБ АД (н) се установява, че размерът на кредитната
задлъжнялост на „Дунарит“ АД към КТБ АД (н) към 04.08.2014 г. е 92 732 044,57 лв. и към
настоящия момент е нула лв. в резултат на осчетоводени прихващания.
Относно „Търговски парк Тракия“ ЕАД и превода в размер на 6 000 000 евро :
На 25.03.2014г. по сметка BG 55 KOPR 9220 1436 1470 01 с титуляр „Търговски парк
Тракия“ ЕАД е получен превод в размер на 6 000 000 евро. Същата е от отпуснат кредит от КТБ АД
на „Търговски парк Тракия“ ЕАД.
На 25.03.2014г. от сметка BG 55 KOPR 9220 1436 1470 01 с титуляр „Търговски парк
Тракия“ ЕАД е нареден превод по сметка BG 79 KOPR 9220 1402 6967 01 с титуляр ТЦ – ИМЕ АД
в размер на 6 000 000 евро с основание „ по договор“.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че дружеството „Търговски парк Тракия“ ЕАД е новоучредено, няма дейност. Предложена е
обезценка на откритите кредитни експозиции до 100% или общо в размер на 29 506 000 лв.
Относно „Сентръл техно инвест“ ЕАД и превода в размер на 18 000 000 евро :
На 25.03.2014 г. по сметка BG 20 KOPR 9220 1436 3232 01 с титуляр „Сентръл техно инвест“
ЕАД наличното салдо е 155,40 евро.
На 25.03.2014 г. по сметка BG 20 KOPR 9220 1436 3232 01 с титуляр „Сентръл техно инвест“
ЕАД постъпва сума в размер на 18 000 000 евро от сметка BG 13 KOPR 9220 1400 0559 00 с титуляр
БРОМАК ЕООД, които „Сентръл техно инвест“ ЕАД превежда на ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР
ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА – ТЦ – ИМЕ АД.
На 25.03.2014г. по сметка BG 13 KOPR 9220 1400 0559 00 с титуляр БРОМАК ЕООД
постъпват 13 000 000 евро от сметка BG 80 KOPR 9220 1449 9739 01 с титуляр ОПТИМА
ИНТЕРТРЕЙД АД и от сметка BG 26 KOPR 9220 1413 4858 01 с титуляр ХИДРОЕНЕРГИЙНИ
ПРОЕКТИ ЕООД постъпват 5 000 000 евро.
На 25.03.2014г. по сметка BG 80 KOPR 9220 1449 9739 01 с титуляр ОПТИМА
ИНТЕРТРЕЙД АД постъпват 8 000 000 евро от сметка BG 90 KOPR 9220 1412 2640 01 с титуляр
ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ АД и 5 000 000 евро от усвоен кредит от КТБ. На 25.03.2014
г. от получената сума общо в размер на 13 000 000 евро ОПТИМА ИНТЕРТРЕЙД АД превежда
13 000 000 евро по сметка BG 13 KOPR 9220 1400 0559 00 с титуляр БРОМАК ЕООД с „основание
по договор“.
От писмо изх. № 6754/27.11.2015 г. на КТБ АД (н) се установява договор за банков кредит от
25.03.2014 г., с който КТБ АД отпуска на ОПТИМА ИНТЕРТРЕЙД АД 5 000 000.00 евро. Същият е
предназначен за оборотни средства, свързани с основната дейност на дружеството и не е
използуван целево, а е предоставен на БРОМАК ЕООД.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че дружеството ОПТИМА ИНТЕРТРЕЙД АД е новосъздадено, учредено е в месеца, в който е
получило кредита, не извършва дейност и обезпечението по кредита е залог на вземания.
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На 25.03.2014 г. по сметка BG 90 KOPR 9220 1412 2640 01 с титуляр ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ
БЪЛГАРИЯ АД постъпва сума в размер на 8 000 000 евро от сметка BG 83 KOPR 9220 1449 9721
01 с титуляр РАВАС ИНВЕСТ АД, които РАВАС ИНВЕСТ АД в същия ден получава от усвоен
кредит от КТБ АД/.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че дружеството РАВАС ИНВЕСТ АД е новосъздадено, не извършва дейност и няма имоти и други
активи, които да послужат за обезпечението по кредита.
На 25.03.2014 г. по сметка BG 26 KOPR 9220 1413 4858 01 с титуляр ХИДРОЕНЕРГИЙНИ
ПРОЕКТИ ЕООД постъпват 5 000 000 евро от сметка BG 23 KOPR 9220 1400 0596 00 с титуляр
КЕН ТРЕЙД ЕАД, които КЕН ТРЕЙД ЕАД получава от сметка BG 23 KOPR 9220 1450 3670 01 с
титуляр ПЛАНАСАТ АД с основание „по договор“, които ПЛАНАСАТ АД получава в същия ден а
от усвоен кредит от КТБ АД.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че дружеството ПЛАНАСАТ АД е новосъздадено, получените заеми са предоставени на други
дружества, обезпечениеята по кредитите са залог на вземания.
Вземането на „ТЦ - ИМЕ“ АД от „КТБ“ АД по договор за подчинен срочен дълг в
размер на 68 454 050 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата от „Бромак“ ЕООД на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
От писмо изх. № 982/16.02.2016 г. на КТБ АД (н) се установява дължима лихва по подчинен
срочен дълг от 24.03.2014 г. в размер на 898 414,57 евро с левова равностойност 1 757 146,17 лв.
Сумата в размер на 1 757 146,17 лв., представляваща лихва върху вземане на „ТЦ ИМЕ“ АД от „КТБ“ АД по договор за подчинен срочен дълг, подлежи на отнемане в полза на
държавата от „ТЦ - ИМЕ“ АД на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
РЕПО-СДЕЛКИ МЕЖДУ „КТБ“ АД И „ТЦ – ИМЕ“ АД
Репо-сделката представлява финансиране срещу обезпечение от ценни книжа. Цената, по
която се сключва сделката, се изчислява, като се приложи haircut – отбив от текущата пазарна цена
на ценните книжа за обезпечение, обикновено 50 %. Срокът на репото е максимум 6 месеца. При
падежа на репото, заемополучателят си изкупува ценните книжа по определена в началото на
сделката цена. Принципно обезпечението не се продава от заемодателя по време на периода на
репото, освен ако стойността на ценните книжа не спадне текущо, обикновено ако спадът е повече
от 15% следва да се потърси от заемополучателя допълнително обезпечение, ако не – се преминава
към текуща продажба на заложените ценни книжа.
I. РЕПО-СДЕЛКА МЕЖДУ „КТБ“ АД И „ТЦ – ИМЕ“ АД НА 04.02.2011 Г.
1 етап. Усвояване на пари от „КТБ“ АД чрез репо-сделка на 04.02.2011 г.
На 04.02.2011 г. „КТБ“ АД чрез „Фина - С“ АД предоставя на „ТЦ-ИМЕ“ АД държавни
ценни книжа /ДЦK/ емисия BG 2030010115 с номинал 12 500 000 евро, под формата на обезпечение
по репо-сделка, които са закупени от СЖ „Експесбанк“ АД на стойност 24 128 947,33 лв. Част от
сумата в размер на 24 126 502,56 лв. е преведена по банкова сметка BG 97 KORP 9220 10 026967 01
на „ТЦ-ИМЕ“ АД.
На 04.02.2011 г. КТБ“ АД чрез „Фина - С“ АД предоставя на „ТЦ-ИМЕ“ АД нова емисия
/ДЦK/ XS 0145624432 с номинал 10 000 000 евро под формата на обезпечение по репо-сделка. След
продажбата им „Фина - С“ АД превежда по банкова сметка по банкова сметка с IBAN BG 79 KORP
9220 14 026967 01 сума в размер на 10 708 760,27 евро /20 944 514,07 лв./.
На 09.02.2011 г. от банкова сметка с BG 97 KORP 9220 10 026967 01 „ТЦ-ИМЕ“ АД
превежда сума в размер на 36 750 000 лв. по сметка BG 67 KORP 9220 1032 0572 01 с титуляр
„Бромак Инвест“ ЕАД с основание „доплащане на записани акции от увеличение на капитала“,
които средства са от посочените по горе репо-сделки.
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Получената сума от 36 750 000 лв. „Бромак Инвест“ ЕАД превежда,както следва:
1. Сума в размер на 14 869 962,82 лв. по банкова сметка BG 51 KORP 9220 1000 0536 00 с
титуляр „Фина - С“ АД с основание „за покупка на облигации на „Телиш“ АД емисия BG
210009104, която сума „Фина - С“ АД превежда по банкова сметка BG 69 KORP 9220 1007 3598 01
с титуляр „Рема Трейд“ ЕООД ;
2. Сума в размер на 14 255 746,46 лв. по банкова сметка BG 51 KORP 9220 1000 0536 00 с
титуляр „Фина - С“ АД с основание „за покупка на облигации на „Рубин“ АД емисия BG
210003107, която сума „Фина - С“ АД превежда по банкова сметка BG 38 KORP 9220 1020 2988 01
с титуляр „Рубин Индъстри“ ЕООД;
На 10.02.2011 г. по банкова сметка BG 67 KORP 9220 1032 0572 01 с титуляр „Бромак
Инвест“ ЕАД е преведена сума в размер на 25 979 416,87 лв. по банкова сметка BG 51 KORP 9220
1000 0536 00 с титуляр „Фина - С“ АД с основание с основание „за покупка на облигации на
„Корабостроителница Русе“ АД емисия BG 2100017099, която сума е с произход както следва:
1. Остатъка в размер на 7 624 290,72 лв. / от 36 750 000 лв./;
2. Сума в размер на 11 000 000 лв. получена от банкова сметка BG 31 KORP 9220 1032 0572
01 на „Бромак“ ЕООД с основание „доплащане на записани акции от увеличение на капитал“, която
сума е част от получен превод от банкова сметка с BG 97 KORP 9220 10 026967 01 „ТЦ-ИМЕ“ АД в
размер на 12 500 000 лв., които са част от получен превод в размер на 14 200 000 лв. от „Рубин
Индъстри“ ЕООД, а те от своя страна са от получен превод от банкова сметка BG 51 KORP 9220
1000 0536 00 с титуляр „Фина - С“ АД с основание „за покупка на облигации на „Рубин“ АД
емисия BG 210003107“ – от репо-сделка;
3. Сума в размер на 7 330 000 лв. получена от банкова сметка BG 31 KORP 9220 1032 0572
01 на „Бромак“ ЕООД с основание „по договор“, която сума е получена, както следва:
- остатъкът от 1 250 000 лв. / от 12 500 000 лв./ от получения превод от „ТЦ - ИМЕ“ АД;
- сума в размер на 6 230 000 лв. получена от банкова сметка BG 69 KORP 9220 1007 3598 01
с титуляр „Рема Трейд“ ЕООД, която сума е част от получен превод в размер на 14 868 962,82 лв.
от банкова сметка BG 51 KORP 9220 1000 0536 00 с титуляр „Фина - С“ АД с основание „за
покупка на облигации на „Телиш“ АД емисия BG 210009104“ – от репо-сделка;
II етап. 3акриване на репо-сделката от 04.02.2011 г. чрез отпуснати кредити от „KTБ“
АД на свързани фирми
 3акриване на репо-сделката от 04.02.2011 г. ДЦК емисия BG 2030010115 с падеж
24.06.2011 г.
На 27.06.2011 г. от сметка BG 97 KORP 9220 10 026967 01 „ТЦ-ИМЕ“ АД е нареден превод в
размер на 24 329 068,38 лв.по сметка BG 51 KORP 9220 1000 0536 00 с титуляр „Фина - С“ АД с
основание „за покупка на ДЦК емисия BG 2030010115. На същата дата „Фина - С“ АД превежда
сума в размер на 24 326 623,59 лв. по банкова сметка с титуляр СЖ „Експресбанк“ АД.
Наредената сума в размер на 24 326 623,59 лв. е получена в „ТЦ-ИМЕ“ АД, както следва:
1. На 24.06.2011 г. е получена сума в размер на 365 770,73 лв., която сума е от
превалутиране на 177 095 евро. Същата представлява част от получен превод в размер на 963 745
евро от банкова сметка BG 39 KORP 9220 1402 03521 01 с титуляр „Транстрейдинг“ ЕООД , която
сума е от сметка на „Кик-Дизайн“ ООД, а тя от своя страна представлява част от сума в размер на
1 023 000 евро от „Афлик България“ ЕАД. Преведената сума от „Афлик България“ ЕАД е част от
получена сума в размер на 4 900 000 евро от „Булит 2007“ ЕООД, която е от усвоен кредит в размер
на 4 900 000 евро от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Булит 2007“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 67 326 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
2. На 24.06.2011 г. е получена сума в размер на 2 500 000 лв. от банкова сметка BG 81
KORP 9220 1010 3984 01 с титуляр „ИПС“ АД, която е от получена от „Евробилд Проект“ ЕООД, а
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тя от своя страна от превалутиране на 5 995 500 евро получена от „Биокемикъл БГ“ АД, която е от
усвоен кредит в размер на 7 350 000 евро от „КТБ“ АД, съгласно Анекс № 1 от 24.06.2011 г. към
договор за кредит от 30.05.2011 г.
Към 30.09.2014 г. „Биокемикъл БГ“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 30 702 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
3. На 24.06.2011 г. е получена сума в размер на 1 540 000 лв. от банкова сметка BG 95
KORP 9220 1010 3900 01 с титуляр „Ем Стейт“ ЕООД, която е получена от „Афлик България“ ЕАД.
Същата е част от получена сума в размер на 5 234 000 лв. от „Евробилд Проект“ ЕООД , а тя от
своя страна от превалутиране на 5 995 500 евро получена от „Биокемикъл БГ“ АД, която е от
усвоен кредит в размер на 7 350 000 евро от „КТБ“ АД, съгласно Анекс № 1 от 24.06.2011 г. към
договор за кредит от 30.05.2011 г.
Към 30.09.2014 г. „Биокемикъл БГ“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 30 702 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
4. На 24.06.2011 г. е получена сума в размер на 2 954 000 лв. от банкова сметка BG 47
KORP 9220 1013 8138 01 с титуляр „Си Ди Мениджмънт“ ЕООД, която е получена от „Афлик
България“ ЕАД. Същата е част от получена сума в размер на 5 234 000 лв. от „Евробилд Проект“
ЕООД , а тя от своя страна от превалутиране на 5 995 500 евро получена от „Биокемикъл БГ“ АД,
която е от усвоен кредит в размер на 7 350 000 евро от „КТБ“ АД, съгласно Анекс № 1 от
24.06.2011 г. към договор за кредит от 30.05.2011 г.
Към 30.09.2014 г. „Биокемикъл БГ“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 30 702 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
5. На 24.06.2011 г. е получена сума в размер на 161 000 лв. от банкова сметка BG 08 KORP
9220 1014 2155 01 с титуляр „Корси Маунтин Рисорт“ АД, която е получена от „Билдинг Рисорт“
ЕООД. Същата е част от превалутиране на сума в размер на 1 548 700 евро представляваща усвоен
кредит в размер на 1 550 000 евро от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Билдинг Рисорт“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 15 289 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
6. На 24.06.2011 г. е получена сума в размер на 2 838 000 лв. от банкова сметка BG 95
KORP 9220 1010 3901 01 с титуляр „Ем Стейт“ ЕООД, която е получена от „Инвест Мениджмънт“
ЕООД, а тя от своя страна от „Билдинг Рисорт“ ЕООД. Същата е част от превалутиране на сума в
размер на 1 548 700 евро представляваща усвоен кредит в размер на 1 550 000 евро от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Билдинг Рисорт“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 15 289 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
7. На 24.06.2011 г. е получена сума в размер на 1 400 000 лв. от банкова сметка BG 67
KORP 9220 1004 9360 01 с титуляр „Афлик България“ ЕАД. Същата е част от получена сума в
размер на 5 234 000 лв. от „Евробилд Проект“ ЕООД , а тя от своя страна от превалутиране на 5 995
500 евро получена от „Биокемикъл БГ“ АД, която е от усвоен кредит в размер на 7 350 000 евро от
„КТБ“ АД, съгласно Анекс № 1 от 24.06.2011 г. към договор за кредит от 30.05.2011 г.
Към 30.09.2014 г. „Биокемикъл БГ“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 30 702 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
8. На 24.06.2011 г. е получена сума в размер на 6 736 000 лв. от банкова сметка BG 31
KORP 9220 1000 0559 00 с титуляр „Бромак“ ЕООД., която е от получени преводи както следва:
8.1. Получена сума в размер на 2 880 000 лв. от банкова сметка BG 61 KORP 9220 1013 8151
01 с титуляр „Сентръл Техно Дивелъпмънт 2“ АД, която сума е получена от „Аквафинанс“ ЕООД, а
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тя от своя страна е част от сума в размер на 4 000 000 лв. от „Евробилд Проект“ ЕООД , а тя от своя
страна от превалутиране на 5 995 500 евро получена от „Биокемикъл БГ“ АД, която е от усвоен
кредит в размер на 7 350 000 евро от „КТБ“ АД, съгласно Анекс № 1 от 24.06.2011 г. към договор за
кредит от 30.05.2011 г.
8.2. Получена сума в размер на 1 121 000 лв. от банкова сметка BG 41 KORP 9220 1000 0596
00 с титуляр „Кен Трейд“ ЕАД, която сума е получена от „Аквафинанс“ ЕООД, а тя от своя страна
е част от сума в размер на 4 000 000 лв. от „Евробилд Проект“ ЕООД, а тя от своя страна от
превалутиране на 5 995 500 евро получена от „Биокемикъл БГ“ АД, която е от усвоен кредит в
размер на 7 350 000 евро от „КТБ“ АД, съгласно Анекс № 1 от 24.06.2011 г. към договор за кредит
от 30.05.2011 г.
8.3. Получена сума в размер на 735 000 лв. от банкова сметка BG 61 KORP 9220 1013 8151
01 с титуляр „Сентръл Техно Дивелъпмънт 2“ АД, която сума е получена от „Рема Трейд“ ЕООД, а
тя от своя страна от „Афлик България“ ЕАД. Същата е част от получена сума в размер на 5 234 000
лв. от „Евробилд Проект“ ЕООД , а тя от своя страна от превалутиране на 5 995 500 евро получена
от „Биокемикъл БГ“ АД, която е от усвоен кредит в размер на 7 350 000 евро от „КТБ“ АД,
съгласно Анекс № 1 от 24.06.2011 г. към договор за кредит от 30.05.2011 г.
8.4. Получена сума в размер на 2 000 000 лв. от банкова сметка BG 69 KORP 9220 1007 3598
01 с титуляр „Рема Трейд“ ЕООД, а тя от своя страна от „Афлик България“ ЕАД. Същата е част от
получена сума в размер на 5 234 000 лв. от „Евробилд Проект“ ЕООД , а тя от своя страна от
превалутиране на 5 995 500 евро получена от „Биокемикъл БГ“ АД, която е от усвоен кредит в
размер на 7 350 000 евро от „КТБ“ АД, съгласно Анекс № 1 от 24.06.2011 г. към договор за кредит
от 30.05.2011 г.
Към 30.09.2014 г. „Биокемикъл БГ“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 30 702 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
9. На 24.06.2011 г. е получена сума в размер на 5 024 000 лв. от банкова сметка BG 34
KORP 9220 1002 4144 01 с титуляр „Дивал 59“ ЕООД. Същата е от превалутиране на сума в размер
на 2 597 400 евро, която е от усвоен кредит в размер на 2 600 000 евро от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. Дружеството има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер
на 50 748 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
10. На 24.06.2011 г. е получена сума в размер на 60 000 лв. от банкова сметка BG 95 KORP
9220 1010 3900 01 с титуляр „Ем Стейт“ ЕООД. Същата е получена от „Дивал 59“ ЕООД, която е
част от превалутиране на сума в размер на 2 597 400 евро, която е от усвоен кредит в размер на
2 600 000 евро от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. Дружеството има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер
на 50 748 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
11. На 24.06.2011 г. е получена сума в размер на 748 573,50 лв. от банкова сметка BG
64KORP 9220 1004 6611 01 с титуляр „Фина Ц“ ЕООД. Същата е получена от превалутиране на
сума в размер на 450 000 евро, която е част от вноска на каса от Ю. Й. И. с основание „захранване
на сметка“ в размер на 5 800 000 евро.
3акриване на репо-сделката от 04.02.2011 г. ДЦК емисия XS 0145624432 с падеж
10.06.2011 г.
На 10.06.2011 г. от сметка BG 79 KORP 9220 14 026967 01 „ТЦ-ИМЕ“ АД са наредени
преводи в размер на 10 662 500 евро с основание „за продажба на ДЦК емисия XS 0145624432 с
номинал 10 000 000 евро, цена 10 962 500 евро, в т.ч. номинал 10 662 500 евро и лихви 300 000
евро“ и 300 000 евро представляващи лихви.
Наредената сума в размер на 10 962 500 евро е получена в „ТЦ-ИМЕ“ АД, както следва:
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1. На 10.06.2011 г. е получена сума в размер на 8 684 000 евро от банкова сметка BG 13
KORP 9220 1400 0559 00 с титуляр „Бромак“ ЕООД, която сума е част от прехвърляне на средства
от ЕСКРОУ сметка по дотовор от 24.03.2009 г. сключен между „КТБ“ АД, „Бромак“ ЕООД и
„Бългериан Акуизишън Къмпани“ в размер на 19 621 026,30 евро – продажба на 1 800 000 бр. акции
от капитала на „КТБ“ АД.
2. На 10.06.2011 г. е получен превод в размер на 1 278 150 евро от банкова сметка BG 20
KORP 9220 1420 2988 01 с титуляр „Рубин Индустри“ ЕООД, която сума е получена както следва:
- получена сума в размер на 639 114,85 евро от банкова сметка с титуляр „Рема Трейд“
ЕООД, която сума е получена от „Бромак“ ЕООД, а тя от своя страна е част от прехвърляне на
средства от ЕСКРОУ сметка по дотовор от 24.03.2009 г. сключен между „КТБ“ АД, „Бромак“
ЕООД и „Бългериан Акуизишън Къмпани“ в размер на 19 621 026,30 евро – продажба на 1 800 000
бр. акции от капитала на „КТБ“ АД.
- получена сума в размер на 639 114,85 евро от банкова сметка с титуляр „Вивес“ ЕАД, която
сума е получена от „Фина Ц“ ЕООД, тя от своя страна е част от вноска на каса от Ю. Й. И. в размер
на 5 800 000 евро с основание „захранване на сметка“.
3. Останалата сума общо в размер на 1 000 350 евро са средства от:
- обратното изкупуване на акции от „КТБ“ АД от „ТЦ – ИМЕ“ АД в размер на 958 904,11
евро;
- лихви по ДЦК емисия XS 0145624432 предоставена от „КТБ“ АД на „ТЦ – ИМЕ“ АД в
размер на 41 095,89 евро.
Средствата по гореописаните две репо-сделки са използвани за увеличаване на капитала на
„Бромак Инвест“ АД / „Технотел Инвест“ АД в размер на 60 000 000 лева. Предмет на отнемане
в полза на държавата са акциите от капитала на „Технотел Инвест“ АД.
II. РЕПО-СДЕЛКА МЕЖДУ „КТБ“ АД И „ТЦ – ИМЕ“ АД НА 20.09.2011 Г.
На 20.09.2011 г. „КТБ“ АД предоставя на „ТЦ-ИМЕ“ АД държавни ценни книжа /ДЦK/ под
формата на обезпечение по репо-сделка. На следващия ден „ТЦ-ИМЕ“ АД ги продава за 18 млн.
евро, прехвърля ги през свързани фирми, докато накрая излизат и формират част от преведените на
21.09.2011 г. 17 млн. евро на EFV.
Превода към EFV се финансира и от усвоен кредит от „Шип инвест“ АД от „КТБ“ АД.
На 20.12.2011 г. „ТЦ-ИМЕ“ АД закупува продадените преди това ДЦK за 18 млн. евро и ги
връща на „КТБ“ АД. Парите са осигурени чрез два кредита, отпуснати от КТБ АД на „Гипс“ АД и
„Киа моторс България“ АД.
Следователно, платенитe на 21.09.2011 г. 17 млн. евро в крайна сметка са финансирани чрeз
кредити от „КТБ“ АД, отпуснати на „Шип инвест“ АД, „Гипс“ АД и „Киа моторс България“ АД.
1 етап. Усвояване на пари от „КТБ“ АД чрез репо-сделка на 20.09.2011 г.
1. Сключване на репо-сделката между „ТЦ-ИМЕ“ АД и „КТБ“ АД
На 20.09.2011 г. „ТЦ-ИМЕ“ АД сключва с „КТБ“ АД репо-сделка, в резултат на която
превежда на „КТБ“ АД сума в размер на 1 670 000 евро, придобива като обезпечение ДЦK емисия
XS0145624432, чиято номинална стойност е в размер на 16 700 000 eвро. Падежът на репо-сделката
е 20.12.2011 г. На тази дата „ТЦ-ИМЕ“ АД следва да върне държаните от него като обезпечение
ценни книжa.
В конкретния случай „TЦ-ИМЕ“ АД предоставя финансиране на „KTБ“ АД в размер на
1 670 000 евро, срещу което получава като обезпечение ДЦК, струващи 10 пъти повечe – 16 700 000
евро. Доколкото ДЦK са безрискови, при падежа на репото, „KTБ“ АД следва да си ги изкупи по
същата цена.
2. Използване на парите от репо-сделката на 21.09.2011 г.
На 21.09.2011 г. „TЦ-ИМЕ“ АД продава чрез инвестиционния посредник „Фина – С“ АД
ДЦK емисия XS0145624432 за сума в размeр на 18 571 475,14 евро – колкото е пазарната стойност
на същите.
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Получените пари от продажбата, още същия дeн, „TЦ-ИМЕ“ АД разпредeля и предоставя
под формата на заеми, както следва:
 3 800 000 евро на „Синектик“ EOOД;
 2 352 000 евро на „БГ Корпорейшън“ ЕООД;
 12 164 388 евро на „Бромак“ EOOД;
ВСИЧКО: 18 316 388 евро.
На 21.09.2011 г. „БГ Корпорейшън“ ЕООД нарежда сумата в размeр на 2 352 000 евро на
„Сентръл техно дивелъпмънт 2“ EAД под формата на заем.
На същата дата 21.09.2011 г. и „Бромак“ EOOД нарежда сумата от 12 164 388 евро на
„Сентръл техно дивелъпмънт 2“ EAД пак под формата на заем.
Следователно на 21.09.2011 г., „Сентръл техно дивелъпмънт 2“ EAД получава сума в размер
общо на 14 516 388 евро, с произход продадените ДЦК от „TЦ-ИМЕ“ АД, получени от „KTБ“ АД
като обезпечение по репо-сделката.
3. Дофинансиране на „Сентръл техно дивелъпмънт 2“ EAД на 21.09.2011 г.
На 21.09.2011 г. „Шип инвест АД усвоява кредит от „KTБ“ АД в размер на 25 000 000 евро.
Още същия ден, сумата от кредита се превежда, както следва:
 10 104 000 евро на „Кен трейд“ EАД под формата на заем;
 11 500 000 евро на „Рема трейд“ EOOД по договор за акции;
ВСИЧКО: 21 604 000 евро.
От своя страна на 21.09.2011 г., от получените 11 500 000 евро „Рема трейд“ EOOД нарежда
следните суми:
 3 220 000 евро на „Синектик“ EOOД;
 8 252 815,11 евро на „Кен трейд“ EAД;
ВСИЧКО: 11 472 815,11 евро.
Следователно, към 21.09.2011 г., „Кен трейд“ EAД е акумулирал общо 18 652 815,11 евро, с
произход от усвоения от „Шип инвест“ AД кредит от „KTБ“ АД.
От своя страна на 21.09.2011 г., от получените през деня пари, „Кен трейд“ EAД нарежда
2 500 000 евро на „Сентръл техно дивелъпмънт 2“ ЕАД. Както се вижда, тези пари са с произход
усвоения кредит на 21.09.2011 г. от „Шип инвест“ AД.
На същия ден 21.09.2011 г., „Кен трейд“ EAД нарежда и 15 000 000 евро на Avarike Limited.
4. Превода на 21.09.2011 г. към EFV
На 21.09.2011 г. „Сентръл техно дивелъпмънт 2“ EAД нарежда на EFV сума в размep на
17 000 000 евро. От тази сума с произход от „KTБ“ АД са следните суми:
 14 516 388 евро от репо-сдeлката на „ТЦ-ИМЕ“ АД с „KTБ“ АД от 20.09.2011г.;
 2 500 000 евро от усвоения на 21.09.2011 г. кредит на „Шип инвест“ AД от KTБ“ АД;
ВСИЧКО: 17 016 388 евро, като разликата над 17 000 000 евро вероятно е за таксите по
превода.
II етап. 3акриване на репо-сделката от 20.09.2011 г. на падежа й - 20.12.2011 г. чрез
отпуснати кредити от „KTБ“ АД на свързани фирми
1. Изтеглен кредит от „Гипс“ АД
На 20.12.2011 г. „Гипс“ AД усвоява кредит от „KTБ“ АД в размер на 10 000 000 евро. На
същата дата „Гипс“ AД ги превежда изцяло на „Интегрирани пътни системи“ АД („ИПС“ AД) по
договор. Пак на същата дата „ИПС“ AД предоставя 9 000 000 евро от тях на „ТЦ-ИМЕ“ АД под
формата на заем.
2. Изтеглен кредит от „Киа моторс България“ AД
На 20.12.2011 г. „Киа моторс България“ AД усвоява кредит от „KTБ“ АД в размер на
10 000 000 евро. На същата дата ги предоставя на „Афлик България“ ЕАД, негов мажоритарен
собствeник. „Aфлик България“ ЕАД превежда тази сума под формата на заеми още същия ден,
както следва:
 8 847 271 евро на „Евробилд проект“ EOOД;
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 1 145 230 евро на „Юлита 2002“ АД;
ВСИЧКО: 9 992 500 евро.
От своя страна „Юлита 2002“ AД на същата дата, 20.12.2011 г., предоставя сумата oт
1 145 230 евро на „ Евробилд проект“ EOOД под формата на заем.
Общо акумулираната на 20.12.2011 г. сума в размeр на 9 992 500 евро, „Евробилд проект“
EOOД предоставя под формата на заем на „ТЦ-ИМЕ“ АД още същия ден.
3. Връщане на репото
На 21.12.2011 г. „ТЦ-ИМЕ“ АД купува чрез инвестиционния посредник „Фина - С“ AД ДЦК
емисия XS0145624432 за сума в размер на 18 733 350,82 евро и ги връща същия ден на „КТБ“ АД
пo закриване на репо-сделката от 20.09.2011 г.
С това се затваря отворената репо-сделка и прикрива отклонение на средствата, което е
извършено нa 20.09.2011 г. Изследван самостоятелно, втория етап сочи, че определена сума е
отпусната от „КТБ“ АД на „Гипс“ AД и „Киа моторс България“ АД, които се връщат в банката. Но
те се връщат в банката като закриване на операцията от първия етап, когато става отклонение на
средствата на 17 млн. евро, т.е. в резултат на втория етап се подменя източникът на финансиране вече не с получените ДЦK назаем от „КТБ“ АД в първия етап, а с директно отпуснати кредити от
„КТБ“ АД на контролирани от него дружества.
ІІІ етап. Текущо състояние и погасяване на кредитите на „Шип иннест“ AД, „Гипс“ АД
и „Киа моторс България“ AД
1. Изтегленият кредит ог „Шип инвест“ AД
Усвоеният от „Шип инвест“ AД кредит с референтен номер 10318 от 21.09.2011 г. в размер
на 25 000 000 евро не е погасен към 20.06.2014 г. От този кредит, сума в размер на 2 500 000 евро се
ползват за превода на 21.09.2011 г. към EFV в размер на 17 000 000 евро. Кредитът е отпуснат с
гратисен период 36 месеца, като до 25.05.2014 г. лихвите са погасявани с постъпления от свързани
дружества.
2. Изтегленият кредит от „Гипс“ AД
Усвоеният от „Гипс“ AД кредит с референтен номер 10720 от 20.12.2011 г. в размер на
10 000 000 евро не е погасен изцяло към 20.06.2014 г. Размерът на непогасената част е 16 298 567,05
лв. От този кредит, част от сума в размер на 9 000 000 евро се ползват за възстановяване на
обратното репо, с което е финансиран първоначално превода на 21.09.2011 г. към EFV в размер на
17 000 000 евро.
3. Изтегленият кредит от „Киа моторс България“ АД
Усвоеният от „Киа моторс България“ AД кредит от 20.12.2011 г. в размер на 10 000 000 евро
е погасен изцяло към 20.06.2014 г. От този кредит, част от сума в размер на 9 992 500 евро се
ползват за възстановяване на обратното репо, с което е финансиран първоначално превода на 21.09
2011 г. към EFV в размер на 17 000 000 евро. Произходът на средствата за погасяване на кредита е:
Усвоеният от „Киа моторс България“ AД кредит на 20.12.2011 г. е даден на заем на „Афлик
България“ ЕАД.
На 08.11.2013 г. „Афлик България“ EAД връща заема си на „Киа моторс България“ АД,
което с получените пари връща кредита си към „КТБ“ АД. Произхода на средствата в“Афлик
България“ EAД на 08.11.2013 г. е следният:
Нa 08.11.2013 г. „Глобал юниън“ АД усвоява кредит от „KTБ“ АД с референтен номер 12709
в размер на 23 500 000 евро. От тази сума, на същия ден - 08.11.2013 г. „Глобал юниън“ АД
предоставя под формата на заем 10 800 000 евро на „ИПС“ АД.
На 08.11.2013 г. „ИПС“ AД предоставя на „Технотел инвесг“ AД сума в размер на 10 790 000
евро под формата на заем. Същия ден, 08.11.2013 г. „Технотел инвесг“ AД превежда под формата
на заеми, както следва:
 4 916 701.25 евро на „Афлик България“ EAД;
 5 817 668.75 евро на „Вип пропъртиз“ EOOД;
ВСИЧКО: 10 734 370 евро.
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На същия ден 08.11.2013 г., „Вип пропъртиз“ ЕООД предоставя на „Афлик България“ EAД
под формата на заем 5 817 700 евро.
Следователно на 08.11.2013 г. „Афлик България“ ЕАД е получило общо 10 734 370 евро с
произход от „КТБ“ АД чрез кредит към „Глобал Юниън“ АД, които точно средства се използват за
връщане на заема от 10 000 000 евро на „Киа моторс България“ АД, което дружество си връща
кредита към „КТБ“ АД с посочената сума.
Към 20.06.2014 г. усвоеният от „Глобал юниън“ АД кредит от „КТБ“ АД, ползван за
погасяване на кредита на „Киа моторс България“ АД към „КТБ“ АД не с погасен. Кредитът на
„Глобал юниън“ АД е с гратисен период и погасяването на главницата е трябвало да започне от
10.06.2015 г.
Сумата в размер на 18 992 500 евро с левова равностойност 37 146 101,28 лв. подлежи на
отнемане в полза на държавата от „ТЦ - ИМЕ“ АД на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за закриване на
репо-сделката от 20.09.2011 г. ДЦК емисия XS 0145624432 с падеж 20.12.2011 г.
III. РЕПО-СДЕЛКА МЕЖДУ „КТБ“ АД И „ТЦ – ИМЕ“ АД НА 24.10.2012 г.
1 етап. Усвояване на пари от „КТБ“ АД чрез репо-сделка на 24.10.2012 г.
На 24.10.2012 г. „КТБ“ АД предоставя на „ТЦ-ИМЕ“ АД /ДЦK/ XS 0145624432 с номинал
30 000 000 евро под формата на обезпечение по репо-сделка. След продажбата им на 24.10.2012 г.
по банкова сметка с BG 79 KORP 9220 14 026967 01 „ТЦ-ИМЕ“ АД получава сума общо в размер
на 31 739 754,10 евро, от които 30 000 000 евро главница и 1 739 754,10 евро лихви.
Получената сума от 31 739 754,10 евро „ТЦ-ИМЕ“ АД превалутира в 61 650 270,21 лв. и
преведжда по банкови сметки както следва:
1. По банкова сметка BG 41 KORP 9220 1000 0596 00 с титуляр „Кен Трейд“ ЕАД сума в
размер на 31 500 000 лв.;
2. По банкова сметка BG 57 KORP 9220 1002 3521 01 с титуляр „Транстрейдинг“ ЕООД
сума в размер на 5 405 303,43 лв.;
3. По банкова сметка BG 08 KORP 9220 1014 2155 01 с титуляр „Корси Маунтин Рисорт“
АД сума в размер на 12 941 000 лв.;
4. По банкова сметка BG 86 KORP 9220 1015 4976 01 с титуляр „Карне М“ ЕООД сума в
размер на 12 839 521,61 лв.;
5. По банкова сметка BG 50 KORP 9220 1012 4540 01 с титуляр „Булит 2007“ ЕООД сума в
размер на 1 049 900,63 лв.;
6. По банкова сметка BG 65 KORP 9220 1009 0985 01 с титуляр „ИПСА“ ЕООД сума в
размер на 6 770 000 лв.;
7. По банкова сметка BG 84 KORP 9220 1007 3605 01 с титуляр „Аквафинанс“ ЕООД сума в
размер на 21 500 000 лв.
3акриване на репо-сделката от 26.10.2012 г. ДЦК емисия XS 0145624432 с падеж
08.01.2013 г.
На 08.01.2013 г. от сметка BG 79 KORP 9220 14 026967 01 на „ТЦ-ИМЕ“ АД са наредени
преводи по сметка на „КТБ“ АД в размер на 32 206 967,21 евро с основание „продажба на ДЦК
емисия XS 0145624432 с номинал 30 000 000 евро, цена 32 206 967,21 евро, в т.ч. номинал
30 000 000 евро и лихви 2 206 967,21 евро“.
Наредената сума в размер на 32 206 967,31 евро е получена в „ТЦ-ИМЕ“ АД, както следва:
1. На 08.01.2013 г. е получена сума в размер на 9 500 000 евро от банкова сметка BG 73
KORP 9220 1402 4384 01 с титуляр „Гипс“ АД, която сума е от усвоен кредит в размер на 9 500 000
евро от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Гипс“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер на
60 809 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
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2. На 08.01.2013 г. е получена сума в размер на 11 790 000 евро от банкова сметка BG 20
KORP 9220 1436 3232 01 с титуляр „Сентръл Техно Инвест“ ЕАД, която е получена от с превод на
21 104 248,52 лв., която получена от „ТЦ – ИМЕ Вест“ АД с превод на 21 105 711,50 лв., при
превалутирането на 10 793 000 евро, която е от усвоен кредит в размер на 11 800 000 евро от „КТБ“
АД на 08.01.2013 г.
Към 30.09.2014 г. „ТЦ – ИМЕ Вест“ АД има отпуснати и непогасени заеми от банката общо
в размер на 116 911 хил. лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
3. На 08.01.2013 г. е получена сума в размер на 11 000 000 евро от банкова сметка BG 27
KORP 9220 1403 1450 01 с титуляр „Дунарит“ АД, която е от усвоен кредит в размер на 11 000 000
евро от „КТБ“ АД, съгласно договор за банков кредит от 08.01.2013 г.
Към 30.09.2014 г. „Дунарит“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 93 499 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
Сумата в размер на 62 991 352,68 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата от „ТЦ
- ИМЕ“ АД на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е
установен законен източник на средства за закриване на репо-сделката от 26.10.2012 г. ДЦК
емисия XS 0145624432 с падеж 08.01.2012 г.
С писмо изх. № 632/29.01.2016 г. на КТБ АД (н) се установява, че към 04.08.2014 г. са
налични вземания на КТБ АД от ТЦ-ИМЕ АД по договори за заем на финансови инструменти
/ДЦК/:
- По договор за заем на финансови инструменти от 10.01.2013 г. за ДЦК с номинал
15 000 000 евро или 29 337 450 лв.;
- По договор за заем на финансови инструменти от 28.03.2013 г. за ДЦК с номинал
35 000 000 евро или 68 454 050 лв.;
- По договор за заем на финансови инструменти от 17.12.2013 г. за ДЦК с номинал
30 000 000 евро или 58 674 900 лв.
Съгласно договор за заем на финансови инструменти от 10.01.2013 г. за ДЦК с номинал
15 000 000 евро или 29 337 450 лв., заемодателя се задължава да прехвърли в собственост на
заемателя ДЦК номинал 15 000 000 евро от емисия ISIN XS 0802005289, а заемателят се задължава
да върне финансови инструменти от същия вид номинал и емисия на определена бъдеща дата или
при поискване. Срокът за връщане на същите е 10.03.2013 г. с анекси от 1 до 20 срокът за връщане е
удължен до 10.08.2014 г.
Съгласно договор за заем на финансови инструменти от 28.03.2013 г. за ДЦК с номинал
35 000 000 евро или 68 454 050 лв., заемодателят се задължава да прехвърли в собственост на
заемателя ДЦК номинал 35 000 000 евро от емисия ISIN XS 0802005289, а заемателят се задължава
да върне финансови инструменти от същия вид номинал и емисия на определена бъдеща дата или
при поискване. Срокът за връщане на същите е 04.04.2013 г. с анекси от 1 до 19 срокът за връщане е
удължен до 12.08.2014 г.
Съгласно договор за заем на финансови инструменти от 17.12.2013 г. за ДЦК с номинал
30 000 000 евро или 58 674 900 лв., заемодателят се задължава да прехвърли в собственост на
заемателя ДЦК номинал 30 000 000 евро от емисия ISIN XS 0802005289, а заемателят се задължава
да върне финансови инструменти от същия вид номинал и емисия на определена бъдеща дата или
при поискване. Срокът за връщане на същите е 17.01.2014 г. с анекси от 1 до 2 срокът за връщане е
удължен до 17.08.2014 г.
ДЦК емисия ISIN XS 0802005289 с номинал 80 000 000 евро или 156 466 400 лв. подлежи
на отнемане в полза на държавата от ТЦ-ИМЕ АД на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата.
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Вземания на „ТЦ - ИМЕ“ АД
От анализа на банковата информация се установява, че „ТЦ - ИМЕ“ АД е предоставяло
средства с основание „по договор за заем“ на дружества, които към 04.08.2014 г. не са издължени.
I. Наредени средства /произход/ от „ТЦ - ИМЕ“ АД към „Краун Медия“ ЕАД.
С писмо изх.№ 5185/01.12.2015 г. на Софийска градска прокуратура „Следствен отдел“, вх.
№ ТД02 Бл/Ув 8353/03.12.2015 г. се установява:
* На 28.07.2009 г. „ТЦ – ИМЕ“ АД в качеството си на Заемодател сключва договор за заем с
„Краун Медия“ ЕАД /Заемател/, по силата на който е предоставен заем в размер на 15 000 000
лева, със срок за връщане – до една година и годишна лихва в размер на 7,5 %.
Към договора са сключени следните АНЕКСИ:
- АНЕКС № 1 от 01.01.2010 г., с който лихвата се променя от 7,5% на 6,5% годишно;
- АНЕКС № 2 от 01.02.2010 г., с който страните се договарят да увеличат размера на
предоставения заем до 30 000 000 лева, като срокът за връщането му се удължава с една година
считано от датата на която изтича първоначално договорения срок за връщането му;, лихвата се
променя от 6,5% на 8% годишно;
- АНЕКС № 3 от 15.09.2010 г., с който страните се договарят да увеличат размера на
предоставения заем до 40 000 000 лева;
- АНЕКС № 4 от 29.03.2011 г., с който страните се договарят да увеличат размера на
предоставения заем до 60 000 000 лева, като срока за връщането му се удължава с една година
считано от датата на която изтича срокът уговорен в анекс №2;
- АНЕКС № 5 от 04.01.2012 г., с който страните се договарят да увеличат размера на
предоставения заем до 70 000 000 лева;
- АНЕКС № 6 от 16.05.2012 г. – не е предоставен. От Протокол за решение на съвета на
директорите на „Краун Медия“ ЕАД от 01.10.2012 г. е видно, че с Анекс № 6 сумата на заема е
увеличена до 100 000 000 лева, като срока за връщането му е удължен до 28.07.2013 г.;
- АНЕКС № 7 от 10.01.2012 г., с който страните се договарят да увеличат размера на
предоставения заем с още 20 000 000 лева, с което общия размер на заемната сума по договора
става в размер до 120 000 000 лв.;
- АНЕКС № 8 от 18.01.2013 г., с който страните се договарят да увеличат размера на
предоставения заем с още 40 000 000 лева, с което общия размер на заемната сума по договора
става в размер до 160 000 000 лв., като срока за връщането му е удължен до 31.12.2013 г.;
- АНЕКС № 8 от 12.07.2013 г., с който страните се договарят да увеличат размера на
предоставения заем с още 60 000 000 лева, с което общия размер на заемната сума по договора
става в размер до 220 000 000 лв.
От писма изх.№№ 6771/19.09.2014 г., № 1134/27.02.2015 г., № 2027/22.04.2015 г.,
6273/23.10.2015 г.,6500/10.11.2015 г., 6597/19.11.2015 г., 6598/19.11.2015 г., № 6754/27.11.2015 г.,
№ 6691/25.11.2015 г. и 6901/08.12.2015 г. на „КТБ“ АД и анализа на банковата информация се
установява, че „ТЦ – ИМЕ“ АД е предоставила заемни средства към „Краун Медия“ ЕАД, които не
са били погасени.
- 2014 г.
1. нареден превод на 12.06.2014 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 6 000 000 лв. Получените суми са част от превод от банкова сметка BG34
KORP 9220 1002 4144 01 с титуляр „Дивал 59“ ЕООД в размер на 7 500 000 лв., които средства са
от отпуснат кредит от „КТБ“ АД.
С договор за банков кредит от 09.05.2014 г. „КТБ“ АД предоставя на „Дивал 59“ ЕООД
кредит в размер на 5 000 000 лв. С анекс № 1 от 12.06.2014г. се увеличава размерът на усвоения
кредит на 12 500 000 лв.
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Към 30.09.2014 г. дружеството има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в размер
на 50 748 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
Сумата в размер на 6 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
2. нареден превод на 20.05.2014 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 7 000 000 лв. – получените суми са от превод от банкови сметки, както
следва:
- на 19.05.2014 г. получен превод от сметка BG38 KORP 9220 1036 3232 01 с титуляр
„Сентръл Техно Инвест“ ЕАД в размер на 3 620 000 лв., които средства са от сметка BG04 KORP
9220 1054 3759 01 с титуляр „Прайм Тайм Инвест“АД.
С договор за банков кредит от 16.05.2014 г. „КТБ“ АД предоставя на „Прайм Тайм Инвест“
АД кредит в размер на 36 100 000 евро.
„Прайм Тайм Инвест“АД е кредитополучател от „КТБ“АД и към 30.09.2014 г. има отпуснати
и непогасени заеми от „КТБ“АД общо в размер на 68 779 хил.лева. – видно от приложени
доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
- на 20.05.2014 г. получен превод от BG56 KORP 9220 1037 3115 01 с титуляр „Вип
Пропъртиз“ ЕАД в размер на 2 190 000 лв., които са част от получени от сметка BG63 KORP 9220
1050 1598 01 с титуляр „Багиана“ ЕООД в размер на 5 878 000 лв., а те от своя страна са част от
превалуниране на сума в размер на 10 000 000 евро.
- на 20.05.2014 г. получен превод от BG32 KORP 9220 1033 6011 01 с титуляр „Порт Инвест
Русе“ ЕАД в размер на 1 190 000 лв., които средства са получени от сметка BG63 KORP 9220 1050
1598 01 с титуляр „Багиана“ ЕООД сума в размер на 1 730 000 лв., а те от своя страна са част от
превалуниране на сума в размер на 10 000 000 евро.
- на 20.05.2014 г. получен превод от BG32 KORP 9220 1033 6011 01 с титуляр „Порт Инвест
Русе“ ЕАД в размер на 1 190 000 лв., които средства са получени от сметка BG63 KORP 9220 1050
1598 01 с титуляр „Багиана“ ЕООД сума в размер на 1 730 000 лв. от усвоен и непогасен кредит в
размер на 10 000 000 евро от „КТБ“ АД.
Сумата в размер на 7 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
3. нареден превод на 14.05.2014 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 600 000 лв. – получените суми са от превод от банкови сметки както следва:
- на 14.05.2014 г. получен превод от сметка BG67 KORP 9220 1032 0572 01 с титуляр
„Технотел Инвест“ АД в размер на 200 000 лв;, които средства са от сметка ТД НАП София – ГДО
с основание „възстановяване на данъчен кредит“.
- на 14.05.2014 г. получен превод от сметка BG81 KORP 9220 1010 3984 01 с титуляр
„Интегрирани Пътни Системи“ АД /ИПС/ в размер на 400 000 лв., които средства са от сметка
BG84 KORP 9220 1004 6542 01 с титуляр „Юлита 2002“ АД в размер на 3 208 000 лв., от усвоен –
непогасен кредит на 09.05.2014 г. в размер на 3 846 153 евро от „КТБ“ АД\
С договор за банков кредит от 27.08.2012г. „КТБ“ АД предоставя на „Юлита 2002“ АД
кредит в размер на 3 500 000 евро. С анекс №2 / от общо 3 броя анекси/ от 11.03.2014г. се увеличава
размера на усвоения кредит на 9 380 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Юлита 2002“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 68 838 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
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Сумата в размер на 400 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
4. нареден превод на 29.04.2014 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 4 300 000 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка както
следва:
- на 29.04.2014 г. получен превод от сметка BG81 KORP 9220 1010 3984 01 с титуляр „ИПС“
АД в размер на 4 355 000 лв., които средства са от усвоен кредит на 29.04.2014 г. в размер на
5 200 000 лв. от „КТБ“ АД.
С договор за банков кредит от 22.06.2007 г. „КТБ“ АД предоставя на „ИПС“ АД кредит в
размер на 5 000 000 лева. С анекс №14 /от общо 15 броя анекси/ от 08.07.2013 г. се увеличава
размера на усвоения кредит на 58 000 000 лева, като срока са усвояването му е до 19.05.2014 г.
Към 30.09.2014 г. „ИПС“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер на
253 650 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
Сумата в размер на 4 300 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
5. нареден превод на 10.04.2014 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 5 000 000 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка както
следва:
- на 10.04.2014 г. получен превод от сметка BG44 KORP 9220 1034 3893 01 с титуляр
„Инвестмънт Проджектс“ АД в размер на 5 931 000 лв;, които средства са от усвоен кредит на
10.04.2014 г. в размер на 6 100 000 евро от „КТБ“ АД .
С договор за банков кредит от 05.09.2012г. „КТБ“ АД предоставя на „Инвестмънт
Проджектс“ АД кредит в размер на 6 600 000 евро. С анекс №2 от 14.01.2014г. се увеличава размера
на усвоения кредит на 13 000 000 евро.
Към 30.09.2014 г. дружеството има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер
на 51 628 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
Сумата в размер на 5 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
6. нареден превод на 20.03.2014 г. в размер на 3 500 000 лв. – получените суми са от
превод от банкова сметка, както следва:
- на 20.03.2014 г. получен превод от сметка BG37 KORP 9220 1044 1226 01 с титуляр „Ем
Проджект 1“ ЕООД в размер на 11 650 000 лв., която сума е част от получен превод в размер на
14 792 272,18 лв. от „Глобални Пътни Системи“ АД, а те от своя страна са от превалутиране на
11 000 000 евро. Същите са получени от „ИПС“ АД от усвоен кредит на 20.03.2014 г. от „КТБ“ АД
в размер на 11 000 000 евро.
Сумата в размер на 3 500 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
7. нареден превод на 11.02.2014 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 6 500 000 лв. – получените суми са от преводи от банкови сметки както
следва:
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- на 11.02.2014 г. получен превод от сметка BG81 KORP 9220 1010 3984 01 с титуляр „ИПС“
АД в размер на 5 921 000 лв;, които средства от сметка BG090 KORP 9220 1034 9826 01 с титуляр
ДЗЗД „Интегрирани Инфраструктури Пловдив, а те от своя страна са от „Териториален Кадастър“
ЕООД. Същите са от превалутиране на сума в размер на 3 050 000 евро, получени от усвоен кредит
на същата дата от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. дружеството има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в размер
на 36 516 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
- на 11.02.2014 г. получен превод от сметка BG57 KORP 9220 1002 3521 01 с титуляр
„Транстрейдинг“ ЕООД в размер на 264 000 лв., които средства са от получени последователни
преводи от банкови сметки на: „Аквафинанс“ ЕООД- „Булит 2007“ ЕООД – „Никкомерс 01“ ЕООД
усвоен кредит на 11.02.2014 г. в размер на 1 800 000 евро от „КТБ“ АД.
- на 11.02.2014 г. получен превод от сметка BG16 KORP 9220 1013 2213 01 с титуляр „Си Ди
Дивелопмънтс“ АД в размер на 315 000 лв., които средства са от сметка BG74 KORP 9220 1007
7060 01 с титуляр „Никкомерс 01“ ЕООД от усвоен – непогасен кредит на 11.02.2014 г. в размер на
1 800 000 евро от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Никкомерс 01“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо
в размер на 49 583 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 6 500 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
8. нареден превод на 31.01.2014 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 2 000 000 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка BG38
KORP 9220 1036 3232 01 с титуляр „Сентръл Техно Инвест“ ЕАД в размер на 6 000 000 лв;, които
средства са от сметка BG41 KORP 9220 1050 3670 01 с титуляр „Планасат“ АД, а те от своя страна
от “Кен Трейд“ ЕАД. Същите са получени от превалутиране на 3070 000 евро, получени от вноска
на каса от К. П. Г. с основание „погасяване на заем“, който заем е в размер на 3 206 413,65 евро е
предоставен на 27.06.2012 г.
Средствата за заема са от получен превод на сума в размер на 3 206 000 евро от „Никкомерс
01“ ЕООД, които са част от превалутиране на сума в размер на 9 781 000 лв., получени от превод в
размер на 9 800 000 лв. от „Елтауър“ ЕООД, а те от своя страна:
-получена сума в размер на 4 800 000 лв. от „ИПС“ АД, които са част от усвоен кредит на
същата дата в размер на 5 000 000 лв. от „КТБ“ АД.
-получена сума в размер на 5 000 000 лв. от „ТЦ – ИМЕ“ АД, които са част от получен
превод от „Консулт АВ“ ЕООД в размер на 9 973 050 лв., а те от своя страна от превалутиране на
5 100 000 евро, получени от усвоен кредит на същата дата в размер на 5 100 000 евро от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Консулт АВ“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 41 741 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
Сумата в размер на 2 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
9. нареден превод на 24.01.2014 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 3 900 000 лв. – получените суми са от:
9.1. Превод от банкова сметка BG38 KORP 9220 1036 3232 01 с титуляр „Сентръл Техно
Инвест“ ЕАД в размер на 3 694 400 лв., които средства са от сметки:
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

241 / 378

За служебно ползване!
- на 20.01.2014 г. получен превод от сметка BG05 KORP 9220 1049 9715 01 с титуляр „Велес
Груп“ АД в размер на 2 230 000 лв., които са от превалутиране на 1 134 450 евро, получени от
усвоен кредит в размер на 3 590 000 евро от „КТБ“ АД
- на 20.01.2014 г. получен превод от сметка BG07 KORP 9220 1033 6161 01 с титуляр „Глас
Индъстри“ АД в размер на 1 464 400 лв., които средства са от сметка BG08 KORP 9220 1014 2155
01 с титуляр „Корси Маунтин Рисорт“ АД от усвоен кредит на 15.01.2014 г. в размер на 40 000 000
лв. от „КТБ“ АД .
С договор за банков кредит от 14.01.2014г. „КТБ“ АД предоставя на „Корси Маунтин
Рисорт“ АД кредит в размер на 40 000 000 лева.
Към 30.09.2014 г. „Корси Маунтин Рисорт“ АД има отпуснати и непогасени три кредита от
Банката общо в размер на 65 358 хил.лева. Дружеството няма оперативна дейност, частично
обезпечение на усвоените кредити /необезпечени 40 мил. лв./ - видно от приложени доказателства
към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
9.2. Останалата сума в размер 205 600 лв. е част от получен превод на 15.01.2014 г. от
„Търговски Парк Тракия“ ЕАД в размер на 14 991 000 лв., която сума е от:
- усвоен кредит в размер на 15 000 000 лв. на 15.01.2014 г. от „КТБ“ АД
Към 30.09.2014 г. дружеството има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в размер
на 29 506 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
- превалутиране на сума в размер на 2 699 875 евро, която е част от получен превод в размер
на 7 000 000 евро от „Пасифик Инвест“ АД, която е от усвоен кредит на 10.01.2014 г. от „КТБ“ АД.
- получена сума в размер на 8 231 000 лв. от „Евробилд проект“ ЕООД, която сума е част от
получен превод в размер на 9 606 000 лв. от „Риъл Естейт Проджектс“ АД, която сума е част от
превалутиране на сума в размер на 6 540 775 евро, а тя от своя страна е от усвоен кредит на
14.01.2014 г. в размер на 7 000 000 евро от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. дружеството има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в размер
на 44 490 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
Сумата в размер на 3 900 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
10. нареден превод на 24.01.2014 г. от сметка BG79 KORP 9220 1402 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 2 000 000 евро /3 911 600 лв./ – получените суми са от превод от банкова
сметка BG39 KORP 9220 1402 3521 01 с титуляр „Транстрейдинг“ ЕООД в размер на 2 000 000 евро
- видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
С договор за банков кредит от 18.06.2012г. „КТБ“ АД предоставя на „Транстрейдинг“ ЕООД
кредит в размер на 6 100 000 евро. С анекс №4 /от общо 5 броя анекси/ от 24.01.2014г. се увеличава
размера на усвоения кредит на 23 470 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Транстрейдинг“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 52 517 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 3 911 600 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
За 2013 г.
11. нареден превод на 13.12.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 6 400 000 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка BG16
KORP 9220 1013 2213 01 с титуляр „Си Ди Дивелопмънтс“ АД в размер на 76 284 000 лв., които
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средства са от сметка BG32 KORP 9220 1020 6031 01 с титуляр ИПК „Родина“ АД а те от своя
страна са част от получен превод в размер на 103 864 000 лв. от „Родина Пропъртис“ ЕАД /с
едноличен собственик „ТЦ – ИМЕ“ АД/.
Получената сума е с произход както следва:
На 12.12.2013 г. е получен превод в размер на 93 864 000 лв. от превалутиране на 48 000 000
евро, които представляват усвоен кредит в същия размер от „КТБ“ АД .
Към 30.09.2014 г. „Родина Пропъртис“ ЕАД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 98 412 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
На 12.12.2013г. получен превод в размер на 10 000 000 лв от „ТЦ – ИМЕ“ АД , които са от
„Юлита 2002“ АД , а те от своя страна са част от нареден превод в размер на 33 857 289,51 лв. от
„Технотел Инвест“ АД, представляващи част от облигационен заем в размер на 75 000 000 евро.
Сумата в размер на 6 400 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
12. нареден превод на 02.12.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 3 600 000 лв. – получените суми са от превалутиране на 1 850 000 евро,
които са част от получени от банкова сметка BG30 KORP 9220 1429 1198 01 с титуляр „EFV
INTERNATIONAL FINANCIAL VENTURE“ в размер на 10 187 500 евро, които средства са от
сметка на дружеството в чужбина, по която са получени средства в размер на 45 414 188 евро от
върнат заем от „ LIVERO“ – ОАЕ от 27.09.2011 г.
Сумата в размер на 3 600 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
13. нареден превод на 11.11.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 3 900 000 лв. – получените суми са от превалутиране на 2 404 000 евро,
които са получени от банкова сметка BG63 KORP 9220 1410 3984 01 с титуляр „ИПС“ АД в размер
на 2 404 000 евро, които средства са от сметка BG52 KORP 9220 1449 9713 01 с титуляр „Глобъл
Юниън“ АД, а те от своя страна са част от усвоен кредит на същата дата от „КТБ“ АД в размер на
2 500 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Родина Пропъртис“ ЕАД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 59 427 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 3 900 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
14. нареден превод на 24.10.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 5 500 000 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка BG54
KORP 9220 1036 3233 01 с титуляр „Сентръл Техно Пропъртис “ ЕАД в размер на 6 595 500 лв.,
които средства са част от превалутиране на 4 220 000 евро, а те от своя са част от получен превод в
размер на 15 000 000 евро от „Интер Фин България“ ЕООД. Същите са с произход усвоен кредит на
18.10.2013 г. от „КТБ“ АД в размер на 15 000 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Интер Фин България“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от
Банката общо в размер на 48 899 хил. лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
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Сумата в размер на 5 500 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
15. нареден превод на 02.10.2013 г. в размер на 6 000 000 лв. – получените суми са от
преводи от банкови сметки:
- BG37 KORP 9220 1044 1226 01 с титуляр „Ем Проджект 1“ ЕООД в размер на 4 550 000 лв.,
които средства са част от превалутиране на 3 400 000 евро, получени от усвоен кредит на съата дата
от „КТБ“ АД.
- BG81 KORP 9220 1010 3984 01 с титуляр „ИПС“ АД в размер на 1 450 000 лв., които
средства са от сметка BG37 KORP 9220 1044 1226 01 с титуляр „Ем Проджект 1“ ЕООД, които
средства са част от превалутиране на 3 400 000 евро, получени от усвоен кредит на същата дата от
„КТБ“ АД.
Сумата в размер на 6 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
16. нареден превод на 16.09.2013 г. в размер на 6 000 000 лв. – получените суми са от
превод от банкова сметка BG81 KORP 9220 1010 3984 01 с титуляр „ИПС“ АД в размер на
6 300 000 лв., които средства са част от получен превод от сметка BG67 KORP 9220 1033 483101 с
титуляр ДЗЗД „Интегрирани Инфраструктури Габрово“ в размер на 6 400 000 лв., а те от своя
страна са от „Старозагорски Териториален Кадастър“ ЕООД. Същите са от превалутиране на
3 272 230 евро, които са:
- от усвоен кредит на 16.09.2013 г. в размер на 3 000 000 евро от „КТБ“ АД;
Към 30.09.2014 г. Старозагорски Териториален Кадастър ЕООД има отпуснати и непогасени
заеми от Банката общо в размер на 16 951 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо
с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
- от превалутиране на 532 754,11 лв. /272 230 евро/ получени от „ИПС“ АД, които са част от
получен превод от „БГ Корпорейшън“ ЕООД на сума в размер на 1 242 000 лв., а те от своя страна
част от превалутиране на 2 500 000 евро, получени от усвоен кредит на 13.09.2013 г. на сума в
размер на 3 300 000 евро от „КТБ“ АД
Към 30.09.2014 г. „БГ Корпорейшън“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 42 276 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 6 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
17. нареден превод на 02.09.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 3 232 500 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка BG10
KORP 9220 1004 1360 01 с титуляр „Сън Сити 03“ АД в размер на 3 300 000 лв., които средства са
от сметка BG51 KORP 9220 1047 1115 01 с титуляр „Витро Инвест“ АД получени от продажбата на
акции на „Рубин Инвест“ АД –придобити, чрез усвоен – непогасен кредит от „КТБ“ АД в размер на
26 000 000 евро /50 851 580 лв./.
С договор за банков кредит от 13.03.2013 г. „КТБ“ АД предоставя на „Витро Инвест“ АД
кредит в размер на 26 000 000 евро. С анекс №4 /от общо 5 броя анекси/ от 24.01.2013г. се
увеличава размера на усвоения кредит на 23 470 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Витро Инвест“ АД няма оперативна дейност и има отпуснати и
непогасени заеми от Банката общо в размер на 72 327 хил.лева. - видно от приложени доказателства
към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
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Сумата в размер на 3 232 500 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
18. нареден превод на 27.08.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 5 000 000 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка BG81
KORP 9220 1010 3984 01 с титуляр „ИПС“ АД в размер на 5 500 000 лв., които средства са от с
титуляр „БГ Корпорейшън“ ЕООД получени от усвоен – непогасен кредит от „КТБ“ АД в размер на
3 900 000 евро.
С договор за банков кредит от 21.01.2011 г. „КТБ“ АД предоставя на БГ Корпорейшън“
ЕООД кредит в размер на 6 000 000 евро. С анекс №3 /от общо 4 броя анекси/ от 27.08.2013г. се
увеличава размера на усвоения кредит на 16 800 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „БГ Корпорейшън“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 42 276 хил.лева. Дружеството няма оперативна дейност и обезпечение по
усвоените кредити - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
Сумата в размер на 5 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
19. нареден превод на 08.08.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 5 000 000 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка BG61
KORP 9220 1004 7747 01 с титуляр „Принт Инвест 1“ ЕООД в размер на 5 800 000 лв., които
средства са от превалутиране на средства от усвоен – непогасен кредит от „КТБ“ АД в размер на
3 000 000 евро.
С договор за банков кредит от 21.12.2012 г. „КТБ“ АД предоставя на „Принт Инвест 1“
ЕООД кредит в размер на 7 600 000 евро. С анекс №2 от 06.08.2013г. се увеличава размера на
усвоения кредит на 17 500 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Принт Инвест 1“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 44 666 хил.лева. Дружеството няма оперативна дейност и обезпечение по
усвоените кредити - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
Сумата в размер на 5 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
20. нареден превод на 31.07.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 000 000 лв. Получените суми са от:
- вноска на каса от Т. П. Т. в размер на 700 000 лв.;
- превод от банкова сметка BG16 KORP 9220 1013 2213 01 с титуляр „Си Ди Дивелопмънтс“
АД в размер на 320 000 лв., които средства са от вноска на каса от А. Т. Р. с ЕГН **********.
Сумата в размер на 1 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
21. нареден превод на 18.07.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 4 000 000 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка BG61
KORP 9220 1004 7747 01 с титуляр „Принт Инвест 1“ ЕООД в размер на 4 200 000 лв., които
средства са от превалутиране на средства от усвоен – непогасен кредит от „КТБ“ АД в размер на
2 500 000 евро.
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С договор за банков кредит от 21.12.2012 г. „КТБ“ АД предоставя на „Принт Инвест 1“
ЕООД кредит в размер на 7 600 000 евро. С анекс №1 от 15.07.2013г. се увеличава размера на
усвоения кредит на 11 500 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Принт Инвест 1“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 44 666 хил.лева. Дружеството няма оперативна дейност и обезпечение по
усвоените кредити - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
Сумата в размер на 4 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
22. нареден превод на 12.07.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 4 000 000 лв. – получените суми са от преводи от банкови сметки:
- BG55 KORP 9220 2049 9727 01 с титуляр „Пасифик Инвест “ АД в размер на 2 000 000 лв.,
която сума е получена като вноска за учредителен капитал от:
* банкова сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ – ИМЕ“ АД в размер на 1 000 000
лв, която сума е част от получен превод в размер на 2 620 000 лв. от „Ник Комерс 01“ ЕООД,
превалутирана от 1 340 000 евро, получени от усвоен кредит на 09.07.2013 г. от „КТБ“ АД.
* банкова сметка BG54 KORP 9220 1036 3233 01 с титуляр „Сентръл Техно Пропъртис“ ЕАД
в размер на 1 000 000 лв., получена от ТЦ – ИМЕ“ АД, която сума е част от получен превод в
размер на 2 620 000 лв. от „Ник Комерс 01“ ЕООД, превалутирана от 1 340 000 евро, получени от
усвоен кредит на 09.07.2013 г. от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Ник Комерс 01“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 49 583 хил.лева - писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
- BG54 KORP 9220 1036 3233 01 с титуляр „Сентръл Техно Пропъртис“ ЕАД в размер на
1 000 000 лв., която сума е получена от „Оптима Интертрейд“ АД, която е с произход:
* сума в размер на 400 000 лв. от „Сентръл Техно Пропъртис“ ЕАД, която е получена от „ТЦ
– ИМЕ“ АД, представляваща част от получена сума в размер на 3 500 100 лв. от „Акванада“ ЕООД ,
получена от „Кентрейд“ ЕАД. Същата представлява част от получен превод от „Вивес“ АД в
размер на 4 000 000 лв., които са част от превалутиране на 2 247 000 евро, получени от „Корект
Фарм“ ЕООД, от усвоен кредит на 18.06.2013 г. от „КТБ“ АД.
* сума в размер на 400 000 лв. от „Афлик България ЕАД“ ЕАД, която е част от сума в размер
на 1 399 950 лв. от „Бургас Мийт“ ЕООД, представляваща част от полученпревод от „ТЦ – ИМЕ“
АД в размер на 2 149 950 лв., а те от своя страна част от получена сума в размер на 3 500 100 лв. от
„Акванада“ ЕООД , получена от „Кентрейд“ ЕАД. Същата представлява част от получен превод от
„Вивес“ АД в размер на 4 000 000 лв., които са част от превалутиране на 2 247 000 евро, получени
от „Корект Фарм“ ЕООД, от усвоен кредит на 18.06.2013 г. от „КТБ“ АД.
* сума в размер на 200 000 лв. от „Сагара Трейд“ АД, която е част от сума в размер на
700 000 лв. от „Витро Инвест“ АД, получена от „ТЦ – ИМЕ“ АД, а те от своя страна е част от
получена сума в размер на 3 500 100 лв. от „Акванада“ ЕООД , получена от „Кентрейд“ ЕАД.
Същата представлява част от получен превод от „Вивес“ АД в размер на 4 000 000 лв., които са
част от превалутиране на 2 247 000 евро, получени от „Корект Фарм“ ЕООД, от усвоен кредит на
18.06.2013 г. от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Корект Фарм“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо
в размер на 40 404 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
- BG95 KORP 9220 1010 3900 01 с титуляр „Ем Стейт“ ЕООД в размер на 850 000 лв., които
са получени от сметка на „Вивес“ АД, които от своя страна са от „Кен Трейд“ АД и Глобал Юниън“
АД.
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- BG81 KORP 9220 1010 3984 01 с титуляр „ИПС“ АД в размер на 100 000 лв. които са
получени от сметка на „Сана Парк Ризорт Мениджмънт“ ЕООД, която сума е получена чрез „ОББ“
АД от „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ с основания по фактури.
Сумата в размер на 3 100 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
23. нареден превод на 26.06.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 4 000 000 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка BG81
KORP 9220 1010 3984 01 с титуляр „ИПС“ АД в размер на 5 310 000 лв., които средства са от
превалутиране на сума в размер на 2 800 000 евро от банкова сметка BG49 KORP 9220 1434 5307 01
с титуляр „Врачански териториален кадастър“ ЕООД, която сума е от усвоен кредит на същата дата
от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Врачански териториален кадастър“ ЕООД има отпуснати и непогасени
заеми от банката общо в размер на 32 384 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо
с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 4 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
24. нареден превод на 07.06.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 4 000 000 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка BG57
KORP 9220 1002 3521 01 с титуляр „Транстрейдинг“ ЕООД в размер на 4 600 000 лв., които
средства са от превалутиране на получени суми от усвоен кредит на от „КТБ“ АД в размер на
3 500 000 евро.
С договор за банков кредит от 18.06.2012 г. „КТБ“ АД предоставя на „Транстрейдинг“
ЕООД кредит в размер на 6 100 000 евро. С анекс №2 /от общо 5 броя анекси/ от 07.06.2013г. се
увеличава размера на усвоения кредит на 10 670 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Транстрейдинг“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 52 517 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 4 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
25. нареден превод на 23.05.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 4 400 000 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка BG44
KORP 9220 1034 3893 01 с титуляр „Инвестмънт Проджектс“ АД в размер на 4 400 000 лв., които
средства са от върнат заем на 23.05.2013 г. от „Галакси Пропърти Груп“ ООД, предоставен на
22.05.2013 г., който заем е от получени средства в размер на 4 400 000 лв. от „ТЦ – ИМЕ“.
Средствата са от получени преводи:
- BG50 KORP 9220 1012 4540 01 с титуляр „Булит 2007“ ЕООД – 3 600 000 лв., които са от
усвоен – непогасен кредит в размер на 12 000 000 лв. от „КТБ“ АД.
- BG24 KORP 9220 1004 6611 01 с титуляр „Хидропонт М“ ЕООД – 978 145,77 лв., които са
получени от сметка BG50 KORP 9220 1012 4540 01 с титуляр „Булит 2007“ ЕООД, средства са от
усвоен кредит в размер на 12 000 000 лв. от „КТБ“ АД .
С договор за предоставяне на кредитен лимит от 26.08.2008 г. „КТБ“ АД предоставя на
„Булит 2007“ ЕООД кредитен лимит в размер на 35 174 549,24 лв. С анекс №8 /от общо 9 броя
анекси/ от 22.05.2013г. се увеличава размера на усвоения кредит на 51 000 000 лв.
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Към 30.09.2014 г. „Булит 2007“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 67 326 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
Сумата в размер на 4 400 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
26. нареден превод на 09.05.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 3 000 000 лв. – получените суми са част от превод от банкова сметка BG65
KORP 9220 1009 0985 01 с титуляр „Интегрирани Пътни Системи Асфалти“ ЕАД /ИПСА/ в размер
на 4 160 000 лв. , която сума е част от усвоен кредит в размер на 4 450 000 лв. получен на същата
дата от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „ИПСА“ ЕАД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер
на 47 811 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
Сумата в размер на 3 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
27. нареден превод на 30.04.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 000 000 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка BG77
KORP 9220 1004 7748 01 с титуляр „Критие“ ЕООД в размер на 1 221 000 лв., получени от усвоен –
непогасен кредит на от „КТБ“ АД в размер на 1 220 000 евро.
С договор за за предоставяне на банков кредит от 18.12.2008 г. „КТБ“ АД предоставя на
„Критие“ ЕООД кредит в размер на 18 500 000 лв. С анекс №8 /от общо 9 броя анекси/ от
01.11.2012г. се увеличава размера на усвоения кредит на 41 500 000 лв., като срок за усвояване на
заема, не е фиксиран.
Към 30.09.2014 г. „Критие“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 48 690 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
Сумата в размер на 1 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
28. нареден превод на 16.04.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 3 900 000 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка както
следва:
- на 16.04.2013 г. получен превод от сметка BG81 KORP 9220 1010 3984 01 с титуляр „ИПС“
АД в размер на 8 464 000 лв., които средства са от усвоен кредит на 16.04.2013 г. в размер на 33 000
000 лв. от „КТБ“ АД.
С договор за банков кредит от 22.06.2007 г. „КТБ“ АД предоставя на „ИПС“ АД кредитна
линия с лимит 5 000 000 лв. С анекс №12/03.10.2012 г./от общо 15 бр. анекси/ банката предоставя
допълнително кредит в размер на 49 200 000 лв., с което общия размер на кредита се променя на
49 200 000 лв.
Към 30.09.2014 г. „ИПС“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер на
253 650 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
Сумата в размер на 3 900 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
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29. нареден превод на 18.03.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 758 000 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка както
следва:
- на 14.03.2013 г. получен превод от сметка BG10 KORP 9220 1004 1360 01 с титуляр „Сън
Сити 03“ АД в размер на 11 00 000 лв., които средства са превод от сметка BG51 KORP 9220 1047
1115 01 с титуляр „Витро Инвест“ АД от превалутиране на средства от усвоен кредит на
13.03.2013г. от „КТБ“ АД в размер на 26 000 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Витро Инвест“ АД няма оперативна дейност и има отпуснати и
непогасени заеми от Банката общо в размер на 72 327 хил.лева. - видно от приложени доказателства
към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 1 758 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
30. нареден превод на 14.03.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 2 500 000 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка както
следва:
- на 14.03.2013 г. получен превод от сметка BG10 KORP 9220 1004 1360 01 с титуляр „Сън
Сити 03“ АД в размер на 11 00 000 лв., които средства са превод от сметка BG51 KORP 9220 1047
1115 01 с титуляр „Витро Инвест“ АД от превалутиране на средства от усвоен кредит на
13.03.2013г. от „КТБ“ АД в размер на 26 000 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Витро Инвест“ АД няма оперативна дейност и има отпуснати и
непогасени заеми от Банката общо в размер на 72 327 хил.лева. - видно от приложени доказателства
към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 2 500 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
31. нареден превод на 11.02.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 2 200 000 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка BG64
KORP 9220 1004 1424 01 с титуляр „Фина Ц “ ЕООД в размер на 2 500 000,95 лв., която сума е
получена от превалутиране на средства от евровата сметка на дружеството.
На 28.01.2013 г. получен превод от сметка BG79 KORP 9220 1402 6967 01 с титуляр „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 3 986 757 евро, които средства са получени на 11.01.2013 г.от „LIKASIL LTD
чрез международен превод с основание „first payment of first fixed amount 1 as per trs dated
03.01.2013г.“ в размер на 12 018 018 евро.
Сумата в размер на 2 200 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
32. нареден превод на 29.01.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 5 200 000 лв. Получените суми са от превалутиране на 2 660 000 евро от
сметка BG79 KORP 9220 1402 6967 01 с титуляр „ТЦ – ИМЕ“ АД, които средства са получени на
11.01.2013 г.от „LIKASIL LTD чрез международен превод с основание „first payment of first fixed
amount 1 as per trs dated 03.01.2013г.“ в размер на 12 018 018 евро.
Сумата в размер на 5 200 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
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33. нареден превод на 10.01.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 600 000 лв. – получените суми са от превод от банков сметка както
следва:
- на 10.01.2013 г. получен превод от сметка BG14 KORP 9220 1030 9444 01 с титуляр
„Глобал Агрогрейд“ АД в размер на 3 000 000 лв., които средства са от върнат заем /предоставен на
29.11.2012 г./ от „Луксортрейд“ ЕООД в размер на 4 000 000 лв.
Средствата на предоставения заем са от превалутиране на средства от кредит на 29.11.2012г.
от „КТБ“ АД в размер на 4 091 025 евро.
Към 30.09.2014 г. „Глобал Агрогрейд“ АД няма оперативна дейност и има отпуснати и
непогасени заеми от Банката общо в размер на 42 531 хил.лева - видно от приложени доказателства
към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 1 600 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
За 2012 г.
34. нареден превод на 20.12.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 2 300 000 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка както
следва:
- на 20.12.2012 г. получен превод от сметка BG81 KORP 9220 1010 3984 01 с титуляр „ИПС“
АД в размер на 2 500 000 лв., които средства са част от получена сума в размер на 3 519 900 лв. от
сметка BG67 KORP 9220 1033 483101 с титуляр ДЗЗД „Интегрирани Инфраструктури Габрово“ ,
която сума е от получена от „Старозагорски Териториален Кадастър“ ЕООД, а те от своя страна от
превалутиране на 1 800 000 евро, получени от усвоен кредит на същата дата от „КТБ“ АД в размер
на 1 800 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Старозагорски териториален кадастър“ ЕООД няма оперативна дейност и
има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер на 16 951 хил.лева - видно от
приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 2 300 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
35. нареден превод на 30.11.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 800 000 лв. Получените суми са от превод от банкова сметка както следва:
- на 30.11.2012 г. получени от превалутиране на сума в размер на 512 000 евро от сметка
BG79 KORP 9220 1402 6967 01 на „ТЦ – ИМЕ“ АД.
Средствата са от сметка BG63 KORP 9220 1410 3984 01 с титуляр „ИПС“ АД които са
получени на 29.11.2012 г. от EUROPEAN MEDIA HOLDING SA чрез международен превод с
основание „recelvabale assingnment agreement od.20.11.2012“ в размер на 1 461 861 евро.
Сумата в размер на 800 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
36. нареден превод на 08.11.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 3 400 000 лв. – получените суми са от преводи от банкови сметки както
следва:
- 950 000 лв., която е част от получен превод на 02.11.2012 г. от сметка BG81 KORP 9220
1010 3984 01 с титуляр „ИПС“ АД в размер на 18 000 000 лв., които средства са от усвоен кредит на
01.11.2012г. от „КТБ“ АД в размер на 45 200 000 лева.
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- на 08.11.2012 г. получен превод в размер на 2 450 000 лв. от сметка BG28 KORP 9220 1000
5071 01 с титуляр „Вивес“ АД , които средства са от получен превод в размер на 12 000 000 лв. от
сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ – ИМЕ“ АД на 02.11.2012 г., които от своя страна на
същата дата са получени от сметка BG81 KORP 9220 1010 3984 01 с титуляр „ИПС“ АД в размер на
18 000 000 лв. - от усвоен и непогасен кредит на 01.11.2012г. от „КТБ“ АД в размер на 45 200 000
лв. С договор за банков кредит от 22.06.2007 г. „КТБ“ АД предоставя на „ИПС“ АД кредитна линия
с лимит 5 000 000 лв. С анекс №12/03.10.2012 г./от общо 15 бр. анекси/ банката предоставя
допълнително кредит в размер на 49 200 000 лв., с което общия размер на кредита се променя на
26 000 000 лв.
Към 30.09.2014 г. „ИПС“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер на
253 650 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
Сумата в размер на 3 400 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
37. нареден превод на 24.10.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 300 000 лв. – получените суми са от превод от банкова сметка BG85
KORP 9220 1005 2453 01 с титуляр „Билдинг Рисорт“ ЕООД в размер на 1 300 000 лв., които
средства чрез превалутиране на сума в размер на 1 130 000 евро - от усвоен кредит на 24.10.2012г.
от „КТБ“ АД в размер на 1 200 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Билдинг Рисорт“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 15 289 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 1 300 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
38. нареден превод на 25.09.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 2 300 000 лв. – получените суми са от превалутиране от банкова сметка
BG79 KORP 9220 1402 6967 01 с титуляр „ТЦ – ИМЕ“ АД в размер на 1 800 000 евро, които
средства са от „ИПС“АД, получени от Н. Д. Д. с вноска на каса в размер на 3 778 000 евро.
Сумата в размер на 2 300 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
39. нареден превод на 19.09.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 861 080 лв. – получените суми са от банкова сметка BG11 KORP 9220 1012
2640 01 с титуляр „Хедж Инвестмънт България“ АД в размер на 2 806 796 лева, която сума е част от
превалутиране на средства в размер на 5 011 000 евро, получени от „Телеком“ АД /“Авионамс“ АД
/, представляващи усвоен кредит в размер на 5 200 000 евро на 19.09.2012 г. от „КТБ“ АД, който
кредит е погасен на 21.12.2012 г. със средства както следва:
- получена сума в размер на 1 500 000 евро от „Хедж Инвестмънт България“ АД, които
средства са от „ТЦ – ИМЕ“ АД, а те от своя страна са част от получен превод в размер на
2 582 024евро от „Кен Трейд“ ЕАД. Същата е част от получен превод в размер на 3 502 350 евро от
„Принт Инвест 1“ ЕООД, които са част от усвоен кредит на 21.12.2012 г. в размер на 5 200 000 евро
от „КТБ“ АД.
- получена сума в размер на 3 700 000 евро от „ИПС“ АД, които средстав са от:
* сума в размер на 1 637 867 ,93 евро от „Принт Инвест 1“ ЕООД, , които са част от усвоен
кредит на 21.12.2012 г. в размер на 5 200 000 евро от „КТБ“ АД;
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

251 / 378

За служебно ползване!
* сума в размер на 918 200,69 евро от „Кен Трейд“ ЕАД. Същата е част от получен превод в
размер на 3 502 350 евро от „Принт Инвест 1“ ЕООД, които са част от усвоен кредит на 21.12.2012
г. в размер на 5 200 000 евро от „КТБ“ АД;
* сума в размер на 688 048,81 евро, които средства са от „ТЦ – ИМЕ“ АД , а те от своя
страна са част от получен превод в размер на 2 582 024евро от „Кен Трейд“ ЕАД. Същата е част от
получен превод в размер на 3 502 350 евро от „Принт Инвест 1“ ЕООД, които са част от усвоен
кредит на 21.12.2012 г. в размер на 5 200 000 евро от „КТБ“ АД;
* сума в размер на 395 437,23 евро от „Карне М“ ЕООД, които от „ТЦ – ИМЕ“ АД , а те от
своя страна са част от получен превод в размер на 2 582 024евро от „Кен Трейд“ ЕАД. Същата е
част от получен превод в размер на 3 502 350 евро от „Принт Инвест 1“ ЕООД, които са част от
усвоен кредит на 21.12.2012 г. в размер на 5 200 000 евро от „КТБ“ АД.
Сумата в размер на 861 080 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
40. нареден превод на 31.08.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 300 000 лв. – получените суми са от банкова сметка BG81 KORP 9220
1010 3984 01 с титуляр „ИПС“ АД в размер 2 870 000 лева- от усвоен и непогасен кредит на
30.08.2012г. от „КТБ“ АД размер на 3 200 000 лева.
С договор за банков кредит от 22.06.2007 г. „КТБ“ АД предоставя на „ИПС“ АД кредитна
линия с лимит 5 000 000 лв. С анекс №11/30.08.2010 г./от общо 15 бр. анекси/ банката предоставя
допълнително кредит в размер на 3 200 000 лв., с което общия размер на кредита се променя на
39 200 000 лв.
Към 30.09.2014 г. „ИПС“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер на
253 650 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
Сумата в размер на 1 300 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
41. нареден превод на 30.08.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 200 000 лв. – получените суми са:
- сума в размер на 497 000 лв. от банкова сметка BG67 KORP 9220 1005 1494 01 с титуляр
„Евробилд Проект“ ЕООД, която представлява част от получената сума в размер 6 800 000 лева.
Същите са получени на 27.08.2012 г. от „Юлита 2002“ АД, които са от превалутиране на средства от усвоен и непогасен кредит на 27.08.2012 г. от „КТБ“ АД в размер на 3 500 000 евро.
С договор за банков кредит от 27.08.2012 г. „КТБ“ АД предоставя на „Юлита 2002“ АД
кредит в размер на 3 500 000 евро с краен срок за усвояване на кредита 30.12.2013 г. С анекси
№№ 1/21.06.2013 г., №2/11.03.2014 г. и №3/09.06.2014 г. банката отпуска нови заеми общо в размер
на 15 830 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Юлита 2002“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 68 838 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
- сума в размер на 703 000 лв. от банкова сметка BG91 KORP 9220 1034 0798 01 с титуляр
ПФК „Ботев“ АД, която представлява част от получената сума в размер 1 000 000 лева.
При анализа на банковата информация се установява, че ПФК „Ботев“ АД има непогасени
задължения към „ТЦ – ИМЕ“ АД към 25.07.2014 г. в размер на 25 904 532,51 лв.
Сумата в размер на 1 200 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
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42. нареден превод на 27.08.2012 г. от сметка BG79 KORP 9220 1402 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 4 172 500 евро или 8 162 244,50 лв. – получените суми са от превалутиране
на средства получени от:
- банкова сметка BG81 KORP 9220 1010 3984 01 с титуляр „ИПС“ АД в размер 1 860 000
лева, които средства са получени от „В и ВГД Оранжерии Петрич“ ООД с основание „върната сума
по договор за заем“ в размер на 6 820 056,99 лв., а те от своя страна са част от сума в размер на
6 983 700 лв., получени от усвоен кредит на 23.08.2012 г. от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „В и ВГД Оранжерии Петрич“ ООД има отпуснати и непогасени заеми от
Банката общо в размер на 44 656 хил.лева - писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
- банкова сметка BG67 KORP 9220 1005 1494 01 с титуляр „Евробилд Проект“ ЕООД в
размер 6 800 000 лева. Същите са получени на 27.08.2012 г. от „Юлита 2002“ АД, които са от
превалутиране на средства - от усвоен и непогасен кредит на 27.08.2012 г. от „КТБ“ АД в размер на
3 500 000 евро.
С договор за банков кредит от 27.08.2012 г. „КТБ“ АД предоставя на „Юлита 2002“ АД
кредит в размер на 3 500 000 евро с краен срок за усвояване на кредита 30.12.2013 г. С анекси
№№ 1/21.06.2013 г., №2/11.03.2014 г. и №3/09.06.2014 г. банката отпуска нови заеми общо в размер
на 15 830 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Юлита 2002“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 68 838 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
Сумата в размер на 8 162 244,50 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
43. нареден превод на 17.08.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 500 000 лв. – получените суми са от:
- сума в размер на 190 000 лв. от банкова сметка BG85 KORP 9220 1005 2453 01 с титуляр
„Билдинг Рисорт“ ЕООД, която представлява част от получената сума в размер 1 721 773,42 лева.
Същите са получени на 16.08.2012 г. от „Ареском“ ЕООД, които са от превалутиране на средства от усвоен и непогасен кредит на 16.08.2012 г. от „КТБ“ АД в размер на 5 100 000 евро.
- сума в размер на 75 000 лв. от банкова сметка BG53 KORP 9220 1007 4276 01 с титуляр
„Акванада“ ЕООД, която представлява част от получената сума в размер 200 000 лева. Същите са
получени на 17.08.2012 г. от „Ареском“ ЕООД, които са от превалутиране на средства - от усвоен и
непогасен кредит на 16.08.2012г. от „КТБ“ АД в размер на 5 100 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Ареском“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 21 133 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
- сума в размер на 235 000 лв. от банкова сметка BG29 KORP 9220 1013 9119 01 с титуляр
„Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД, която представлява част от получената сума в размер 3 000 000
лева. Същите са получени на 14.08.2012 г. от „Евробилд 2003“ ЕООД, които са от превалутиране на
средства получени от усвоен и погасен кредит на 20.07.2012г. от „Бромак Финанс“ ЕАД получен от
„УниКредит Булбанк“ АД в размер на 20 000 000 евро.
Сумата в размер на 265 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
44. нареден превод на 13.07.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 500 000 лв. – получените суми са от:
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- сума в размер на 800 000 лв. от банкова сметка BG28 KORP 9220 1000 5071 01 с титуляр
„Вивес“ АД, която е получена от „Фина Ц“ ЕООД. Същите са от превалутиране на 520 000 евро на
11.07.2012 г., които от своя страна са част от внесени в брой на каса общо 6 500 000 евро от Ю. Й.
И.;
- сума в размер на 700 000 лв. от банкова сметка BG21 KORP 9220 1007 3595 01 с титуляр
„Елизер“ ООД, която сума е от „Фина Ц“ ЕООД, а те от своя страна са част от превалутиране на
500 000 евро. Същите са част от внесени в брой на каса общо 6 500 000 евро от Ю. Й. И.;
Сумата в размер на 1 500 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
45. нареден превод на 20.06.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 4 693 992 лв. – получените суми са от банкова сметка BG57 KORP 9220
1002 3521 01 с титуляр „Транстрейдинг“ ЕООД, които са част от превалутиране на 6 100 000 евро
на 20.06.2012 г., които са от усвоен кредит на 20.06.2012г. от „КТБ“ АД в размер на 6 100 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Транстрейдинг“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 52 517 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 4 693 992 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
46. нареден превод на 29.05.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 2 000 000 лв. – получените суми са от банкова сметка BG81 KORP 9220
1010 3984 01 с титуляр „ИПС“ АД, получени на същата дата от „ТЦ – ИМЕ Вест“ АД, които са от
„Бромак Инвест“ АД, а те от своя страна от получен превод от „Бромак“ ЕООД. Същите са
получени от превалутиране на 1 250 000 евро, които са част от получени от превод в размер на
9 500 000 евро ат „Кооп Инвестмянт“ ЕАД, а те от своя страна са част от усвоен кредит на
14.05.2012 г. в размер на 30 500 000 евро от „КТБ“ АД.
Сумата в размер на 2 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
47. нареден превод на 22.05.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 500 000 лв. – получената сума са част от превалутиране на сума в размер на
770 000 евро банкова сметка BG79 KORP 9220 1402 6967 01 с титуляр „ТЦ – ИМЕ“ АД, които са от
получен превод на 22.05.20012 г. на 459 000 евро от банкова сметка BG77 KORP 9220 1410 3900 01
с титуляр „Ем Стейт“ ЕООД, които средства са от:
- сума в размер на 175 500 евро получена от „GRAYBLOCK“ LTD , която е част от получен
превод на сума в размер на 3 500 000 евро от „Консулт АВ“ ЕООД, а те от своя страна са част от
усвоен кредит на 18.05.2012 г. в размер на 6 000 000 евро от „КТБ“ АД
- сума в размер на 285 000 евро получена от „Принт Инвест 1“ ЕООД , която е част от
получен превод от „ ИПС“ АД в размер на 1 074 000 евро, които от своя страна са от „Телиш“ АД сума в размер на 1 220 575 000 евро. Същите са получени от „Консулт АВ“ ЕООД, а те от своя
страна са част от усвоен кредит на 18.05.2012 г. в размер на 6 000 000 евро от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Консулт АВ“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 41 741 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
Сумата в размер на 500 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
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48. нареден превод на 27.04.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 2 000 000 лв. – получената сума са от банкова сметка BG69 KORP 9220 1007
3598 01 с титуляр „Рема Трейд“ ЕООД, средствата са от превалутиране на 1 023 000 евро, които са
част от внесената на каса на 25.04.2012 г. сума в размер на 1 200 000 евро от В. И. Д..
Сумата в размер на 2 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
49. нареден превод на 05.04.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 2 000 000 лв. – получената сума е от превалутиране на 1 025 000 евро от
банкова сметка BG79 KORP 9220 1402 6967 01 с титуляр „ТЦ – ИМЕ“ АД, която е получена от
„Булит 2007“ ЕООД, а тя от своя страна от „Юлинор“ ЕООД сума в размер на 1 025 000 евро.
Сумата е част от получен превод в размер на 14 000 000 евро на 04.04.2012 г. от „Пристис Трейд“
ЕАД /дъщерно дружество на„Порт Инвест Русе“ ЕАД/ , които средства са от „Порт Инвест Русе“
ЕАД - част от усвоен кредит в размер на 30 500 000 евро от „КТБ“ АД на същата дата.
Към 30.09.2014 г. „Порт Инвест Русе“ ЕАД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 70 539 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 2 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
50. нареден превод на 31.01.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 2 000 000 лв. – получените суми са от:
- сума в размер 1 250 000 лв. от банкова сметка BG29 KORP 9220 1013 9119 01 с титуляр
„Сана Спейс Хотел Хисаря“ ЕАД, която е получена от „Фина Ц“ ЕООД, а тя от своя страна от
„Никкомерс 01“ ЕООД сума в размер на 1 250 000 лв. които средства са част от усвоен кредит в
размер на 2 130 000 евро от „КТБ“ АД на 31.01.2012 г.
- сума в размер 749 000 лв. от банкова сметка BG85 KORP 9220 1005 2453 01 с титуляр
„Билдинг Рисорт“ ЕООД, която е получена от „Никкомерс 01“ ЕООД сума в размер на 749 000 лв.
които средства са останалата част от усвоен кредит в размер на 2 130 000 евро от „КТБ“ АД на
31.01.2012 г.
Към 30.09.2014 г. „Никкомерс 01“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо
в размер на 49 583 хил.лева. Дружеството няма оперативна дейност - видно от приложени
доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 2 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
За 2011 г.
51. нареден превод на 28.12.2011 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 000 000 лв. – получените суми са от:
- сума в размер 150 305 лв. от банкова сметка BG38 KORP 9220 1020 2988 01 с титуляр
„Рубин Индъстри“ ЕООД, която е част от получена сума в размер на 5 000 000 лв. от „Бургас Мийт“
ЕООД, а тя от своя страна е от превалутиране на 2 600 000 евро, които са от усвоен кредит в размер
на 2 600 000 евро от „КТБ“ АД на същата дата.
- сума в размер 750 000 лв. от банкова сметка BG85 KORP 9220 1005 2453 01 с титуляр
„Билдинг Рисорт“ ЕООД, част от получена сума в размер на 5 000 000 лв. от „Бургас Мийт“ ЕООД,
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а тя от своя страна е от превалутиране на 2 600 000 евро, които са от усвоен кредит в размер на 2
600 000 евро от „КТБ“ АД на същата дата.
- сума в размер 107 339 лв. от банкова сметка BG47 KORP 9220 1013 8138 01 с титуляр „Си
Ди Мениджмънт“ ЕООД, която е получена от BG38 KORP 9220 1020 2988 01 с титуляр „Рубин
Индъстри“ ЕООД, част от получена сума в размер на 5 000 000 лв. от „Бургас Мийт“ ЕООД, а тя от
своя страна е от превалутиране на 2 600 000 евро, които са от усвоен кредит в размер на 2 600 000
евро от „КТБ“ АД на същата дата.
С договор за банков кредит от 29.06.2011 г. „КТБ“ АД отпуска на „Бургас Мийт“ ЕООД
кредит в размер на 1 780 000 евро. С анекс №1/28.12.2011 г. е отпуснат допълнителен заем в размер
на 4 380 000 евро. Към 30.09.2014 г. „Бургас Мийт“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от
Банката общо в размер на 25 511 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 1 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
52. нареден превод на 09.12.2011 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 000 000 лв. – получената сума е от банкова сметка BG64 KORP 9220 1032
0978 01 с титуляр „БГ Корпорейшън“ ЕООД, която е част от получена сума в размер на 2 000 000
лв. от „Кей Ти Ес Инвест“ ЕООД /чуждестранно дружество от БЕЛИЗ/,
Произход на средствата от„Кей Ти Ес Инвест“ ЕООД:
На 08.12.2011 г. сключен договор за банков кредит в размер на 22 000 000 евро между „КТБ“
АД и „Хедж Инвестмънт България” АД, които средства са предназначени за увеличаване на
капитала на „Телеком“ АД /“Авионамс“ АД/.
Усвоения кредит в размер на 22 000 хил.евро е превалутиран на същата дата по левова
сметка BG11 KORP 9220 1012 2640 01 с титуляр “Хедж Инвестмънт България” АД – 43 021 000 лв.
Част от получената сума в размер на 33 233 382 лв. е преведена по сметка BG15 KORP 9220
2001 8459 01 с титуляр „Телеком“ АД с основание „УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛ – 1 230 866 бр.
акции/.
Останалата част от кредита в размер на 9 787 620 лв. е преведена по сметка BG95 KORP
9220 1004 9968 01 с титуляр „Синектик“ ЕООД с основание по договор, което дружество превежда
сумата на „Кей Ти Ес Инвест“ ЕООД.
Към 30.09.2014 г. “Хедж Инвестмънт България” АД има отпуснати и непогасени заеми от
Банката общо в размер на 84 806 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 1 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
53. нареден превод на 30.09.2011 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 000 000 лв. – получените суми са от:
- сума в размер 391 000 лв. от превалутиране на 200 000 евро от банкова сметка титуляр „ТЦ
– ИМЕ“ АД, която е част 18 571 475,14 евро, които са „Фина С“ АД от продажба на ДЦК ЕМ.
ХS0145624432 с номинал 16 700 000 евро, отпуснати от „КТБ“ АД на „ТЦ – ИМЕ“ АД – „репо
сделка“. Сумата се претендира в частта „репо-сделки“.
- сума в размер 721 801,46 лв. от банкова сметка BG61 KORP 9220 1013 8151 01 с титуляр
„Сентръл Техно Дивелопмънт 2“ АД, която от своя страна е от:
А./ „Вивес“ ЕАД на сума в размер на 170 000 лв., които са от част от получена сума в размер
на 2 122 300 евро от „Врачански Териториален Кадастър“ ООД, които са част от получен превод от
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„Шип Инвест“ АД в размер на 2 796 000 евро, а те от своя страна са част от усвоен кредит на
21.09.2011 г. от „КТБ“АД в размер на 25 000 000 евро.
Б./ „Фина Ц“ ЕООД на сума в размер 269 700 евро /527 479 лв./, които са от част внесените в
брой сума в размер на 6 000 000 евро от Ю. Й. И..
Сумата в размер на 609 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
54. нареден превод на 02.08.2011 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 437 000 лв. – получената сума е част от сума в размер 1 500 000 лв. от
банкова сметка BG65 KORP 9220 1009 0985 01 с титуляр „ИПСА“ АД, която е част от сума в
размер на 3 123 000 лв., получена от усвоен кредит на 29.07.2011 г. от „КТБ“ АД
Към 30.09.2014 г. „ИПСА“ ЕАД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер
на 47 811 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
Сумата в размер на 437 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
55. нареден превод на 10.06.2011 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 000 000 лв. – получената сума е част от сума в размер на 1 350 000 лв. от
банкова сметка с титуляр „Киа Моторс България“ АД, които средства са от вноска на каса, на
същата дата, на сума общо в размер на 2 300 000 лв., както следва: Х. И. И. – 1 150 000 лв. и Ц. Р. Р.
– 1 150 000 лв. /членове в съвета на директорите/.
Сумата в размер на 1 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
56. нареден превод на 31.05.2011 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 000 000 лв. – получената сума е от средства както следва:
- сума в размер на 532 000 лв., получени от банкова сметка с титуляр „Дивал 59“ ЕООД,
която е от усвоен кредит в размер на 2 100 000 евро от „КТБ“ АД .
- сума в размер на 503 999 лв., получени от превалутиране на 257 800 евро от банкова сметка
с титуляр „Дивал 59“ ЕООД, която е от усвоен кредит в размер на 2 100 000 евро от „КТБ“ АД .
Към 30.09.2014 г. „Дивал 59“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 50 748 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
Сумата в размер на 1 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
57. нареден превод на 19.05.2011 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 000 000 лв. – получената сума е от превод в размер на 1 000 000 лв от
банкова сметка с титуляр „Бромак“ ЕООД, която сума е от превод от „Бромак Инвест“ АД, а тя от
своя страна е от превалутиране на сума в размер на 511 380 евро получена от „Корабостроителница
Русе“ АД, а те от своя страна са получени от „Афлик България“ ЕАД, получени от
„Корабостроителница Русе“ АД. Същите са част от превалутиране на 1 036 786 лв.които са от
получени преводи с основание „закупуване на 200 000 бр. акции от увеличение капитала
на„Корабостроителница Русе“ АД“, както следва :
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- сума в размер на 20 000 000 лв. получена от „Шип Инвест“ АД, която е част от получен
превод от „Глобал Агро Трейд“ ЕООД в размер на 40 000 000 лв., получена от превалутиране на
20 455 140 евро от усвоен кредит на 16 .03.2011 г. от „КТБ“ АД в размер на 20 500 000 евро;
- сума в размер на 20 000 000 лв. получена от „Рема Трейд“ ЕООД, която е част от получен
превод от „Глобал Агро Трейд“ ЕООД в размер на 40 000 000 лв., получена от превалутиране на
20 455 140 евро от усвоен кредит на 16 .03.2011 г. от „КТБ“ АД в размер на 20 500 000 евро;
Към 30.09.2014 г. „Глобал Агро Трейд“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 42 531 хил.лева – писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
- сума в размер на 20 000 000 лв. получена от „Врачански Териториален Кадастър“ ЕООД,
която е получена от:
* сума в размер на 17 500 000 лв. от „Вивес“ ЕАД, които са от „Акванада“ ЕООД, а те от
своя страна от: превалутиране на 6 699 055 евро – част от усвоен кредит на 16.03.2011 г. в размер на
9 000 000 евро; сума в размер на 4 440 000 лв.от „Сана Спейс Хотел Хисаря“ ЕООД, която е част от
получен превод с основание „ Увеличение на капитала“ от „Юлита 2002“ АД в размер на 7 995 000
лв., а те от своя страна са част от усвоен кредит на 31.01.2011 г. в размер на 8 000 000 лв. от „КТБ“
АД.
* сума в размер на 1 250 000 лв. получена от „Кен Трейд“ ЕАД, която е част от получен
превод от „Глобал Агро Трейд“ ЕООД в размер на 40 000 000 лв., получена от превалутиране на
20 455 140 евро от усвоен кредит на 16 .03.2011 г. от „КТБ“ АД в размер на 20 500 000 евро;
Към 30.09.2014 г. „Юлита 2002“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 66 836 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
Сумата в размер на 1 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
58. нареден превод на 21.04.2011 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 650 000 лв. – получената сума е част от средства в размер на 913 169,01 лв.
от банкова сметка с титуляр „Вивес“ АД, получени от превалутиране на 500 000 евро, които са от
част от средства в размер на 1 500 000 евро от „Акванада“ ЕООД, която е от усвоен на 20.04.2011 г.
кредит в размер на 1 500 000 евро от „КТБ“ АД.
С договор за банков кредит от 15.03.2011 г. „КТБ“ АД предоставя на „Акванада“ ЕООД
кредитн в размер на 10 500 000 лв., като крайния срок за усвояване на кредита е 30.12.2011 г.
Към 30.09.2014 г. „Акванада“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 44 648 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
Сумата в размер на 650 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
59. нареден превод на 13.04.2011 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 900 000 лв. – получената сума е част от средства от банкова сметка с
титуляр „Си Ди Мениджмънт“ ЕООД, получени на 31.03.2011 г. от превалутиране на 5 150 000 евро
от усвоен на 31.03.2011 г. кредит в размер на 5 150 000 евро от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Си Ди Мениджмънт“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от
банката общо в размер на 8 765 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 900 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
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60. нареден превод на 05.04.2011 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 600 000 лв. – получената сума е част от средства от банкова сметка с
титуляр „Си Ди Мениджмънт“ ЕООД, получени на 31.03.2011 г. от превалутиране на 5 150 000 евро
от усвоен на 31.03.2011 г. кредит в размер на 5 150 000 евро от „КТБ“ АД .
Сумата в размер на 600 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
61. нареден превод на 13.04.2011 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 500 000 лв. – получената сума е от банкова сметка с титуляр „Тръст
Василеви“ ООД, които средства са част от внесената сума в размер на 8 000 000 лв. на получени на
23.02.2011 г. от проверяваното лице – Ц. В..
Сумата в размер на 500 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
2010 г.
62. нареден превод на 30.11.2010 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 2 100 000 лв. – получената сума е част от:
- средства от банкова сметка с титуляр „Вивес“ ЕАД, получени на 30.11.2010 г. в размер на
2 070 000 лв., която сума е част от получени средства в размер на 5 867 400 лв. от банкова сметка с
титуляр „Фина - Ц“ ЕООД, а тя от своя страна е от получени средства /нетиране/ от „КТБ“ АД,
които са върнати на същата дата.
Възстановената сума е от вноска на каса /в брой/ на сума в размер на 5 000 000 лв. от Ю. Й.
И..
- средства от банкова сметка с титуляр „Сентръл Техно Дивелопмънт 2“ АД, получени на
30.11.2010 г. общо в размер на 831 958,11 лв. /191 068,96 лв. + 640 889,15 лв/, която сума е от
получени средства в размер на 812 571,93 лв. от банкова сметка с титуляр „Хидропонт М“ ООД, а
те от своя са страна са от „Фина Ц“ - част от получени средства в размер на 5 867 400 лв. от „КТБ“
АД, които са върнати на същата дата.
Възстановената сума е от вноска на каса /в брой/ на сума в размер на 5 000 000 лв. от Ю. Й.
И..
Сумата в размер на 2 100 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
63. нареден превод на 01.10.2010 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 480 000 лв. – получената сума от банкова сметка с титуляр „ИПСА“
ЕООД, които са получени от „Принт Инвест 1“ ЕООД, а те от своя страна са част от усвоен кредит
на същата дата в размер на 2 500 000 лв. от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Принт Инвест 1“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 44 666 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 1 480 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
64. нареден превод на 30.07.2010 г. от сметка BG79 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 020 000 лв. – получената сума е от банкова сметка с титуляр „ИПС“ АД,
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които са част от усвоени кредити на: 29.07.2010 г. – 2 245 000 лв. и 30.07.2010 г. в размер на 382 000
лв. от „КТБ“ АД.
С договор за банков кредит от 22.06.2007 г. „КТБ“ АД предоставя на „ИПС“ АД кредитна
линия с лимит 5 000 000 лв. С анекс №7/26.07.2010 г./от общо 15 бр. анекси/ банката предоставя
допълнително кредит в размер на 5 000 000 лв., с което общия размер на кредита се променя на
26 000 000 лв.
Към 30.09.2014 г. „ИПС“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер на
253 650 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
Сумата в размер на 1 020 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
65. нареден превод на 19.07.2010 г. от сметка BG79 KORP 9220 1402 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 038 000 лв. – получената сума е част получен превод в размер на 5 000 000
евро от банкова сметка с титуляр „ИПС“ АД, които са част от нареден превод на 01.07.2010 г. в
размер на 9 250 000 евро от „ИПС Инфраструктури“ АД /“Инфраструктурна Компания“ АД/, а те от
своя страна са част от сума в размер на 15 350 000евро, получена от усвоен кредит на 01.07.2010
г.от „КТБ“ АД на сума в размер на 15 350 000 евро.
Към 30.09.2014 г. “Инфраструктурна Компания“ АД има отпуснати и непогасени заеми от
Банката общо в размер на 52 558 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 1 038 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
66. нареден превод на 08.07.2010 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 200 000 лв. – получената сума е превалутиране на 100 000 евро получени от
банкова сметка с титуляр „ИПСА“ ЕООД, която сума е част от получен превод в размер на
3 400 000 евро от „ИПС Инфраструктури“ АД /“Инфраструктурна Компания“ АД/, а те от своя
страна са част от сума в размер на 15 350 000евро, получена от усвоен кредит на 01.07.2010 г.от
„КТБ“ АД на сума в размер на 15 350 000 евро.
Към 30.09.2014 г. “Инфраструктурна Компания“ АД има отпуснати и непогасени заеми от
Банката общо в размер на 52 558 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 200 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
67. нареден превод на 05.07.2010 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 230 000 лв. – получената сума е превалутиране на 120 000 евро получени от
банкова сметка с титуляр „ИПСА“ ЕООД, която сума е част от получен превод в размер на
3 400 000 евро от „ИПС Инфраструктури“ АД /“Инфраструктурна Компания“ АД/, а те от своя
страна са част от сума в размер на 15 350 000евро, получена от усвоен кредит на 01.07.2010 г.от
„КТБ“ АД на сума в размер на 15 350 000 евро.
Към 30.09.2014 г. “Инфраструктурна Компания“ АД има отпуснати и непогасени заеми от
Банката общо в размер на 52 558 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
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За служебно ползване!
Сумата в размер на 230 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
68. нареден превод на 30.06.2010 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 150 000 лв. – получената сума е от:
- сума в размер на 582 590 лв, от превалутиране на 298 000 евро, които са част от получена
на 25.06.2010 г. от банкова сметка с титуляр „Гипс“ АД сума в размер на 750 000 евро, които са
част от получената сума в размер на 3 750 000 евро от „ЕМИ“ АД представляващи усвоен кредит на
25.06.2010 г. в размер на 3 750 000 евро от „КТБ“АД.
- сума в размер на 640 889,15 лв. от банкова сметка с титуляр „Сентръл Техно Дивелопмънт
2“ АД, която сума е от превалутиране на 327 680 евро получени от „Булит 2002“ ЕООД, които са от
получена получени от своя страна от „Принт Инвест 1“ ЕООД, част от получена сума от банкова
сметка с титуляр „Гипс“ АД сума в размер на 750 000 евро, които са част от получената сума в
размер на 3 750 000 евро от „ЕМИ“ АД представляващи усвоен кредит на 25.06.2010 г. в размер на
3 750 000 евро от „КТБ“АД.
Сумата в размер на 1 150 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
69. нареден превод на 16.06.2010 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 340 000 лв. – получената сума е от банкова сметка с титуляр „ИПСА“
ЕООД, която е от получен превод от „Фина Ц“ ЕООД, а те от своя страна от нетиране на сума в
размер на 977 900 лв. /500 000 евро/, което нетиране е погасено с получен превод в размер на
775 001,10 лв. от „Сентръл Техно Дивелопмънт 2“ ЕАД, и сума в размер на 202 900 лв. е от салдо
по сметката от самото нетиране.
Сумата в размер на 775 001,10 лв. е със следния произход: получен превод на сума в размер
на 1 093 000 лв. от „Булит 2007“ ЕООД, която сума е от усвоен кредит в размер на 2 000 000 лв. от
„КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Булит 2007“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 67 326 хил.лева. - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
Сумата в размер на 340 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
70. нареден превод на 31.05.2010 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 688 850 лв. – получената сума е от банкова сметка с титуляр „Бромак“
ЕООД, която е част от получена сума в размер на 17 186 550 лв. от „КТБ“ АД с основание
„дивидент за 2009 г.за притежавани акции на КТБ АД“. Получения дивидент е от неразпределена
печалбь, която е формирана от сделка с ценни книжа, подробно описана при анализа на „Бромак“
ЕООД за 2004 г.
Сумата в размер на 688 850 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
71. нареден превод на 16.04.2010 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 2 135 000 лв. – получената сума е от банкова сметка с титуляр „Критие“
ЕООД, която е част от усвоен кредит в размер на 3 000 000 лв. от „КТБ“ АД .
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

261 / 378

За служебно ползване!
С договор за банков кредит от 18.12.2008 г. „КТБ“ АД отпуска на „Критие“ ЕООД кредит в
размер на 18 500 000 лв. За периода от 13.02.209 г. до 02.07.2013 г. към договора са сключени 9
броя анекси, с които сумата по кредита нараства до 52 000 000 лв.
Към 30.09.2014 г. „Критие“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 48 690 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
Сумата в размер на 2 135 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
72. нареден превод на 30.03.2010 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 160 000 лв. –сумата е част от получен превод в размер на 3 160 000 лв. от
„ИПСА“ ЕООД , която сума е от „Фина Ц“ ЕООД, а тя от своя страна:
- получена сума в размер на 1 469 992,73 лв. от „Ареском“ ЕООД, която е част от
превалутиране на сума в размер на 3 600 000 евро от „Бургас Мийт“ ЕООД, а тя от своя страна от
усвоен кредит на същата дата в размер на 3 600 000 евро от „КТБ“ АД.
- получена сума в размер на 2 860 000 лв. от „Корект Фарм“ ЕООД, която е част от
превалутиране на сума в размер на 3 600 000 евро от „Бургас Мийт“ ЕООД, а тя от своя страна от
усвоен кредит на същата дата в размер на 3 600 000 евро от „КТБ“ АД.
- получена сума в размер на 2 670 021,70 лв. от „Карне М“ ЕООД, която е част от
превалутиране на сума в размер на 3 600 000 евро от „Бургас Мийт“ ЕООД, а тя от своя страна от
усвоен кредит на същата дата в размер на 3 600 000 евро от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Бургас Мийт“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо
в размер на 25 511 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 1 160 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
73. нареден превод на 04.03.2010 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 500 000 лв. – получената сума е от:
- сума в размер на 258 964 лв от банкова сметка с титуляр ТД ГДО с основание
„възстановено ДДС“.
- сума в размер на 241 036 лв., които са част от 351 900 лв. , получени от превалутиране на
180 000 евро, които са част от получен превод от „Вивес“ ЕАД в размер на 1 500 000 евро, която
сума е част от получен превод на сума в размер на 1 950 000 евро от банкова сметка на „ КВ Реал“
ЕООД – заличен търговец, а те от своя страна от усвоен кредит в размер на 4 000 000 евро на
04.03.2010 г. от „КТБ“ АД.
Кредитът е погасен на 27.09.2010 г. с превалутиране на сума в размер на 7 816 975,20 лв.,
които средства са от:
А./ сума в размер на 4 000 000 лв. получена от „Дивал 59“ ЕООД, която сума е получена от
„ИПС Инфраструктури“ АД, а тя от своя страна от получен кредит на същата дата в размер на
4 000 000 лв. от „КТБ“ АД.
Б./ сума в размер на 1 254 284 лв. получена от „Принт Инвест“ ЕООД, която сума е получена
от „Булит 2007“ ЕООД, които са част от усвоен кредит в размер на 5 000 000 лв. от „КТБ“ АД;
В./ сума в размер на 2 582 695,85 лв. получена от „Фина Ц“ ЕООД, която сума е получена от
„Булит 2007“ ЕООД, които са част от усвоен кредит в размер на 5 000 000 лв. от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Булит 2007“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 67 326 хил.лева. - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
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За служебно ползване!
Сумата в размер на 241 036 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
74. нареден превод на 26.02.2010 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 000 000 лв. –сумата е получена от:
- сума в размер на 360 000 лв. от банкова сметка на „Бромак“ ЕООД, която сума е от получен
превод от „Сентръл Техно Дивелопмънт 2“ ЕАД, а те от своя страна са част от 1 000 000 лв. от
„Пайн Кемикълс“ ЕООД. Същите са с произход от усвоен кредит в размер на 2 000 000 лв. на
16.05.2009 г. от „КТБ“ АД
- сума в размер на 640 889,15 лв. от „Сентръл Техно Дивелопмънт 2“ ЕАД, а те от своя
страна са част от 1 000 000 лв. от „Пайн Кемикълс“ ЕООД. Същите са с произход от усвоен кредит
в размер на 2 000 000 лв. на 16.05.2009 г. от „КТБ“ АД.
Сумата в размер на 1 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
75. нареден превод на 19.02.2010 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 550 000 лв. – получената сума е от банкова сметка с титуляр „ИПСА“
ЕООД, тя от своя страна е получена от „Фина Ц“ ЕООД като част от превалутиране на 500 000
евро, представляващи част от внесена сума в брой на каса от Ю. Й. И. с основание „захранване на
сметка“.
Сумата в размер на 550 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
76. нареден превод на 15.02.2010 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 200 000 лв. – получената сума е от банкова сметка с титуляр „ИПСА“
ЕООД, тя от своя страна е получена от „Афлик Бълтария“ ЕАД. Същата представлява част от
получена сума от „ИПС“ АД в размер на 1 676 678,30 лева, а те са получени от „Фина Ц“ ЕООД
като част от внесена сума в брой на каса в размер на 6 000 000 лева от Ю. Й. И. с основание
„захранване на сметка“.
Сумата в размер на 1 200 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
2009 г.
77. нареден превод на 25.11.2009 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 633 300 лв. – получената сума е от превалутиране на средства в размер на
298 000 евро, които са средства са от:
- сума в размер на 38 000 евро или 74 321 лв. от банкова сметка с титуляр „Никс Трейд 08“
ООД, която сума е от постъпил превод от „Фина Ц“ ЕООД , а те от своя страна са от вноска на каса
от Ю. Й. И.;
- сума в размер на 260 106,14 евро или 508 723 лв. от банкова сметка с титуляр „Билдинг
Рисортс“ ЕООД, която сума е от „Томи 2001“ ЕООД, трето юридическо лице с неустановен
произход на средствата.
Сумата в размер на 633 300 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
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За служебно ползване!
78. нареден превод на 10.11.2009 г. от сметка BG79 KORP 9220 1402 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 170 000 евро или 332 491 лв. – получената сума част от получена сума в
размер на 475 034,65 евро от банкова сметка с титуляр „Сентръл Техно Дивелопмън 2“ ЕАД, която
сума е от постъпил превод от ТЦ – ИМЕ“ АД, а те от своя страна „записана емисия облигации от
името на „КТБ“ АД“.
Сумата в размер на 332 491 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
79. нареден превод на 30.10.2009 г. от сметка BG79 KORP 9220 1402 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 300 000 евро или 586 749 лв – получената сума е от банкова сметка с
титуляр „Фина Ц“ ЕООД, която сума е част от постъпил превод от „Ем Стейт“ ЕООД в размер на
683 085 евро, получени от GRAYBLOCK LTD – а тя от своя страна е част от получен превод от от
„ИПСА“ ЕООД в размер на 2 500 000 евро. Същата е част от получен превод на 19.10.2009 г. в
размер на 3 139 400 евро от „ТЦ – ИМЕ“ АД, получена от ИПСА“ ЕООД, която е част от сума в
размер на 6 874 795 евро от „Фина Ц“ ЕООД получена на 26.09.2009 г., която е с произход:
- получен превод в размер на 1 911 340 евро от „Аквафинанс“ ЕООД, която сума е от
превалутиране на 3 738 959,40 лв., получени от „Телиш“ АД, които от своя страна са част от
получена сума в размер на 6 000 000 лв. от „Бургас Мийт“ ЕООД, представляващи усвоен кредит на
25.09.2009 г. от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Бургас Мийт“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо
в размер на 25 511 хил.лева. - писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
- получен превод в размер на 3 868 800 евро от „Синектик“ ЕООД, получена от „LANBRAY“
LTD, която сума е получена от:
* получен превод в размер на 2 500 000 евро от“ Транстрейдинг“ ЕООД, която е от усвоен
кредит на 07.08.2009 г. в размер на 5 000 000 евро от „КТБ“ АД;
Към 30.09.2014 г. „Транстрейдинг“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 52 517 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
* получен превод в размер на 1 368 800 евро от GRAYBLOCK LTD, която е от вноска на
каса на сума в размер на 2 500 000 евро от М. Р. З..
Сумата в размер на 586 749 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
80. нареден превод на 30.07.2009 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 7 116 000 – получената сума от банкова сметка с титуляр „Фина Ц“ ЕООД,
която сума е от постъпил превод от :
- на 24.07.2009г. – получена сума в размер на 1 000 000 лв. – вноска на каса от Ю. Й.;
- на 29.07.2009г. – получена сума в размер на 1 340 000 лв. – вноска на каса от Ю. Й.;
- останалата сума в размер на 4 776 000 лв. представлява част от получен превод на
23.07.2009 г. в размер на 6 696 325,05 лв. от „Фина С“ АД, която сума е от сетълмент от ЦД АД реф.
223181/23.07.2009 г.
Сумата в размер на 2 340 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
II. Наредени средства /произход/ от „ТЦ – ИМЕ“ АД към ПФК „Ботев“ АД, по години
както следва:
- 2014 г.
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За служебно ползване!
1. нареден превод на 12.06.2014 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 200 000 лв. – получените суми са част от превод от банкова сметка BG34
KORP 9220 1002 4144 01 с титуляр „Дивал 59“ ЕООД в размер на 7 500 000 лв., които средства са
от отпуснат- непогасен кредит от „КТБ“ АД.
С договор за банков кредит от 09.05.2014г. „КТБ“ АД предоставя на „Дивал 59“ ЕООД
кредит в размер на 5 000 000 лв. С анекс №1 от 12.06.2014г. се увеличава размера на усвоения
кредит на 12 500 000 лв.
Към 30.09.2014 г. Дружеството има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер
на 50 748 хил.лева – писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 1 200 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
2. нареден превод на 09.05.2014 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 500 000 лв. – получените суми са част от получен превод в размер на
3 290 000 лв. от “ИПС“ АД, които са част от получен превод в размер на 4 374 000 лв. от „Дивал 59“
ЕООД, а те от своя страна са част от сума в размер на 5 000 000 лв., получени от усвоен кредит на
същата дата на сума в размер на 5 000 000 лв.
С договор за банков кредит от 09.05.2014г. „КТБ“ АД предоставя на „Дивал 59“ ЕООД
кредит в размер на 5 000 000 лв. С анекс №1 от 12.06.2014г. се увеличава размера на усвоения
кредит на 12 500 000 лв.
Към 30.09.2014 г. Дружеството има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер
на 50 748 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
Сумата в размер на 1 500 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
3. нареден превод на 23.04.2014 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 310 000 лв. – получените суми са част от превод от банкова сметка BG81
KORP 9220 1010 3984 01 с титуляр „ИПС“ АД в размер на 4 300 000 лв., които средства са част от
ДЗЗД „Интегрирани Инфраструктури Пловдив“ в размер на 11 700 000 лв., а те от своя страна от
получен превод от „Териториален Кадастър“ ЕООД. Същите са от превалутиране на 5 984 000 евро,
които са част от усвоен кредит на същата дата от „КТБ“ АД в размер на 6 000 000 евро.
Към 30.09.2014 г. Дружеството има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер
на 36 516 хил.лева – приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 310 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
4. нареден превод на 11.04.2014 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 000 000 лв. – получените суми са част от превод от банкова сметка BG81
KORP 9220 1010 3984 01 с титуляр „ИПС“ АД в размер на 3 290 000 лв., които средства са от „Риъл
Естейт Проджект“ ЕООД. Същата е част от превалутиране на сума в размер на 2 700 000 евро,
която от своя страна е получена от усвоен кредит на 10.04.2014 г. от „КТБ“ АД в размер на
3 124 000 евро.
От видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се
установява, че дружеството е сключило договор на 03.10.2012 г. за заем в размер на 6 650 000 евро
от „КТБ“ АД. С анекс №1/14.01.2014 г. е отпуснат допълнителен кредит в размер на 7 000 000 евро
с който общия размер на кредита се променя на 11 940 000 евро. Средствата са усвоени от
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01.01.2014 г. до 19.06.2014 г. наредени са плащания с основание „по договор“ към „ИПС“АД, „
Евробилд Проект“ ЕООД, „Кен Трейд“ ЕАД и др.
Към 30.09.2014 г. дружеството има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер
на 44 440 хил.лева.
Сумата в размер на 1 000 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
5. нареден превод на 11.03.2014 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 075 000 лв. – получените суми са част от превод от банкова сметка BG05
KORP 9220 1049 9715 01 с титуляр „Велес Груп“ АД в размер на 1 260 000 лв., която сума е
получена от „Бромак Телеком Инвест“ АД, а тя от своя страна е част от получен превод на сума в
размер на 1 294 484,44 лв от „Юлита 2002“ АД. Същата е част от превалутиране на 780 000 евро,
които са от усвоен кредит на същата дата в размер на 872 000 евро от „КТБ“АД
Към 30.09.2014 г. Дружеството има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер
на 68 838 хил.лева – приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 1 075 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
6. нареден превод на 10.02.2014 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 500 000 лв. – получените суми са от получени преводи, както следва:
- 225 000 лв. от „Глобал Агротрейд“ ЕООД, от превалутиране на 114 905 евро, които са от „
К Консултинг“ ЕАД с основание „частично погасяване по договор за заем.
„Глобал Агротрейд“ ЕООД е предоставило заем на 19.09. 2013 г. – 100 000 евро и 03.12.2013
г. – 100 000 евро Средствата за предоставените заеми са от:
6.1. Предоставен заем на 03.12.2013 г. от получен превод от „ТЦ – ИМЕ“ АД, които са част
от получен превод на 26.11.2013 г. в размер на 10 187 500 евро от EFV – Швейцария – от върнат
заем от LIVERO – Дубай. Средствата от предоставения заем / на LIVERO – Дубай/
6.2. Предоставен заем 19.09.2013 г. от превалутиране на 195 700 лв., получени от „Корект
Фарм“ ЕООД, част от „ТЦ – ИМЕ“ на сума в размер на 1 195 700 лв., част от превалутиране на
7 000 000 евро, получени от „Гипс Трейд“ АД:
- 155 000 лв.от „Транстрейдинг“ ЕООД, част от превалутиране на 2 600 00 евро – усвоен
кредит в същия размер на 07.02.2014 г.
С договор за банков кредит от 18.06.2012 г. „КТБ“ АД предоставя на „Транстрейдинг“
ЕООД кредит в размер на 6 100 000 евро. С анекс № 4 /от общо 5 бр. анекси/ от 24.01.2014 г. се
увеличава отпуснатия кредит на 23 470 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Транстрейдинг“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 52 517 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
- 806 000 лв. от „Сентръл Техно Инвест“ ЕАД, които получени от „Рент Мениджмънт“ АД
- 324 000 лв.от „Сентръл Техно Пропъртис“ ЕАД, които са получени от „Велес“АД
Сумата в размер на 155 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
7. нареден превод на 31.01.2014 г. от сметка BG79 KORP 9220 1402 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 740 000 евро или 1 447 314,20 лв. – получената сума е от превалутиране
1 147 588, част от превод от банкова сметка BG38 KORP 9220 1036 3232 01 с титуляр „Сентрал
Техно Инвест“ ЕАД в размер на 6 000 000 лв., която сума е от „Планасат“ АД, а те от своя страна са
от „Кен Трейд“ ЕАД. Същите са получени от превалутиране на 3070 000 евро, получени от вноска
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на каса от К. П. Г. с основание „погасяване на заем“, който заем е в размер на 3 206 413,65 евро е
предоставен на 27.06.2012 г.
Средствата за заема са от получен превод на сума в размер на 3 206 000 евро от „Никкомерс
01“ ЕООД, които са част от превалутиране на сума в размер на 9 781 000 лв., получени от превод в
размер на 9 800 000 лв. от „Елтауър“ ЕООД, а те от своя страна:
-получена сума в размер на 4 800 000 лв. от „ИПС“ АД, които са част от усвоен кредит на
същата дата в размер на 5 000 000 лв. от „КТБ“ АД.
-получена сума в размер на 5 000 000 лв. от „ТЦ – ИМЕ“ АД, които са част от получен
превод от „Консулт АВ“ ЕООД в размер на 9 973 050 лв., а те от своя страна от превалутиране на
5 100 000 евро, получени от усвоен кредит на същата дата в размер на 5 100 000 евро от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Консулт АВ“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 41 741 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
Сумата в размер на 1 447 314,20 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
8. нареден превод на 24.01.2014 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 352 000 лв. – получените суми са част от превод от банкова сметка BG57
KORP 9220 1002 3521 01 с титуляр „Транстрейдинг“ ЕООД в размер на 4 250 000 лв., които
средства са от превалутиране на получени суми от усвоен – непогасен кредит на от „КТБ“АД в
размер на 4 700 000 евро.
С договор за банков кредит от 18.06.2012 г. „КТБ“ АД предоставя на „Транстрейдинг“
ЕООД кредит в размер на 6 100 000 евро. С анекс №4 /от общо 5 бр. анекси/ от 24.01.2014 г. се
увеличава отпуснатия кредит на 23 470 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Транстрейдинг“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 52 517 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 352 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
2013г.
9. нареден превод на 09.09.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 1 140 000 лв. – получените суми са част от превод от банкова сметка BG10
KORP 9220 1004 1360 01 с титуляр „Сън Сити 03“ АД в размер на 1 950 000 лв., които средства са
от сметка BG51 KORP 9220 1047 1115 01 с титуляр „Витро Инвест“ АД получени от продажбата на
акции на „Рубин Инвест“ АД – незаконно придобити, чрез усвоен – непогасен кредит от „КТБ“ АД
в размер на 26 000 000 евро /50 851 580 лв./.
С договор за банков кредит от 13.03.2013 г. „КТБ“ АД предоставя на Витро Инвест“ АД
кредит в размер на 26 000 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Витро Инвест“ АД няма оперативна дейност и има отпуснати и
непогасени заеми от Банката общо в размер на 72 327 хил.лева. - видно от приложени доказателства
към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 1 140 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
10. нареден превод на 09.07.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 400 000 лв. – получените суми са част от превод от банкова сметка BG74
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KORP 9220 1007 7060 01 с титуляр „Никкомерс 01“ ЕООД в размер на 2 620 000 лв., които средства
са от превалутиране на 1 340 000 евро получени от усвоен – непогасен кредит от „КТБ“ АД в
размер на 1 340 000 евро /2 620 370 лв./.
Към 30.09.2014 г. Дружеството има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер
на 49 583 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
Сумата в размер на 400 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
11. нареден превод на 27.06.2013 г. от сметка BG79 KORP 9220 1402 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 200 00 евро 391 166 лв. – получените суми са от получен превод от банкова
сметка с титуляр „ИПС“ АД, която сума е от „Врачански териториален кадастър“ЕООД. Същата е
от получен кредит на същата дата на сума в размер на 200 000 евро от „КТБ“ АД .
Към 30.09.2014 г. „Врачански Териториален Кадастър“ ЕООД има отпуснати и непогасени
заеми от Банката общо в размер на 32 384 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо
с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 391 166 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
12. нареден превод на 19.06.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 200 000 лв. – получените суми са от превалутиране на сума в размер на
103 000 евро, която сума е част от получен превод от банкова сметка с титуляр „Корект Фарм“
ЕООД в размер на 250 000 евро., които средства са част от усвоен – непогасен кредит от „КТБ“ АД
в размер на 2 213 000 евро.
С договор за банков кредит от 29.06.2011 г. „КТБ“ АД предоставя на „Корект Фарм“ ЕООД
кредит в размер на 2 200 000 евро. С анекс №4 /от общо 5бр. анекси/ от 20.06.2013 г. се увеличава
отпуснатия кредит на 17 450 000 евро.
Към 30.09.2014 г. Дружеството има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер
на 40 404 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
Сумата в размер на 200 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
13. нареден превод на 10.06.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 600 000 лв. – получените суми са от превалутиране на сума в размер на
308 000 евро получени от превод от банкова сметка с титуляр „ИПС“ ЕООД, която сума е част от
получен превод в размер на 1 000 000 евро от „Врачански териториален кадастър“ЕООД, получен
от усвоен кредит на същата дата в размер на 1 000 000 евро от „КТБ“АД.
Към 30.09.2014 г. „Врачански Териториален Кадастър“ ЕООД има отпуснати и непогасени
заеми от Банката общо в размер на 32 384 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо
с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 600 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
14. нареден превод на 11.06.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 300 000 лв. – получените суми са част от превалутиране на сума в размер на
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692 000 евро получени от превод от банкова сметка с титуляр „ИПС“ ЕООД, която сума е част от
получен превод в размер на 1 000 000 евро от „Врачански териториален кадастър“ЕООД, получен
от усвоен кредит на същата дата в размер на 1 000 000 евро от „КТБ“АД.
Към 30.09.2014 г. „Врачански Териториален Кадастър“ ЕООД има отпуснати и непогасени
заеми от Банката общо в размер на 32 384 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо
с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 300 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
15. нареден превод на 14.05.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 500 00 лв – получените суми са от получен превод от банкова сметка с
титуляр „ИПСА“ АД, която сума е част от получен превод в размер на 500 000 лв. от „Врачански
териториален кадастър“ЕООД, получен от усвоен кредит на същата дата в размер на 500 000 лв.от
„КТБ“АД.
Към 30.09.2014 г. „Врачански Териториален Кадастър“ ЕООД има отпуснати и непогасени
заеми от Банката общо в размер на 32 384 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо
с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 500 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
16. нареден превод на 10.05.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 750 00 лв – получените суми са от получен превод от банкова сметка с
титуляр „ИПСА“ АД, която сума е част от получен превод в размер на 750 000 лв. от „Врачански
териториален кадастър“ЕООД, получен от усвоен кредит на същата дата в размер на 750 000 лв.от
„КТБ“АД.
Към 30.09.2014 г. „Врачански териториален кадастър“ ЕООД има отпуснати и непогасени
заеми от Банката общо в размер на 32 384 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо
с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 750 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
17. нареден превод на 24.04.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 305 000 лв. – получените суми са част от получен превод от банкова сметка
с титуляр „ИПС“ АД в размер на 2 340 000, които средства са част от усвоен – непогасен кредит от
„КТБ“ АД в размер на 2 500 000 лв.
С договор за банков кредит от 22.06.2007 г. „КТБ“ АД предоставя на „ИПС“ АД кредит в
размер на 5 000 000лв. С анекс №12 /от общо 15 бр. анекси/ от 03.10.2012 г. се увеличава
отпуснатия кредит на 49 200 000 лв., със срок на усвояване до 19.06.2013 г..
Към 30.09.2014 г. „ИПС“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер на
253 650 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
Сумата в размер на 305 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
18. нареден превод на 10.04.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 500 00 лв – получените суми са част от получен превод от банкова сметка с
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титуляр „ИПСА“ АД в размер на 1 500 000 лв., която сума е получена от „Врачански териториален
кадастър“ЕООД, а тя от своя страна от усвоени кредита на 09.04 и 10.04.2013 г. общо в размер на 2
200 000 лв.от „КТБ“АД. Към 30.09.2014 г. „Врачански Териториален Кадастър“ ЕООД има
отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер на 32 384 хил.лева - видно от приложени
доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 500 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
19. нареден превод на 10.01.2013 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 970 000 лв. – получената сума е част от превод от сметка BG14 KORP 9220
1030 9444 01 с титуляр „Глобал Агрогрейд“ АД в размер на 3 000 000 лв., които средства са от
върнат заем /предоставен на 29.11.2012 г./ от „Луксортрейд“ ЕООД в размер на 4 000 000 лв.
С договор за банков кредит от 29.11.2012 г. „КТБ“ АД предоставя на „Глобал Агрогрейд“
АД кредит в размер на 4 350 000 евро.
Към 30.09.2014 г. Дружеството има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер
на 42 531 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на
СГП.
Сумата в размер на 970 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
2012 г.
20. нареден превод на 13.12.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 124 000 лв. – получената сума е част от превод от сметка BG86 KORP 9220
1015 4976 01 с титуляр „Карне – М“ ЕООД в размер на 2 174 000 лв., които средства са от
превалутиране на 2 000 000 евро, част от усвоен кредит в размер на 7 200 000 евро на 10.12.2012 г.
от „КТБ“ АД .
Към 30.09.20014 г. Дружеството има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 67 902 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
Сумата в размер на 124 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
21. нареден превод на 10.10.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 650 000 лв. – получената сума е част от превод от сметка BG28 KORP 9220
1000 5071 01 с титуляр „Вивис“ АД в размер на 21 000 000 лв., която сума е от превод от „Ем
Стейт“ ЕООД, превалутиране на 10 800 00 евро от усвоен в същия размер кредит на 03.10.2012 г. от
„КТБ“ АД. Към 30.09.2014 г. „Ем Стейт“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо
в размер на 53 946 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 650 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
22. нареден превод на 20.06.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 50 000 лв. – получената сума е част от превод от сметка BG67 KORP 9220
1005 1494 01 с титуляр „Евробилд Проект“ ЕООД в размер на 78 233,20 лв., която сума е част от
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превод от „Сън Сити 03“ АД в размер на 11 555 350 лв, превалутиране на 5 910 000 евро част от
усвоен кредит в размер на 12 110 000 евро от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. Дружеството има отпуснати и непогасени необезпечени заеми от Банката
общо в размер на 44 116 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 50 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на
средствата.
23. нареден превод на 12.06.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 550 000 лв. – получената сума е част от превод от сметка BG96 KORP 9220
1010 1857 01 с титуляр „Консулт АВ“ ЕООД в размер на 1 550 000 лв., които са от превалутиране
на 1 000 000 евро, а те от своя страна от усвоен кредит на същата дата на сума в размер на 1 000 000
евро от „КТБ“ АД. Към 30.09.2014 г. Дружеството има отпуснати и непогасени необезпечени заеми
от Банката общо в размер на 41 741 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 550 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
24. нареден превод на 10.05.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 257 000 лв. – получената сума е част от вноска на каса /в брой/ от Т. П. Т..
Сумата в размер на 257 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
25. нареден превод на 10.04.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 395 000 лв. – получената сума е част от превалутиране на сума в размер на
250 000 евро, получени от сметка BG39 KORP 9220 1402 3521 01 с титуляр „Транстрейдинг“
ЕООД, част от получен превод в размер на 12 154 000 евро, от „Порт Инвест Русе“ ЕАД, част от
усвоен кредит на 04.04.2012 г. в размер на 30 500 000 евро от „КТБ“ АД. Към 30.09.2014 г. „Порт
Инвест Русе“ ЕАД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер на 70 539 хил.левавидно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Сумата в размер на 395 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
26. нареден превод на 09.03.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 260 000 лв. – получената сума е част от:
- получен превод в размер на 148 694,31 лв. , получени от сметка BG77 KORP 9220 1004
7748 01 с титуляр „Критие“ ЕООД, която сума е от усвоен кредит на 08.03.2012 г. в размер на
2 500 000 лв. от „КТБ“ АД.
Към 30.09.2014 г. „Критие“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 48 690 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
- получен превод в размер на 120 000 лв. , получени от сметка BG95 KORP 9220 1010 3900
01 с титуляр „Ем Стейт“ ЕООД, която сума е получена от :“Фина Ц“ ЕООД – „Кик Дизайн“ ООД„ТЦ – ИМЕ“ АД – „Евробилд 2003“ ЕООД – „Фина Ц“ ЕООД – „Као-Какао-Бул“ ООД.
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Сумата в размер на 148 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
27. нареден превод на 11.01.2012 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 370 000 лв. – получената сума е част от :
- получен превод в размер на 195 000 лв. , получени от сметка BG81 KORP 9220 1010 3984
01 с титуляр „ИПС“ АД, която е получена от ДЗЗД „Си Енд Ар Продакшън“.
- получен превод в размер на 150 000 лв. , получени от сметка BG85 KORP 9220 1005 2453
01 с титуляр „Билдинг Рисорт“ ЕООД, която сума е част от превалутиране на сума в размер на
2 600 000 евро, от усвоен кредит на 28.12.2011 г. в размер на 2 600 000 евро от „КТБ“ АД .
Към 30.09.2014 г. „Билдинг Рисорт“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 15 289 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
- получен превод в размер на 25 000 лв. , получени от сметка BG69 KORP 9220 1007 3598 01
с титуляр „Рема Трейд“ ЕООД, която сума е от получен превод от „Корект Фарм“ ЕООД, част от
получена сума в размер на 98 199 лв. от“Виктория“ ЗАД с основание „фактура 472/20.12.2011 г.“
Сумата в размер на 150 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
2011 г.
28. нареден превод на 09.12.2011 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 355 000 лв. – получената сума е част от получен превод в размер на 500 000
лв., получени от сметка BG65 KORP 9220 1009 0985 01 с титуляр „ИПСА“ АД, които са от получен
превод от „Афлик България“ ЕАД, а те от превалутиране на 700 000 евро, получени от
MANCELORD LIMITED.
Сумата в размер на 355 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
29. нареден превод на 14.06.2011 г. от сметка BG97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ –
ИМЕ“ АД в размер на 115 000 лв. – получената сума е част от получен превод в размер на 900 000
лв., получени от сметка BG95 KORP 9220 1010 3900 01 с титуляр „Ем Стейт“ ЕООД, която е от
получена от „Афлик България“ ЕАД, част от получен превод в размер на 1 140 000 лв. от „Киа
Моторс България“ АД, а те от своя страна от внесени на каса суми общо в рамер на 2 300 000 лв. от
Х. И. И. внесена сума - 1 150 000 лв. и Ц. Р. Р. – 1 150 000 лв.
Сумата в размер на 115 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
Участие на Ц. Р. В. в търговски дружества, регистрирани в чужбина, които участват в
структурата на собствеността на „Вива Телеком България“ ЕООД, „БТК“ ЕАД, „БТК НЕТ“
ЕООД, „Хедж Инвестмънт България” АД, „Кемира“ ЕООД, „Дунарит“ АД, „Авионамс” АД:
През октомври 2012 г. се извършва преструктуриране на дълговете на БТК ЕАД със средства
на КТБ АД като в резултат на същото, контролирано от Ц. В. дружество придобива 43,264 % от
капитала на V Telecom Investment SCA, регистрирано в Люксембург, чрез което се осъществява
контрол върху БТК ЕАД. Финансирането на придобиването на капитала на посоченото по-горе
дружество е извършено по следния начин:
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През месец октомври и месец ноември „КТБ“ АД отпуска кредити на няколко търговски
дружества, които се разпореждат с тях директно или чрез други дружества, като прехвърлят над
170 000 000 лв. на „Технотел Инвест“ АД /към датата на сделките дружеството е с фирма „Бромак
Инвест“ АД/. След като „Технотел Инвест“ АД получава средствата с произход „КТБ“ АД,
превежда на „БРОМАК“ ЕООД сумата в размер на 165 142 000 лв.
С получените от „Технотел Инвест“ АД средства, „БРОМАК“ ЕООД внася в капитала на
„Бромак Телеком Инвест“ АД сума в размер на 89 550 000 лв., представляващи невнесените 75 % от
номиналната стойност на първоначално записаните 11 940 000 броя обикновени, налични,
поименни акции, всяка със стойоност 10 лв. Освен това, внася и сумата в размер на 49 750 000 лв.
за заплащане стойността на записаните 4 975 000 нови акции от увеличението на капитала. Общият
размер на извършените вноски в капитала на „Бромак Телеком Инвест“ е 139 000 000 лв.
След като е издадено удостоверение за внесен капитал, „Бромак Телеком Инвест“ АД
превежда /връща/ на „БРОМАК“ ЕООД сумата в размер на 140 000 000 лв.
На 08.11.2012 г. „БРОМАК“ ЕООД извършва плащане на сумата в размер на 60 000 000 евро
в изпълнение на споразумение от 31.10.2012 г., в резултат на което придобива 43,264 % от капитала
на V Telecom Investment General Partners S.A. и същият процент от капитала на V Telecom
Investment SCA.
Придобитото от „БРОМАК“ ЕООД акционерно участие в посочените люксембургски
дружества е прехвърлено на „Бромак Телеком Инвест“ АД.
Във връзка с горното в хода на проверката по ЗОПДНПИ е установено следното:
На 26.10.2012 г. е сключен договор между ATC Corporate Services /Luxembourg/ S.a.r.l.,
учредено и съществуващо съгласно законите на Люксембург, с капитал 1 100 000 евро /като
Продавач/, „Бромак“ ЕООД /като Купувач/, Crusher Investment Limited, дружество учредено и
съществуващо съгласно законите на Гърнси /като Купувач/ и V Telecom Investment General Partner
S.A., дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Люксембург, /като Дружество 1/ и
V Telecom Investment S.C.A., учредено и съществуващо съгласно законите на Люксембург /като
Дружество 2/. С посочения договор продавачът желае да продаде притежаваните акции в
Дружество 1 и Дружество 2 на Купувачите във връзка с преструктурирането на съществуващия
дълг на „БТК“ АД и NEF Telecom Company BV.
Общата цена на акциите е договорена на обща стойност от 58 399,99 евро, състояща се от
номиналната стойност на акциите.
Покупната цена на акциите за Купувач 1 възлиза на 29 200 евро, а за Купувач 2 възлиза на
29 199,99 евро.
На 09.11.2012 г. е сключен договор между Ей Ти Си /Швейцария/ С.а.р.л /ATC Switzerland
S.a.r.l. /като Продавач/, Бромак ЕООД /като Купувач 1/, Кръшър Инвестмънт Лимитид /Crusher
Investment Limited/, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Гърнси /като
Купувач 2/ и Ви Телеком Инвестмънт Дженеръл Партнър Ес Ей /V Telecom Investment General
Partner S.А./, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Люксембург /като
Дружество 1/ и Ви Телеком Инвестмънт Ес Си Ей /V Telecom Investment S.C.A./, учредено и
съществуващо съгласно законите на Люксембург /като Дружество 2/. С посочения договор
продавачът желае да продаде и прехвърли акциите на Купувачите във връзка с преструктуриране на
на съществуващия дълг на „БТК“ АД и NEF Telecom Company BV.
Съгласно сроковете и условията на договора, продавачът декларира да продаде и продава
13 764 акции на Дружество 1 и 13 764 акции на Дружество 2 на Купувач 1, както и 1 807 акции на
Дружество 1 и 1 807 акции на Дружество 2 на Купувач 2.
Със споразумение от 31.10.2012 г. между Ви Телеком Инвестмънт Ес Си Ей /V Telecom
Investment S.C.A./ като „Equityco“, Ви 2 Инвестмънт Ес Ей Ар Ел /V2 Investment S.A.R.L./ като
„Midco1“, Интер Ви Инвестмънт Ес Ей Ар Ел /InterV Investment S.A.R.L./ като „Midco2“, Вива
Телеком България ЕАД като „Bidco“, Кръшър Инвестмънт Лимитид /VTB/ и Бромак ЕООД /ССВ/
се извършват следните междуфирмени плащания:
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1. Съгласно кредитно споразумение VTB - Equityco, VTB се ангажира да предостави кредит
в размер на 65 000 000 евро на Equityco.
2. Съгласно кредитно споразумение CCB – Equityco,CCB се ангажира да предостави кредит
в размер на 65 000 000 евро на Equityco.
3. Съгласно кредитни споразумения Equityco – Midco1, Equityco се ангажира да предостави
кредит в размер на 65 000 000 евро на Midco1 по отоншение на всяко от кредитните споразумения
Equityco – Midco1, на обща стойност от 130 000 000 евро.
4. Съгласно кредитни споразумения Midco1 – Midco2, Midco1 се ангажира да предостави
кредит в размер на 65 000 000 евро на Midco2 по отношение на всяко от кредитните споразумения
Midco1 – Midco2 на обща стойност 130 000 000 евро.
5. Съгласно кредитни споразумения Midco2 – Bidco, Midco2 се ангажира да предостави
кредит в размер на 65 000 000 евро на Bidco по отношение на всяко от кредитните споразумения
Midco2 – Bidco на обща стойност 130 000 000 евро.
Съгласно условията на първоначалния договор за ескроу:
- VTB /или филиалът на дружеството/ ще прехвърли 5 000 000 евро по сметката за такса за
неустойка на VTB;
- CCB /или филиалът на дружеството/ ще прехвърли 5 000 000 евро по сметката за такса за
неустойка на ССВ;
Със споразумение от 22.11.2012 г. между Ви Телеком Инвестмънт Ес Си Ей /V Telecom
Investment S.C.A./ като „Equityco“, Ви 2 Инвестмънт Ес Ей Ар Ел /V2 Investment S.A.R.L./ като
„Midco1“, Интер Ви Инвестмънт Ес Ей Ар Ел /InterV Investment S.A.R.L./ като „Midco2“, Вива
Телеком България ЕАД като „Bidco“, Кръшър Инвестмънт Лимитид /VTB/ и Бромак ЕООД /ССВ/
се извършват следните междуфирмени плащания:
1. Съгласно кредитно споразумение Ви Ти Би - Equityco, Ви Ти Би се ангажира да
предостави кредит в размер на 1 915 350 евро на „Equityco“.
2. Съгласно кредитно споразумение ССВ – Equityco, ССВ се ангажира да предостави кредит
в размер на 5 603 749,42 евро на „Equityco“.
3. Съгласно кредитни споразумения Equityco – Midco1, Equityco се ангажира да предостави
кредити на Midco1 на обща стойност 7 518 829,42 евро.
4. Съгласно кредитни споразумения Midco1 – Midco2, Midco1 се ангажира да предостави
кредити на Midco2 на обща стойност 7 518 829,42 евро.
5. Съгласно кредитни споразумения Midco2 – Bidco, Midco1 се ангажира да предостави
кредити на Bidco на обща стойност 7 518 829,42 евро.
Анализ на произхода на средствата за придобиване на 43,264 % от капитала на
V Telecom Investment SCA, регистрирано в Люксембург:
1.1. На 07.11.2012 г. от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак” ЕООД е
извършен превод по сметка BG 53 KORP 9220 1044 8308 01 на „Бромак Телеком Инвест” АД с
основание „вноска за допълване на капитала“ в размер на 89 550 000 лв. Посочената сума е
постъпила по сметката, както следва:
1.1.1. На 05.11.2012 г. сума в размер на 5 550 000 лв. /включена в превод в размер на
6 089 080 лв./ е постъпила по сметката на „Бромак“ ЕООД от превалутиране на средства от сметка
BG 75 KORP 9220 1100 0559 00 USD на дружеството на същата дата, от своя страна средствата
отново са превалутирани от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 BGN на дружеството на същата
дата, които от своя страна са получени от сметка BG 67 KORP 9220 1032 0572 01 на „Бромак
инвест“ АД с основание „по договор“ на същата дата, които от своя страна са получени от
превалутиране на средства от сметка BG 49 KORP 9220 1432 0572 01 на дружеството на същата
дата, получени от сметка BG 46 KORP 9220 1404 1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД с основание
„покупко-продажба на валута“ на същата дата, получени от своя страна с пет превода от:
1.1.1.1. сметка BG 67 KORP 9220 1405 2453 01 на „Билдинг Рисорт“ ЕООД в размер на
465 360 евро с основание „покупко-продажба на валута“ на 01.11.2012 г. От анализа на движението
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по сметката се установява, че източник на посочената сума е усвоен кредит „КТБ“ АД в размер на
1 789 000 евро. Към 30.09.2014 г. „Билдинг Рисорт“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от
банката общо в размер на 15 289 хил. лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.1.1.2. сметка BG 93 KORP 9220 1430 9444 01 на „Глобъл Агро Трейд“ ЕООД в размер на
46 300 евро с основание „покупко-продажба на валута“ на 01.11.2012 г., която сума е част от
получен кредит, съгласно договор за банков кредит от 22.03.2012 г. от „КТБ“ АД в размер на
7 500 000 евро, със срок на усвояване на кредита до 30.06.2013 г. Към 30.09.2014 г. „Глобал
Агрогрейд“ АД няма оперативна дейност и има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в
размер на 42 531 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
1.1.1.3. сметка BG 74 KORP 9220 1404 0577 01 на „Корект фарм“ ЕООД в размер на 775 000
евро с основание „покупко-продажба на валута“ на 01.11.2012 г., която сума е част от усвоен
кредит, съгласно договор за банков кредит от 29.06.2011 г. от „КТБ“ АД в размер на 2 200 000 евро,
изменен с Анекс №3/01.11.2012 г. на 7 800 000 евро. Към 30.09.2014 г. „Корект фарм“ ЕООД има
отпуснати и непогасени заеми от банката общо в размер на 40 404 хил.лева - видно от приложени
доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.1.1.4. сметка BG 56 KORP 9220 1407 7060 01 на „Никкомерс 01“ ЕООД в размер на 675 500
евро с основание „покупко-продажба на валута“ на 01.11.2012 г. От анализа на движението по
сметката се установява, че източник на посочената сума е усвоен кредит „КТБ“ АД в размер на
8 639 200 евро. Към 30.09.2014 г. „Никкомерс 01“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от
банката общо в размер на 49 583 хил.лева – видно от видно от приложени доказателства към писмо
с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.1.1.5. сметка BG 10 KORP 9220 1400 5071 01 на „Вивес“ АД в размер на 1 683 600 евро с
основание „покупко-продажба на валута“ на 05.11.2012 г., която сума е получена от превалутиране
на 3 293 458,32 лв., която сума е част от получен превод в размер на 12 000 000 лв. от сметка BG 97
KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ – ИМЕ“ АД, а последните от своя страна са част от получен
превод в размер на 18 000 000 лв. от сметка с титуляр „ИПС“ АД, която сума от своя страна е част
от усвоена кредитна линия по договор от 22.06.2007 г. „КТБ“ АД с лимит 5 000 000 лв., изменен с
анекс №12/03.10.2012 г. /от общо 15 бр. анекси/ в размер на 49 200 000 лв. Към 30.09.2014 г. „ИПС“
АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер на 253 650 хил.лева - видно от
приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.1.2. На 07.11.2012 г. сума в размер на 84 000 000 лв. е постъпила по сметката на
„БРОМАК“ ЕООД от сметка BG 67 KORP 9220 1032 0572 01 на „Бромак Инвест“ АД с основание
„по договор“. От своя страна, на същата дата „Бромак Инвест“ АД е получило сумата от
84 000 000 лв. с пет броя превода, както следва:
1.1.2.1. 14 000 000 лв. от сметка BG 92 KORP 9220 1004 0577 01 на „Корект фарм“ ЕООД с
основание „по договор“. От своя страна „Корект фарм“ ЕООД е получило тази сума чрез усвояване
на 01.11.2012 г. на сумата от 7 156 700 евро и на 07.11.2012 г. на сумата 500 000 евро от банков
кредит от „КТБ“ АД пo Договор за банков кредит от 29.06.2011 г. с първоначален размер 2 200 000
евро, увеличен на 7 800 000 евро с Анекс № 3 от 01.11.2012 г. Към 30.09.2014 г. „Корект фарм“
ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в размер на 40 404 хил.лева - видно от
приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.1.2.2. 26 300 000 лв. от сметка BG 77 KORP 9220 1004 7748 01 на „Критие“ ЕООД с
основание „по договор“. От своя страна „Критие“ ЕООД е получило тази сума чрез усвояване на
01.11.2012 г. на сумата от 26 400 000 лв. от банков кредит от „KTБ“ по Договор за банков кредит от
18.12.2008 г., чийто размер е увеличен до 41 500 000 лв. с Анекс № 8 от 01.11.2012 г. Към
30.09.2014 г. „Критие“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в размер на 48
690 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
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1.1.2.3. 31 778 000 лв. от сметка BG 84 KORP 9220 1004 6542 01 на „Юлита 2002“ АД с
основание „по договор“. От своя страна „Юлита 2002“ АД е получило тези средства с два превода,
както следва:
1.1.2.3.1. 9 000 000 евро, равняващи се на 17 602 470 лв., усвоен кредт в размер на 9 000 000
евро от „КТБ“ АД на 07.11.2012 г. от „Юлита 2002“ AД. От получената левова равностойност е
предоставена на „Бромак Инвест“ AД сума в размер на 16 000 000 лв.;
Към 30.09.2014 г. „Юлита 2002“ AД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 68 838 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
1.1.2.3.2. 15 778 000 лв. са получени от „Юлита 2002“ AД на 07.11.2012 г. с банков превод с
основание „по договор“ от „Юлинор“ ЕООД. От своя страна „Юлинор“ EOOД е получило тези
средства с два превода, както следва:
1.1.2.3.2.1. 14 800 000 лв. са получени от „Юлинор“ EOOД на 07.11.2012 г. с банков превод с
основание „по договор“ от „Критие“ ЕООД. От своя страна „Критие“ EOOД е получило тази сума
чрез усвояване на 01.11.2012 г. на сума от 26 400 000 лв. и на 07.11.2012 г. на сума 15 000 000 лв. от
6анков кредит от „КТБ“ АД по Договор за банков кредит от 18.12.2008 г., чийто размер е увеличен
до 41 500 000 лв. с Анекс № 8 от 01.11.2012 г. Към 30.09.2014 г. „Критие“ ЕООД има отпуснати и
непогасени заеми от банката общо в размер на 48 690 хил.лева - видно от приложени доказателства
към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.1.2.3.2.2. 978 000 лв. са получени от „Юлинор“ ЕООД на 07.11.2012 г. с банков превод с
основание „по договор“ от „Синектик“ ЕООД. Последното е получило същата сума на същата дата
с банков превод с основание „по договор“ от „Инвестмънт проджектс“ АД. От своя страна
„Инвестмънт проджектс“ АД е получило сумата чрез усвояване на 07.11.2012 г. на 3 400 000 евро
от банков кредит от „КТБ“ АД по Договор за банков кредит от 05.09.2012 г. с първоначален размер
6 600 000 евро, увеличен на 10 000 000 евро с Анекс № 1 от 07.11.2012 г. На 07.11.2012 г.
„Инвестмънт проджектс“ АД е усвоило от кредита от „KTБ“ АД сума в размер на 3 400 000 евро;
валутата е продадена и от получената левова равностойност 5 945 723,20 лв. е извършен банков
превод от 978 000 лв., а другата част е посочена пo-долу. Към 30.09.2014 г. „Инвестмънт
проджектс“ АД има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в размер на 51 628 хил.лева видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.1.2.4. 10 300 000 лв. от сметка BG 67 KORP 9220 1004 9360 01 на „Афлик България“ ЕАД с
основание „по договор“ на същата дата. От своя страна на 05.11.2012 г. „Афлик България“ ЕАД е
получило с банков превод с основание „по договор“ сумата в размер на 12 000 000 лв. от
„Инфраструктурна компания“ АД, (тогава действащо под фирма „ИПС Инфраструктури“ АД). От
своя страна „Инфраструктурна компания“ АД е получило тази сума чрез усвояване на 01.11.2012 г.
на сумата 12 000 000 лв. от банков кредит от „КТБ“ АД по Договор за банков кредит от 02.07.2010
г. с първоначален размер 8 500 000 лв., увеличен на 17 500 000 лв. с Анекс № 5 от 11.10.2012 г.
Към 30.09.2014 г. „Инфраструктуриа компания“ АД има отпуснати и непогасени заеми от
банката общо в размер на 52 558 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.1.2.5. 21 980 000 лв. от сметка BG 97 KORP 9220 1002 6967 01 на „ТЦ – ИМЕ“ АД с
основание „по договор“ на същата дата. От посочената сума, за увеличение капитала на „Бромак
Телеком Инвест” АД, от страна на „Бромак“ ЕООД, е използвана сумата от 1 622 000 лв., чийто
произход е следният: в „ТЦ-ИМЕ“ AД на 07.11.2012 г. с банков превод е получена сумата от
21 500 000 лв. с основание „по договор“ от „Аквафинанс“ ЕООД. От своя страна „Аквафинанс“
EOOД е получило сумата в размер на 7 249 883 лв. /в която е включена сумата от 1 622 000 лв./ на
същата дата с банков превод с основание „по договор“ от „БГ Корпорейшън“ ЕООД. От своя страна
„БГ Корпорейшън“ ЕООД е получило сумата чрез усвоен на 01.11.2012 г. банков кредит от „КТБ“
АД пo Договор за банков кредит от 21.01.2011 г. с първоначален размер 6 000 000 евро, разрешен
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отново за ползване в същия размер с Анекс № 1 от 01.11.2012 г. От този кредит на 01.11.2012 г. е
усвоена сума в размер на 4 700 000 евро, равняващи се на 9 192 401 лв.
Към 30.09.2014 г. „БГ Корпорейшън“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от банката
общо в размер на 42 276 хил.лева - видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
1.2. На 08.11.2012 г. от сметка BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак” ЕООД е
извършен превод по сметка BG 53 KORP 9220 1044 8308 01 на „Бромак Телеком Инвест” АД с
основание „вноска за увеличение на капитала“ в размер на 49 750 000 лв. Посочената сума е
постъпила, както следва:
1.2.1. На 08.11.2012 г. от сметка BG 67 KORP 9220 1032 0572 01 на „Бромак Инвест” АД
16 690 000 лв. с основание „по договор“, получена от своя страна от сметка BG 86 KORP 9220 1015
4976 01 на „Карне – М” ЕООД с основание „по договор“ на 07.11.2012 г. От посочената сума,
16 600 000 лв. е наредена от„Бромак Инвест” АД на „Бромак“ ЕООД с основание „ по договор“.
„Карне – М” ЕООД е получило тези средства с четири броя превода, както следва:
1.2.1.1. 4 900 000 лв. на 07.11.2012 г. с банков превод с основание „по договор“ от
„Инвестмънт проджектс“ AД. Както беше посочено по-горе, „Инвестмънт Проджектс“ AД е
получило сумата чрез усвояване на банков кредит от „КТБ“ АД по Договор за банков кредит от
05.09.2012 г. с първоначален размер 6 600 000 евро, увеличен на 10 000 000 евро с Анекс № 1 от
07.11.2012 г. На 07.11.2012 г. „Инвестмънт проджектс“ AД е усвоило от кредита от „KTБ“ АД сума
в размер на 3 400 000 евро, валутата е продадена и от получената левова равностойност
5 945 723,20 лв. е извършен банковия превод от 4 900 000 лв., както и банковия превод от 978 000
лв., посочен по-горе;
1.2.1.2. 6 100 000 лв. на 07.11.2012 г. с банков превод с основание „по договор“ от „Бургас
мийт“ ЕООД. От своя страна „Бургас мийт“ ЕООД е получило тази сума чрез усвоена на 01.11.2012
г. сума в размер на 4 345 000 евро от банков кредит от „KTБ“ АД по Договор за банков кредит от
29.06.2011 г. с първоначален размер 1 780 000 евро, увеличен на 4 380 000 евро с Анекс № 1 от
28.12.2011 г.;
1.2.1.3. 1 590 000 лв. на 07.11.2012 г. с банков превод с основание „по договор“ от „Булит
2007“ ЕООД. От своя страна „Булит 2007“ ЕООД е получило тази сума чрез усвояване на
01.11.2012 г. на сума в размер на 7 700 000 лв. от банков кредит от „КТБ“ АД по Договор за банков
кредит от 26.08.2008 г. с първоначален размер 35 174 549,24 лв., определен в размер на 34 000 000
лв. с Анекс № 7 от 23.10.2012 г.
1.2.1.4. 4 100 000 лв. /от тях използвани 3 916 500 лв. за увеличение капитала на „Бромак
Телеком Инвест” АД, от страна на „Бромак“ ЕООД/ на 31.10.2012 г. с банков превод с основание
„по договор“ от „ТЦ-ИМЕ“ АД. От своя страна „ТЦ-ИМЕ“ АД е получило тази сума от „КТБ“ АД
пo Договор за наем на ДЦK XS0145624432 от 24.10.2012г. с номинал 30 000 000 евро. Сумата,
получена на 31.10.2012 г. от „ТЦ-ИМЕ“ AД е в размер на 12 839 521,61 лв., в която са включени и
посочените 4 100 000 лв. /описана подробно при анализа на „ТЦ - ИМЕ“ АД, в частта „репо-сделка“
от 24.10.2012 г. ДЦК емисия XS0145624432 между „КТБ“ АД и „ТЦ - ИМЕ“ АД/.
1.2.2. На 08.11.2012 г. от сметка BG 13 KORP 9220 1400 0559 00 на „Бромак” ЕООД са
превалутирани 17 000 000 евро в 33 243 500 лв., получени от своя страна от сметка BG 49 KORP
9220 1432 0572 01 на „Бромак Инвест” АД, които са получени от своя страна от усвоен кредит от
„КТБ“ АД в размер на 33 000 000 евро съгласно договор от същата дата и 16 000 000 евро остават
салдо в сметката.
На 08.11.2012 г. /датата на увеличение на капитала/ „Бромак Телеком Инвест” АД е
извършва обратно превод по BG 31 KORP 9220 1000 0559 00 на „Бромак” ЕООД в размер на
140 000 000 лв. с основание „по договор”. В същия ден „Бромак” ЕООД превалутира 139 868 300
лв. в 71 500 000 евро по BG 13 KORP 9220 1400 0559 00 .
От сметка BG 13 KORP 9220 1400 0559 00 с титуляр „Бромак“ ЕООД са извършени следните
преводи:
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- 60 000 000 евро на „Вива Телеком България” ЕАД с основание „плащане по т. 2. 3 (В) от
PAYMENT DIRECTION DEED”;
- 4 500 000 евро на „КТБ” АД с основание „по договор за продажба на опция чл. 3“;
- 5 000 000 евро на „КТБ” АД „по договор за продажба на опция чл. 2, ал. 2“;
- 17 935 500 евро на „RBS OPTION CONSID ESCROW A/C/EUR W“ с основание
„PAYMENT OF BROMAK SHARE UNDER CLAUS E 5.1/C/ OF THE EID/ELO/“.
Или общо 87 435 500 евро или 171 008 974 лв.
На 12.03.2013 г. е сключен договор между „Бромак“ ЕООД /като Продавач/, „Бромак
Телеком Инвест“ АД /като Купувач/ и Ви Телеком Инвестмънт Дженеръл Партнър Ес Ей /V
Telecom Investment General Partner S.А./, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на
Люксембург /като Дружество 1/ и Ви Телеком Инвестмънт Ес Си Ей /V Telecom Investment S.C.A./,
учредено и съществуващо съгласно законите на Люксембург /като Дружество 2/. С посочения
договор Продавачът желае да продаде и прехвърли своите 1 730 560 акции на Дружество 1 и
1 730 560 акции на Дружество 2 на Купувача, който желае да ги закупи.
През лятото на 2014 г. „Бромак Телеком Инвест” АД, със седалище и адрес на управление
гр. София, район Красно село, ул. „Дебър” № 17, ЕИК 202292625 прехвърля на „SHCO 79 S.A.R.L”
/едноличен собственик е Ц. В./ собствените на дружеството 43,264 % от капитала на „V Telecom
Investment S.C.A” – Люксембург и „V Telecom Investment General Partner S.A.” – Люксембург. Към
момента на прехвърлянето акционери в „Бромак Телеком Инвест” АД са „Технотел Инвест” АД /с
акционери „ТЦ – ИМЕ” АД, което се контролира от Ц. В.чрез EFV International Financial Ventures,
Кен Трейд ЕАД/ и „Бромак” ЕООД /с едноличен собственик Ц. В./. С извършеното прехвърляне на
капитала на „V Telecom Investment S.C.A” от „Бромак Телеком Инвест” АД на „SHCO 79 S.A.R.L”
се възпрепятства възможността „Корпоративна търговска банка” АД /чрез синдиците/ да
предприеме действия по обезпечаване на вземанията на банката към длъжниците ѝ.
Към момента на прехвърляне на 43,264 % от капитала на „V Telecom Investment S.C.A” –
Люксембург от „Бромак Телеком Инвест” АД на „SHCO 79 S.A.R.L”, структурата от дружества,
участващи в собствеността на БТК ЕАД изглежда по следния начин:
„LIC Telecommunications S.a.r.l.“, регистрирано под № В188415 в Публичния търговски
регистър на Люксембург с адрес L-1630 Luxemburg, 20 Rue Glesener, представлявано от П. М.
Л., /предишно наименование „SHCO 79 S.a.r.l”, 12,rue Jean Engling L -1466 Luxembourg/,
притежава 43,264 % от „V Telecom Investment S.C.A” – Люксембург;
„V Telecom Investment S.C.A”, регистрирано под № В 171742 в Публичния търговски
регистър на Люксембург /командитно акционерно дружество/ с адрес: L-1931, Luxembourg, 13
Аvenue de la Liberte е собственик на 100 % от V2 Investment S.A.R.L Люксембург;
„V2 Investment S.a.r.l” , регистрирано под № 171764 в Публичния търговски регистър на
Люксембург, /дружество с ограничена отговорност/, с адрес 1931, Luxembourg, 13-15 Аvenue de la
Libert е собственик на 100 % от InterV Investment S.A.R.L Люксембург;
„InterV Investment S.a.r.l”, регистрирано под № В171844 в Публичния търговски регистър в
Люксембург /дружество с ограничена отговорност с адрес L-1931, Luxemburg, 13-15 Аvenue de la
Liberte е собственик на 100 % от капитала на „Вива Телеком България“ ЕООД
„Вива Телеком България“ ЕООД е собственик на 100 % от капитала на БТК ЕАД
Установено е, че на 20.03.2015 г. дружеството “SHCO 79 S.A.R.L” се преименува на „LIC
Telecommunications S.a.r.l.“
Установено е в хода на проверката, че EMPRENO VENTURES LTD е собственик на
капитала на „Louvrier Investments Company 33 S.A.”, а „Louvrier Investments Company 33 S.A.”
притежава „LIC Telecommunications S.a.r.l.“.
„LIC Telecommunications S.a.r.l.“, дружество регистрирано и съществуващо съгласно
Закона за търговските дружества на Великото Херцогство Люксембург, с адрес на управление: L Рег. № RB306002-001-07
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1630 Luxemburg, 20 Rue Glesener, Люксембург с идентификационен номер: № В188415, с капитал в
размер на 12 500 евро.
В хода на проверката е установено, че на 31.01.2015 г. е сключен договор между „СИ ЕФ
ДЖИ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС ЛИМИТЕД” /CFG CAPITAL PARTNERS LTD/, частно дружество с
ограничена отговорност, назначено за съответните цели от П. М. Л. в качеството си на купувач и Ц.
Р. В., в качеството му на продавач във връзка със споразумение, постигнато между страните
относно: Покупко-продажба на контролиращо дялово участие в структурата на
Телекомуникационен оператор, Доставчик на телекомуникационна инфраструктура, Телевизионни
канали, Мултиплексни дружества и дружества специализирани в областта на отбраната, действащи
на територията на България /“Проект Феникс СПА”/.
Съгласно Приложение № 1 към договора за покупко-продажба списъкът на дялово участие и
дружества, обект на придобиване в полза на CFG CAPITAL PARTNERS LTD от Продавача
съдържа:
1. Телекомуникационни дружества – Общо акции в размер на 43,264 % в структурата на
Вива Телеком България ЕООД.
Наименованието на дружеството обект на договаряне е: SHCO 79 S.a.r.l., дружество с
ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Великото Херцогство Люксембург, което
според продавача разполага с дълг в размер на 120 000 000 евро.
Списъкът на преки и косвени филиали на дружеството, станали обект на договаряне и
естество на техния основен предмет на дейност е следният:
43,264 % от акции в „V Telecom Investment” S.C.A., което е собственик на 100 % от акциите
на:
V2 Investment S.a.r.l., което е собственик на 100 % от:
Inter V Investment S.a.r.l., което според продавача разполага с дълг в размер на 150 000 000
евро, което е собственик на 100 % от:
Вива Телеком България ЕООД, което притежава 100 % от БТК ЕАД, което разполага с дълг
в размер на 400 000 000 евро.
2. 100 % от акциите на EFV International Financial Ventures Ltd, регистрирано в Британски
Вирджински острови.
Непряк собственик в размер на 100 % на Crusher Investment Ltd, дружество регистрирано в
Гърнси, притежаващо 33 % от „V Telecom Investment” S.C.A.
Непряк собственик на около 91 % от ТЦ – ИМЕ АД и по Споразумение за суап на обратна
възвращаемост с Crusher на 33 % от акциите на „V Telecom Investment” S.C.A. и което през август
2014 г. дължи сума в размер на 80 000 000 евро на КТБ АД.
91 % от „Хедж Инвестмънт България” АД, което е собственик на 100 % от акциите на
„Авионамс” АД и „Кемира” ЕООД, което е собственик на „Дунарит” АД.
В частта от договора „Финансово възстановяване” се сочи, че нетният консолидиран дълг,
пряко свързан с целевите дружества и техните дъщерни дружества се равнява на не повече от
840 000 000 евро, а техните приходи за календарната 2014 г. се равняват на не по-малко от
200 000 000 евро.
На 16.07.2015 г. с писмо П. М. Л. уведомява Ц. Р. В., че на 16.07.2015 г. всички активи,
придобити от CFG CAPITAL PARTNERS LTD са придобити от EMPRENO VENTURES LTD,
конституирано и действащо съгласно законите на Британски Вирджински острови, което е
собственост на Ц. Р. В.. Въз основа на това обстоятелство и във връзка със Споразумение за
медиация от 16.04.2015 г., сключено между Ц. Р. В. и CFG CAPITAL PARTNERS LTD, всички
съществуващи права и задължения на CFG CAPITAL PARTNERS LTD към Ц. В.са прекратени,
считано от 16.07.2015 г.
От Споразумението за медиация, сключено на 16.07.2015 г., между Ц. Р. В. и CFG CAPITAL
PARTNERS LTD се установява, че Ц. В.е завел арбитражно дело № 07/2015 г. срещу CFG CAPITAL
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

279 / 378

За служебно ползване!
PARTNERS LTD на 05.04.2015 г. пред Търговския арбитражен съд при Европейската юридическа
палата.
С писмо вх. № 02БлУв6926/26.10.2015 г. П. М. Л. уведомява органите на КОНПИ, че чрез
сключване на договор за покупко-продажба на aкции от 31.01.2015 г. Ц. В. прехвърля на
представляваното от него дружество CFG CAPITAL PARTNERS LTD контролът над редица
дружества. След като извършва анализ и проверка на активите, П. Л. стига до извод, че е налице
измама. По тази причина той решава да прекрати договора и иска от продавача да възстанови
предходното правно състояние. На 16.07.2015 г. се прекратява договорът, като контролираното от
него дружество CFG CAPITAL PARTNERS LTD прехвърля всички активи и всички права и
задължения на юридическо лице, което е под краен контрол на Ц. В..
От изложеното по-горе се установява, че в резултат на прекратяване на договора между Ц. Р.
В. и CFG CAPITAL PARTNERS LTD краен собственик на всички дружества става EMPRENO
VENTURES LTD, което към момента на прекратяване на договора – 16.07.2015 г. е контролирано
от Ц. Р. В..
С писмо вх. № ТД 02БлУв7588/09.11.2015 г. Д. И. К. уведомява органите на КОНПИ, че е
краен собственик и контролира EMPRENO VENTURES LIMITED, учредено на Британски
Вирджински острови. EMPRENO VENTURES LIMITED притежава 100 % от LIC Telecomunications
S.a.r.l., което от своя страна чрез верига от дъщерни дружества притежава 43 % от „БТК” ЕАД. 24
% от акциите на Вива Телеком България ЕООД принадлежат на миноритарни акционери, предимно
на американски инвестиционни фондове. Останалите 33 % от капитала на Вива Телеком България
ЕООД номинално принадлежат на Crusher Investment, учредено на остров Гърнси, което е дъщерно
дружество на VTB Capital Plc. Crusher държи посочените 33 % едниствено технически в полза на
EMPRENO VENTURES LIMITED, което следва от договор за пълно връщане и замяна, плащанията
по който са извършени още по времето на предишния собственик Ц. Р. В.. Понастоящем
посочените 33 % също индиректно принадлежат на EMPRENO VENTURES LIMITED.
Изложеното в писмото на Д. И. К. досежно притежаваните от Crusher Investment 33 % от
капитала на „БТК” ЕАД се потвърждава от събраните в хода на проверката по ЗОПДНПИ
доказателства /в тази насока е сключения Договор за суап върху акции /TRS/, сключен между ТЦ –
ИМЕ АД и Crusher Investment Limited/.
На 24.11.2015 г. е сключен Договор за прехвърляне и цесия на конвертируеми заеми между
„BИ TИ БИ KEПИTЪЛ ПИ EЛ CИ” /VTB CAPITAL PLC/, дружество, учредено в Англия и
Уелс и вписано под номер 159752, със седалище на адрес 14 Корнхил, Лондон, EC3V 3ND,
действащо в качеството на Мостов агент по обезпечението (наричано още „Агент по
обезпечението“ или „Цедент“), определено в Договора за субординация, действащо от името и за
сметка на „Ви2 Инвестмънт Ес. Ей. Ар. Ел.”/V2 Investment S.a.r.1./, частно дружество с
ограничена отговорност (sociëtë а responsabilitë limitëe), учредено съгласно законите на Великото
херцогство Люксембург, притежаващо акционерен капитал в размер на 35 000 евро и със седалище
на адрес „Рю де Ромен” 10, L-2444, Люксем6ург, вписано в Търговския и дружествен регистьр на
Люксембург под номер В 171764 (наричано „Ви2“) и
„BИBA TEЛEKOM (ЛЮКСЕМБУРГ) ЕС. ЕЙ.” /VIVA TELECOM (LUXEMBOURG)
S.А./, акционерно дружество от затворен тип (sociëtë anonyme), учредено в Люксембург и вписано
под номер В 194431, със седалище на адрес 75 Парк д‘Активите, L-8308 Капелен (наричано
„Цесионер“) с цесионна цена в размер на 137 518 829,42 евро.
Агентът по обезпечението е Мостов агент по обезпечението съгласно Договора за
субординация и Договора за заем.
Длъжникът в качеството си на заемополучател, „Ви2” в качеството си на първоначален
гарант и Агент по обезпечението, са страни по Договор за главен обезпечен мостов заем на
стойност 150 000 000 евро, сключен между другите страни и Длъжника в качеството на
заемополучател и Цедента в качеството на агент и агент на мостовото обезпечение, на 6 ноември
2013 година, с неговите изменения и допълнения.
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Агентът по обезпечението сключва Договора в качеството си на агент за и от името на
Обезпечените страни и като притежател на правото да се разпорежда Конвертируемите заеми и
правата, свързани с тяк, във връзка с Разпореждане с активите с право на задържане както е
дефинирано в Договора за субординация, съгласно пълномощно, дадено на агента от „Ви2” в
съответствие с Договора за субординация.
„Ви2” е едноличен акционер на Длъжника. „Ви2” притежава вземания от Длъжника в
съответствие с условията на няколко договора за нелихвоносни конвертируеми заеми, а именно:
1. Договор за конвертируем заем от 31 октомври 2012 година (№ 1) в размер на 65 000 000
евро;
2. Договор за конвертируем заем от 22 ноември 2012 година, в размер на 1 915 350 евро;
3. Договор за конвертируем заем от 31 октомври 2012 година (№ 2) в размер на 65 000 000
евро;
4. Договор за конвертируем заем от 22 ноември 2012 година, в размер на 5 603 479.42 евро,
сключени между „Ви2” като заемодател и Длъжника като заемополучател, съгласно които
„Ви2” се съгласява частично да финансира придобиването от изцяло притежаваното дъщерно
дружество на Длъжника на няколко дяла в „Българска телекомуникационна компания" АД.
Във връзка с придобиването от Цесионера на целия акционерен капитал на Длъжника,
съгласно Договор за покупка на акции, който ще бъде сключен на или около датата на Договора
между Цедента като продавач и Цесионера като купувач („Договор за покупка на акции“),
Цедентът желае да прехвърли и цедира на Цесионера, а Цесионерът желае да получи
Конвертируемите заеми и всички права и задължения, които Ви2 има по Конвертируемите заеми
съгласно условията на Договора.
По смисъла на договора „длъжник” означава „ИнтерВи Инвестмънт Ес. Ей. Ар. Ел. /InterV
Investment S.a.r.1./, частно дружество с ограничена отговорност (sociëtë а responsabilitë limitëe),
учредено съгласно законите на Великото херцогство Люксембург, дялов капитал в размер на 30 000
евро и със седалище на адрес Рю де Ромен 10, L-2444, Люксембург, вписано в Търговския и
дружествен регистър на Люксембург под номер В 171844.
Цесионерът е новия Заемодател по Конвертируемите заеми.
Всички плащания, които се правят от Дружеството във връзка с Конвертируемите заеми,
трябва да се правят към Цесионера.
Всички указания във връзка с Конвертируемите заеми, получени от „Ви2 Инвестмънт Ес.
Ей. Ар. Ел.” /V2 Investment S.a.r.1./ няма да бъдат изпълнявани, освен ако тези указания не бъдат
потвърдени писмено от Агента по обезпечението.
При изпълнение на Условията, Агентът по обезпечението прехвърля и цедира на Цесионера
с ефект от Датата на извършването, а Цесионерът приема от Цедента Вземанията, включително
всички натрупани и неплатени лихви включително към датата на Договора, както и всички права,
собственост и интереси на „Ви2” по отношение на Конвертируемите заеми („Цесия“).
В резултат на Цесията, Цесионерът от Датата на извършване ще стане новият заемодател по
всеки от Конвертируемите заеми заедно с всички права и задължения във връзка с тях.
Срещу извършването на Цесията, Цесионерът се задължава да плати на Цедента Цесионната
цена. На или преди Датата на финансиране на ескроу сметката, Цесионерът ще преведе Цесионната
цена по Ескроу сметка за възнаграждението (насрещната престация) по цесията чрез телеграфен
превод в незабавно налични, свободни средства.
Ако Цесионерът не успее да преведе Цесионната цена по Ескроу сметката, Агентът по
обезпечението ще бъде задължен да прекрати Договора с незабавен ефект чрез връчването на
писмено известие на Цесионера.
Договорът, подписан от Цесионера, представлява обвързващи задължения по отношение на
него. Цесионерът разполага незабавно и безусловно с финансовите средства, за да изпълни своите
задължения по договора.
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На 24.11.2015 г. е сключен Договор за покупко-продажба на акции между „VTB CAPITAL”
PLC, дружество, учредено в Англия и Уелс с регистрационен номер 159752 и със седалище и адрес
на управление в 14 Cornhill, London, EC3V 3ND (14 Корнхил, Лондон, EC3V 3ND), действащо като
Мостов агент по обезпечението („Агент по обезпечението”) и
„VIVA TELECOM (LUXEMBOURG)” S.A., societe anonyme, учредено в Люксембург с
регистрационен номер В 194431 и със седалище и адрес на управление в 75, Park d'Activites, L-8308
Capellen (75, Парк д'Активитис, L-8308 Капелен) („Купувач").
Агентът по обезпечението е Мостовият агент по обезпечението по Договора за кредитна
линия и Договора за подчиняване.
„V2 Investment” S.a r.l., дружество с ограничена отговорност (sociëtë а responsabilitе limitёe),
учредено съгласно правото на Велико херцогство Люксембург, с акционерен капитал в размер на
35 000 евро и със седалище и адрес на управление 10 rue des Romains, L-2444, Luxembourg (10 Рю Де
Ромен, L-2444, Люксембург), вписано в Търговския и дружествен регистър под номер В 171764
(„V2") е законният и действителен собственик на Акциите в Дружеството.
Дружеството, като кредитополучател, „V2”, като гарант, и Агентът по обезпечението, като
Мостов агент по обезпечението, са страни по Договора за кредитна линия, съгласно който
Заемодателите са предоставили на Дружеството кредитни линии при условията, предвидени в
договора.
За да обезпечат отговорностите на „V2” и Дружеството по Договора за кредитна линия
„V2”и Агентьт по обезпечението са сключили Договор за залог на акции на 22 ноември 2013 г.
(„Договор за залог на акции"), съгласно който „V2” като залогодател, учредява обезпечение върху
настоящите и бъдещите акции, които то може да притежава в Дружеството, в полза на Агента по
обезпечението, като залогополучател („Договор за залог“).
„Дружество“ означава „InterV Investment” S.a.r.l. (ИнтерВи Инвестмънт С.а.р.л.)
дружество с ограничена отговорност (sociëtë а responsabilitë limitëe), учредено съгласно правото на
Велико херцогство Люксембург, с акционерен капитал в размер на 30 000 евро и със седалище и
адрес на управление 10 rue des Romains, L-2444, Luxembourg 10 Рю Де Ромен, L-2444, Люксембург),
вписано в Търговския и дружествен регистър под номер В 171764.
„Акции“ означава 30 000 акции на „InterV Investment” S.a.r.l. с номинална стойност от 1
EUR (едно евро) всяка, представляващи целият емитиран акционерен капитал на Дружеството.
„Обезпечение по сделката” :
- От страна на „V2” обезпечаващ актив са акциите на дружеството в размер на 35 000 евро;
- От страна на „Вива България“ /означава „ВИВА TEЛEKOM БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,
дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистьр на
Република България с единен идентификационен код 2029354942, със седалище и адрес на
управление в България, София 1618, бул. „Цар Борис III" 159/, обезпечаващ актив са всички
настоящи и бъдещи акции, емитирани от „Българска телекомуникационна компания“ АД,
акционерно дружество, учредено съгласно законите на България, със седалище в София и адрес на
управление в България, София 1784, район „Младост", бул. „Цариградско шосе" 115и, вписано в
Търговския регистьр на Република България с единен идентификационен код (ЕИК) 831642181.
На или около датата на Договора „VTB CAPITAL” PLC, в качеството си на Мостов агент по
Договора за подчиняване и на Агент по Договора за кредитна линия („Старши агент”), действащ по
указания на Мажоритарните заемодатели по и съгласно определението от Договора за кредитна
линия, е дал указание на Агента по обезпечението, съгласно което Старши агентьт е уведомил
Агента по обезпечението, че са възникнали и продължават да са налице определени случаи на
неизпълнение, Старши агентът е дал уведомление за предсрочно погасяване в съответствие с клауза
от Договора за кредитна линия на Дружеството и поради това е настьпило обявено неизпълнение и е
дал неотменимо указание на Агента по обезпечението да приведе в изпълнение Договора за залог и
да продаде Акциите на Купувача.
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Агентьт по обезпечението се е съгласил да продаде акциите на Купувача, а Купувачът се е
съгласил да закупи акциите, във всеки случай при условията, предвидени в Договора.
Купувачът „VIVA TELECOM (LUXEMBOURG)” S.A. се съгласява, че акциите се
прехвърлят при приключване на условията на всички права на задържане, изпълнение,
запори, тежести и искове на трети лица.
От писмо „VTB CAPITAL” АД, постъпило с вх. № ЦУ01/23/05.01.2016 г. в КОНПИ, се
установява, че „VTB CAPITAL” PLC, действащ в качеството си на агент, обезпечаващ мостовия
заем, за обезпечените заемодетели на „InterV Investment” S.a r.l. е изготвило документация за
транзакция по продажба, съгласно която е продало 100% от собствеността в „InterV Investment”
S.a.r.l. към „VIVA TELECOM (LUXEMBOURG)” S.A.
„InterV Investment” S.a.r.l. притежава непряко 100% от „БТК” ЕАД /„БТК”/. При
получаване на регулаторно одобрение от страна на купувача за придобиване на акциите в „InterV
Investment” S.a.r.l. възнаграждението на продажната цена ще се заплати от купувача и новата
собственост ще влезе в сила. Цена по транзакцията възлиза на стойност 330 000 000 евро.
Продажната цена все още не е заплатена от купувача. Текущата сума за финансиране, дължима на
обезпечените заемодатели на „InterV Investment” S.a.r.l., възлиза на 177 884 983 евро /включваща
лихви, такси и главница на заема, дължими по обезпечения заем/. От тази сума се приспадат:
- сумата в размер на 1 785 243 евро, дължима на агента, обезпечаващ мостовия заем за
разходи , понесени в процеса на изпълнението;
- сумата в размер на 7 500 000 евро, представляващи разходи за правните действия по
защитата.
Остатъкът от продажната цена ще възлиза на приблизителна стойност от 144 615 016 евро.
Акции, собственост на CRUSHER INVESTMENT LIMITED, за които са установени
парични преводи от банкови сметки с титуляр ТЦ–ИМЕ АД:
С писмо – споразумение („потвърждаване“) от 05.09.2012г. между ТЦ–ИМЕ АД и CRUSHER
INVESTMENT LIMITED за покупка на акции (ценни книжа), ТЦ–ИМЕ АД като страна по
споразумението се задължава да извърши превод в общ размер на 72 500 000 евро, както следва:
- на 05.09.2012 г. – 5 000 000 евро;
- на 10.09.2012 г. – 35 060 060 евро;
- на 10.12.2013 г. – 32 439 940 евро.
От банковата информация се установяват преводи, както следва:
- На 05.09.2012 г. от сметка BG 79 KORP 9220 1402 6967 01 в евро с титуляр ТЦ –ИМЕ АД е
направен превод в размер на 5 000 000 евро по сметка на VTB CAPITAL PLC с основание „TRS
DATED 05.09.2012“. Средствата са от получен превод от сметка BG 26 KORP 9220 1434 3893 01 с
титуляр Инвестмънт Проджектс АД, от усвоен-непогасен кредит, без обезпечение от КТБ АД.
От писмо изх. № 372/15.01.2016 г. на Корпоративна търговска банка АД (н) се установява
договор за банков кредит, сключен между КТБ АД и Инвестмънт Проджектс АД на 05.09.2012 г. за
сума в размер на 6 600 000 евро, който е предоговарян с три анекса като достига размер до
16 481 475,00 евро или 32 234 963 лв., обезпечен със залог на вземания.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че дружеството Инвестмънт Проджектс АД няма дейност, към дата на отпускане на първия кредит
е новоучредено. Предложена е обезценка на откритите кредитни експозиции до 100% или общо в
размер на 51 628 000 лв.
- На 10.12.2012 г. от сметка BG 79 KORP 9220 1402 6967 01 в евро с титуляр ТЦ –ИМЕ АД е
направен превод в размер на 35 060 060 евро или 68 571 517,14 лв. по сметка на CRUSHER
INVESTMENT LIMITED с основание „PAYMENT OF SECOND FIXED AMOUNT 1 UN DER TRS
DD 05.09.2012“. Средствата са от получени преводи от сметки с титуляри:
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1. На 10.12.2012 г от сметка BG 68 KORP 9220 1415 49 76 01 с титуляр Карне – М ЕООД са
получени 1 080 000 евро или 2 112 296,40 лв., която сума е от усвоен – непогасен кредит от КТБ
АД в размер на 7 200 000 евро.
От писмо изх. № 372/15.01.2016 г. на Корпоративна търговска банка АД (н) се установява
договор за банков кредит, сключен между КТБ АД и Карне – М ЕООД на 10.12.2012 г. за сума в
размер на 7 200 000 евро., обезпечен със залог на вземания.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че дружеството Карне – М ЕООД няма дейност, налице е нецелево използуване на средствата по
кредитите. Предложена е обезценка на откритите кредитни експозиции общо в размер на 41 788 000
лв.
2. На 10.12.2012 г от сметка BG 55 KORP 9220 1427 8438 01 с НУРТС ЕАД /от 12.12.2012 г. е
с ново наименование – „Ти Си Инвест“ АД/ са получени 34 000 000 евро или 66 498 220 лв., която
сума е от усвоен – непогасен кредит от КТБ АД, на същата дата.
От писмо изх. № 372/15.01.2016 г. на Корпоративна търговска банка АД (н) се установява
договор за банков кредит, сключен между КТБ АД и „Ти Си Инвест“ АД на 10.12.2012 г. за сума в
размер на 34 000 000 евро, предназначен за закупуване на дълготрайни активи и обезпечен със
залог на вземания.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че дружеството „Ти Си Инвест“ АД няма дейност, има един кредит, който е предназначен за
покупка на дълготрайни активи. Няма документи доказващи, че заема е използуван по
предназначение. Предложена е обезценка на откритите кредитни експозиции до 100% или общо в
размер на 48 383 000 лв.
На 09.12.2013 г. от сметка BG 79 KORP 9220 1402 6967 01 в евро с титуляр ТЦ –ИМЕ АД е
направен превод в размер на 32 755 274,26 евро или 64 063 748,05 лв. по сметка на CRUSHER
INVESTMENT LIMITED с основание „PAYMENT OF THIRD FIXED AMOUNT 1 UN ER TRS
FROM 05.09.2012“. Средствата са от получени преводи от сметки с титуляри:
1.На 09.12.2013 г. е получен превод от РОДИНА ПРОПЪРТИС ЕАД (100% собственост на
ТЦ – ИМЕ АД) в размер на 20 000 000 лв., които средства са от учредителния капитал на РОДИНА
ПРОПЪРТИС ЕАД, преведен от „ТЦ – ИМЕ“ АД като едноличен собственик на капитала.
Сумата от 20 000 000 лв. е със следния произход:
- На 04.12.2013 г. са получени 10 000 000 лв. от ИПС АД, които от своя страна на същата
дата са получени от сметка с титуляр „Технотел Инвест“ АД - средства от сметка BG 30 KORP 9220
1429 1198 01 в евро на EFV International Financial Ventures Ltd., получени на 21.11.2013 г. с
международен превод от EFV International Financial Ventures Ltd. с основание „internal transfer“.
- На 04.12.2013 г. са получени 10 168 600 лв. от превалутиране на 5 200 000 евро от
евровата сметка на ТЦ – ИМЕ АД , които от средства са от сметка BG 30 KORP 9220 1429 1198 01 в
евро на EFV International Financial Ventures Ltd., получени на 21.11.2013 г. с международен превод
от EFV International Financial Ventures Ltd. с основание „internal transfer“.
2. На 09.12.2013 г. е получен превод от „Интегрирани пътни системи“ АД /ИПС/ в размер на
26 000 000 лв.
Сумата от 26 000 000 лв. е със следния произход:
- На 09.12.2013 г. са получени 10 000 000 лв. от сметка BG 23 KORP 9220 1030 2503 01 с
титуляр „Инфраструктурна компания“ АД,
От видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се
установява, че „Инфраструктурна Компания“ АД е усвоило кредит през 2010 г. с първоначален
лимит 8 500 000 лв., като към него са сключени 7 анекса като последния е от 09.12.2013 г., с който
се увеличава размер на кредита до 27 500 000 лв. От сметка на дружеството в КТБ АД са служебно
погасени 27 200 000 лв. Парите по тази сметка са преведени от ИПК „Родина“ АД след усвояване
на нов кредит в размер на 20 000 000 лв.
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- На 09.12.2013 г. са получени 16 658 967,61 лв. от „Технотел Инвест“ АД, които от своя
страна на същата дата са получени от превалутиране от сметка BG 49 KORP 9220 1432 0572 01 в
евро с титуляр „Технотел Инвест“ АД - средства от сметка BG 30 KORP 9220 1429 1198 01 в евро
на EFV International Financial Ventures Ltd., получени на 21.11.2013 г. с международен превод от
EFV International Financial Ventures Ltd. с основание „internal transfer“.
3. На 09.12.2013 г. е получен превод от „Евробилд 2003“ ЕООД в размер на 35 460 000 лв.
Получената сума е от превалутиране от сметка BG 36 KORP 9220 1419 4744 01 еврова с титуляр
„Евробилд 2003“ ЕООД. Средствата са получени от банкова сметка на „Евробилд София“ ЕАД в
размер на 20 000 000 евро.
От писмо изх. № 379/15.01.2016 г. на Корпоративна търговска банка АД (н) се установява
договор за банков кредит, сключен между КТБ АД и „Евробилд София“ ЕАД на 09.12.2013 г. за
сума в размер на 20 000 000 евро. Кредитът е инвестиционен, но реално средствата с преведени на
друго дружество - „Евробилд 2003“ ЕООД. Предложена е обезценка до 90% от кредита или
36 388 000 лв.
От приложените доказателства към писмо изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се установява,
че дружеството „Евробилд София“ ЕАД, към дата на отпускане на първия кредит е новоучредено.
Предложена е обезценка на откритите кредитни експозиции до 100% или общо в размер на
51 628 000 лв.
От видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се
установява, че „Евробилд София“ ЕАД е усвоило непогасен кредит на 09.12.2013 г. в размер на
20 000 000 евро с левова равностойност в размер на 39 116 000 лв.
От писмо изх. № 791/08.02.2016 г. на КТБ АД (н) се установява Договор за прехвърляне на
права и вземания (цесия) от 03.09.2015 г., сключен между „ТЦ – ИМЕ“ АД (цедент) и КТБ АД (н)
(цесионер). По силата на договора Цедентът прехвърля на Цесионера всички свои права и вземания
от Crusher Investment Limited, произтичащи от сключения между Цедента и Crusher Investment
Limited Договор от 05.09.2012 г. с предмет „Сделка за замяна на дълг срещу собствен капитал;
сделка суап за дълг срещу ценни книжа“ като правата и вземанията се прехвърлят заедно с всички
привилегии, изтекли лихви, обезпечения и /или други принадлежности и/или финансови документи
към тях, съществуващи към датата на сключване на този договор.
Цедентът декларира, че прехвърлените с договора права и вземания, заедно с
принадлежностите им, съществуват и са приети от длъжника Crusher Investment Limited.
С подписването на договора, Цедентът декларира, че правата и вземанията, предмет на
същия, са негова собственост и не са прехвърлени на друго физическо или юридическо лице.
Установено е в хода на проверката по ЗОПДНПИ, че Ц. Р. В. е собственик на EFV
International Financial Ventures Ltd., регистрирано в Тортола, Британски Вирджински острови, с
адрес Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, представлявано от корпоративния директор Jargo
Limited, представлявано от Ж.–М. П. / в тази насока е декларацията на Ц. В./.
Съгласно сключен договор между CFG CAPITAL PARTNERS LTD и Ц. В.от 31.01.2015 г.,
собствеността върху 100 % от капитала на EFV International Financial Ventures Ltd. се прехвърля от
Ц. В.на CFG CAPITAL PARTNERS LTD.
След разваляне на тази сделка със споразумение за медиация от 16.07.2015 г., краен
собственик на придобитите от CFG CAPITAL PARTNERS LTD дружества /вкл. EFV International
Financial Ventures Ltd./ става EMPRENO VENTURES LTD/. Установено е, че последното дружество
е собственост на Д. И. К.. Към датата на прекратяване на договора между CFG CAPITAL
PARTNERS LTD и Ц. В./16.07.2015 г./, собственик на EMPRENO VENTURES LTD е бил Ц. В.. Към
датата на постъпване на писмото от Д. И. К. в КОНПИ /09.11.2015 г./, същият сочи че е краен
собственик на EMPRENO VENTURES LTD. От тук следва, че през периода 16.07.2015 г. 09.11.2015 г., Ц. В.е прехвърлил на Д. И. К. собствеността върху EMPRENO VENTURES LTD.
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На основание чл. 64 от ЗОПДНПИ сделката, с която е прехвърлена собствеността върху
EMPRENO VENTURES LTD от Ц. Р. В. на Д. И. К. е недействителна по отношение на държавата. В
тази насока са следните съображения:
Общоизвестният факт на започнало наказателно преследване срещу Ц. В. за длъжностно
присвояване в особено големи размери, очевидно е бил известен на Д. И. К. към момента на
придобиване на контрола върху EMPRENO VENTURES LTD, чрез който същият осъществява и
фактически контрол върху веригата от дружества, участващи в структурата на собствеността на
БТК ЕАД. В случая няма никакво съмнение, че Д. И. К. при придобиването на контрола върху
EMPRENO VENTURES LTD е могъл да предположи, че придобитото от Ц. В. имущество е
незаконно. Нещо повече, няма съмнение, че Д. И. К. е придобил собствеността върху EMPRENO
VENTURES LTD с цел прикриване на незаконния произход на притежаваното от това дружество
имущество или на действителните права, свързани с него.
От събраните в хода на проверката доказателства се установява, че краен собственик на
„Хедж Инвестмънт България” АД, „Кемира” ЕООД, „Дунарит” АД и „Авионамс“ АД е Д. И.
К., който осъществява контрола върху тези дружества чрез „EFV International Financial Ventures”
Ltd.
„EFV INTERNATIONAL FINANCIAL VENTURES” LTD притежава 91 % от капитала на
„Хедж Инвестмънт България” АД, ЕИК 175384092, със седалище и адрес на управление гр.
София, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146, офис № 24. Капиталът на дружеството е в размер на
9 700 000 лв., разпределен в 9 700 броя акции, всяка една с номинална стойност 1 000 лв.
На 22.01.2016 г. капиталът на „Кемира” ЕООД е увеличен от 5 000 лв. на 55 000 лв. чрез
записване на 500 бр. дружествени дяла на обща стойност 50 000 лв., които са записани изцяло от
„ТМН“ ЕООД, ЕИК 202469347. В резултат на тази промяна съдружници в „Кемира” ЕООД стават
„Хедж Инвестмънт България” АД, който притежава 9,09 % от капитала на „Кемира” ЕООД и
„ТМН“ ЕООД, който притежава 90,91% от капитала на „Кемира” ЕООД.
„Кемира” ЕООД притежава 99,52 % /7 961 426 броя акции/ от капитала на „Дунарит” АД,
ЕИК 129006931, със седалище и адрес на управление гр. Русе, п.к. № 12. Капиталът на „Дунарит”
АД е в размер на 8 000 000 лв., разпределен в 8 000 000 поименни акции, всяка една с номинална
стойност 1 лв.
В хода на проверката е установено, че преди „EFV INTERNATIONAL FINANCIAL
VENTURES” LTD да придобие собствеността върху капитала на „Хедж Инвестмънт България”
ЕАД същият е бил собственост на „СЪКСЕС ИНВЕСТ“ АГ – Швейцария, което е притежавало
всичките 8 800 бр. акции с номинална стойност 1 000 лв. всяка.
От писма изх. №№ 6273/23.10.2015 г.; 6754/27.11.2015 г. и 6901/08.12.2015 г. на „КТБ“ АД
(н) и видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП се
установява, че „Хедж Инвестмънт България” АД е холдингово дружество без оперативна
дейност и приходи през 2012 г. и 2013 г. Същото притежава инвестиции в други дружества и е
отпускало заеми на свързани лица.
От свързаните дружества има такива, които генерират парични потоци, но и те са
кредитополучатели в „КТБ“ АД /„Авионамс“ АД/; дружества, за които не са налице актуални
финансови отчети /“Велдер консулт“ ООД и „Кемира“ ЕООД/. При преглед на движението по
сметките на дружеството за 2013 г. и 2014 г. показва икономическа свързаност с други
кредитополучатели в КТБ АД и лица свързани с тях /“Кен Трейд“ ЕАД, „Рема Трейд“ ЕООД,
„Оптима Интертрейд“АД, Кемира“ ЕООД, „Авионамс“ АД и др./.
На 03.05.2008 г. съгласно приетия устав от Общото събрание на акционерите дружеството се
преобразува в „Хедж Инвестмънт България” АД.
От списъка на акционерите, присъствали на заседание на извънредно Общо събрание на
„Хедж Инвестмънт България” АД от 25.06.2009 г. се установява, че „EFV INTERNATIONAL
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FINANCIAL VENTURES” LTD притежава 8 799 бр. акции с номинал 1 000 лв. всяка, на стойност
8 799 000 лв. и Б. А. Л. притежава 1 бр. акция с номинал 1 000 лв.
С протокол от 08.02.2012 г. на извънредно Общо събрание на акционерите на „Хедж
Инвестмънт България” АД е взето решение капиталът на дружеството да бъде увеличен с 900 000
лв. чрез издаване на нови 900 бр. обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1 000 лв. всяка, като настоящите акционери няма да участват в увеличението на капитала,
като няма да запишат от новоиздадените акции, съответстваща на дела им от капитала преди
увеличението. Акциите ще бъдат придобити от „КТБ“АД при емисионна стойност в размер на
16 700 лв. за всяка една акция, която е с 15 700 лв. по-висока от номиналната такава, или общата
емисионна стойност на всички акции е в размер на 15 030 000 лв.
На основание чл. 64 от ЗОПДНПИ сделката, по силата на която Ц. Р. В. прехвърля на Д.
И. К. собствеността върху капитала на Empreno Ventures Ltd., дружество регистрирано и
съществуващо съгласно Закона за търговските дружества на Британските вирджински острови, със
седалище в Craigmuir Chambers Road Town, Тортола, п.к.:VG1110, под регистрационен номер (BVI
COMPANY NUMBER): 1848914, е недействителна по отношение на държавата.
На основание чл. 64 от ЗОПДНПИ сделката, по силата на която Ц. Р. В. прехвърля на
Empreno Ventures Ltd., чиито собственик е Д. И. К. собствеността върху капитала на EFV
International Financial Ventures Ltd., дружество регистрирано и съществуващо съгласно Закона за
търговските дружества на Британските вирджински острови, със седалище в Trident Chambers, п.к.
146, Road Town, Тортола, Британски Вирджински острови, под регистрационен номер (BVI
company number): 345007, е недействителна по отношение на държавата.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ от Ц. Р. В., ЕГН **********
на отнемане в полза на държавата подлежат 100 % от капитала на Empreno Ventures Ltd.,
дружество регистрирано и съществуващо съгласно Закона за търговските дружества на
Британските вирджински острови, със седалище в Craigmuir Chambers Road Town, Тортола,
п.к.:VG1110, под регистрационен номер (BVI company number): 1848914.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ от Ц. Р. В., ЕГН **********
на отнемане в полза на държавата подлежат 100 % от капитала на EFV International Financial
Ventures Ltd., дружество регистрирано и съществуващо съгласно Закона за търговските дружества
на Британските вирджински острови, със седалище в Trident Chambers, п.к. 146, Road Town,
Тортола, Британски Вирджински острови, под регистрационен номер (BVI company number):
345007.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ от Empreno Ventures Ltd. на отнемане в полза
на държавата подлежат 100 % от капитала на “Louvrier Investments Company 33 S.A.” в
размер на 31 000 евро с левова равностойност 60 630,73 лева, дружество регистрирано и
съществуващо съгласно Закона за търговските дружества на Великото Херцогство Люксембург, с
адрес на управление: L -1630 Luxemburg, 20 Rue Glesener, Люксембург с идентификационен номер:
B 193884.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ от “Louvrier Investments Company 33 S.A.” на
отнемане в полза на държавата подлежат 100 % от капитала на „LIC Telecommunications
S.a.r.l.“ в размер на 12 500 евро с левова равностойност 24 447,88 лева, дружество регистрирано
и съществуващо съгласно Закона за търговските дружества на Великото Херцогство Люксембург, с
адрес на управление: L - 1630 Luxemburg, 20 Rue Glesener, Люксембург с идентификационен номер:
№ В188415.
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На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ от „LIC Telecommunications S.a.r.l.“ на
отнемане в полза на държавата подлежат 43,264 % от капитала на „V Telecom Investment
S.C.A” в размер на 17 306,03 евро с левова равностойност 33 847,66 лева, командитно
акционерно дружество, регистрирано и съществуващо съгласно Закона за търговските дружества на
Великото Херцогство Люксембург, с адрес на управление: L-1931, Luxembourg, 13 Аvenue de la
Liberte, Люксембург с идентификационен номер: № В171742, с капитал в размер на 40 001 евро.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ от „LIC Telecommunications S.a.r.l.“ на
отнемане в полза на държавата подлежат 43,264 % от капитала на „V Telecom Investment
General Partner S.A.” в размер на 17 305,60 евро с левова равностойност 33 846,81 лева,
акционерно дружество, регистрирано и съществуващо съгласно Закона за търговските дружества на
Великото Херцогство Люксембург, с адрес на управление: 6 Rue Eugene Ruppert Luxembourg,
Люксембург с идентификационен номер: В 171498, с капитал в размер на 40 000 евро.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ от „V Telecom Investment S.C.A” на отнемане в
полза на държавата подлежат 43,264 % от капитала на „V2 Investment S.a.r.l” в размер на
15 142,40 евро с левова равностойност 29 615,96 лева, дружество, регистрирано и съществуващо
съгласно Закона за търговските дружества на Великото Херцогство Люксембург, с адрес на
управление: L-1931, Luxembourg, 13 Аvenue de la Liberte, Люксембург с идентификационен номер:
№ 171764, с капитал в размер на 35 000 евро.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ от „V2 Investment S.a.r.l” на отнемане в полза
на държавата подлежат 43,264 % от капитала на „InterV Investment S.a.r.l” в размер на
12 979,20 евро с левова равностойност 25 385,11 лева, дружество с ограничена отговорност,
регистрирано и съществуващо съгласно Закона за търговските дружества на Великото Херцогство
Люксембург, с адрес на управление: L-1931, Luxembourg, 13 Аvenue de la Liberte, Люксембург с
идентификационен номер: № В171844, с капитал в размер на 30 000 евро.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ от „InterV Investment S.a.r.l” на отнемане в
полза на държавата подлежат 43,264 % от капитала на „Вива Телеком България“ ЕООД,
ЕИК 202935492 в размер на 108 941 181,71 лева, регистрирано със седалище и адрес на
управление: гр. София 1618, район Красно село, бул. „Цар Борис“ ІІІ, № 159, ет.6, с капитал в
размер на 251 805 616 лв.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ от „Вива Телеком България“ ЕООД, ЕИК
202935492 на отнемане в полза на държавата подлежат 43,264 % от капитала на „Българска
телекомуникационна компания“ ЕАД, ЕИК 831642181 в размер на 124 931 220,38 лева,
регистрирано, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район Младост, бул.
„Цариградско шосе“ № 115и, с капитал в размер на 288 764 840 лв.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ от „Българска телекомуникационна
компания“ ЕАД, ЕИК 831642181 на отнемане в полза на държавата подлежат 43,264 % от
капитала на „БТК НЕТ“ ЕООД, ЕИК 131320608 в размер на 2 163,20 лева, регистрирано със
седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115и, с
капитал в размер на 5000 лв.
Алтернативно, на основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ на отнемане в полза на държавата
подлежи сумата в размер на 62 566 240,52 евро с левова равностойност 122 368 930,20 лв., по
банкова сметка с IBAN: LU51 01419444 1380 0000, открита в ING Bank (Ай Ен Джи Банк) в
Люксембург, с адрес: 52, route d’Esch, L-2965, Luxembourg, с титуляр „V2 Investment S.a.r.l”
(идентификационен номер: № 171764), с адрес на управление: L-1931, Luxembourg, 13 Аvenue de la
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Liberte, Люксембург, представляваща остатък от продажната цена в размера на 330 000 000 евро
във връзка с продажбата на капитала на „InterV Investment S.a.r.l”, която сума ще бъде преведена по
посочената банкова сметка.
Банкови информация:
* Разплащателна сметка в евро IBAN: BG90 KORP 9220 1412 2640 01, открита на 25.10.2007
г.в гр. София офис Юг, със салдо към момента на справката в размер на 17,34 евро.
На 22.07.2011 г. „Хедж Инвестмънт България” АД нарежда превод по сметка BG50 KORP
9220 1402 2970 01 с титуляр „АГП Дивелопмънт“ ЕАД в размер на 2 957 140 евро с основание „по
договор“. С Алонж №2 от от същата дата АГП „Дивелопмънт“ ЕАД прехвърля /джиросва/ в полза
на „Хедж Инвестмънт България” АД общо 79 626 броя поименни акции от капитала на „Телеком“
АД.
Сумата от 2 957 140 евро е с произход:
- на 22.07.2011 г. са получени 1 400 000 евро от „Дивал 59“ ЕООД, които представляват
част от усвоен кредит на същата дата в размер на 2 800 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Дивал 59“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 50 748 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
- на 22.07.2011 г. са получени 3 300 000 евро от „Бургас Мийт“ ЕООД, които представляват
част от усвоен кредит на същата дата в размер на 5 080 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Бургас Мийт“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо
в размер на 25 511 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
Дружеството е усвоило кредити, както следва:
На 08.12.2011 г. е сключен договор за банков кредит в размер на 22 000 000 евро, които
средства са предназначени за увеличаване на капитала на „Телеком“ АД.
Усвоеният кредит в размер на 22 000 000 евро е превалутиран на същата дата по левова
сметка BG11 KORP 9220 1012 2640 01 с титуляр „Хедж Инвестмънт България” АД – 43 021 000 лв.
Част от получената сума в размер на 33 233 382 лв. е преведена по сметка BG15 KORP 9220
2001 8459 01 с титуляр „Телеком“ АД с основание „увеличение на капитал – 1 230 866 бр. акции.
Останалата част от кредита в размер на 9 787 620 лв. е преведена по сметка BG 95 KORP
9220 1004 9968 01 с титуляр „Синектик“ ЕООД с основание по договор, което дружество
превежда сумата на „Кей Ти Ес Инвест“ ЕООД.
На 16.08.2012 г. „Хедж Инвестмънт България” АД усвоява кредит в размер на 6 700 000 евро
от „КТБ“ АД като кредитът е погасен на 05.08.2013 г. със средства от „Кен Трейд“ ЕАД.
Средствата на „Кен Трейд“ ЕАД са със следния произход: получен превод от „ИПС“ АД, които
средства са от превалутиране от сметка с титуляр „Синектик“ ЕООД, получени от „Кей Ти Ес
Инвест“ ЕООД с основание „по споразумение“.
С анекс № 1 от 05.08.2013 г. към договор за банков кредит от 08.12.2011 г. страните по
договора /„КТБ“ АД и „Хедж Инвестмънт България” АД/ констатират, че размерът на
неиздължената главница по кредита е 19 444 000 евро. Банката предоставя на
кредитополучателя допълнителен банков кредит в размер на 19 556 000 евро за плащане на
част от цената по придобиване на акции от капитала на „ТЕЛЕКОМ“ АД. От получения кредит на
05.08.2013 г. е усвоена сума в размер на 19 000 000 евро /37 160 770 лв./
На 05.08.2013 г. е получен превод от „Оптима Интертрейд“ АД /BG80 KORP 9220 1449 9739
01/ в размер на 14 999 000 евро /29 335 494,17 лв./. Средствата са от усвоен кредит от „КТБ“ АД по
договор от 19.07.2013 г. в размер на 30 000 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Оптима Интертрейд“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 70 338 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
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От получените по сметката горепосочени суми /33 999 000 евро/ „Хедж Инвестмънт
България” АД:
- прехвърля по левовата си сметка BG11 KORP 9220 1012 2640 01 сума в размер на
22 124 585 евро / 43 264 625,97 лв./, която сума на същата дата /05.08.2013 г./ е преведена на „Кей
Ти Ес Инвест“ ЕООД за закупуване на 696 913 бр. акции представляващи 33,32 %. от капитала на
„Телеком“ АД /“Авионамс“ АД/;
- превежда на „МДМ Линкс“ ЕООД сума в размер на 12 612 919 евро /24 668 725,37 лв./ за
закупуването на 25 дяла, представляващи 50% от капитала на „Кемира” ЕООД./
С Договор за встъпване в дълг от 08.01.2013 г., сключен между „КТБ“ АД и „Телеком“ АД
/поемател/, поемателят встъпва като солидарен съдлъжник на всички задължения, в това число за
изплащане на главницата в размер 19 444 000 евро, лихвите и комисионните на „Хедж Инвестмънт
България” АД.
На 17.04.2014 г. сключен договор за банков кредит в размер на 7 000 000 евро, които
средства са предназначени оборотни средства на „Хедж Инвестмънт България” АД
Към 30.09.2014 г. „Хедж Инвестмънт България” АД има отпуснати и непогасени заеми от
Банката общо в размер на 84 806 хил. лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
* Разплащателна сметка в лева IBAN: BG11 KORP 9220 1012 2640 01, открита на
25.10.2007 г.в гр. София офис Юг, със салдо към момента на справката в размер на 17,34 лв.
На 11.05.2010 г. от сметката са преведени 2 984 526 лв. по сметка BG33 KORP 9220 1001
8459 02 с титуляр „Телеком“ АД с основание „за увеличение на капитала“.
Сумата от 2 984 526 лв. е от получен превод от сметка с титуляр „Фина Ц“ ЕООД с
основание „покупко-продажба на валута“, без „Хедж Инвестмънт България” АД да е предоставяло
средства за превалутиране.
На 24.02.2012 г. по сметката е получен превод в размер на 15 030 000 лв. от „КТБ“ АД с
основание „придобиване на нови 900 бр. акции с право на глас от увеличението на капитала на
дружеството.
От тях сума в размер на 5 000 047,20 лв. са превалутирани в 2 556 000 евро, с която сума е
извършено частично погасяване на усвоен кредит в размер на 22 000 000 евро на 08.12.2012 г.
Останалата сума в размер на 10 000 000 лв. са преведени по сметка с титуляр „Критие“ ЕООД, с
които средства са изразходени за погасяване на кредит.
* Разплащателна сметка в щатски долари IBAN: BG55 KORP 9220 1112 2640 01, открита
на 27.01.2010 г.в гр. София офис Юг и закрита на 06.11.2014 г.
2.„Кемира” ЕООД ЕИК 131443831, регистрирано с решение от 26.05.2005 г. .на СГС по ф.д.
№ 7121/2005 г., пререгистрирано в ТР на 08.04.2008 г., със седалище и адрес на управление гр.
София, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146, офис № 24. Едноличен собственик на капитала е А.
А. Ц..
С договор за продажба на дружествени дялове рег.№ 9239/20.12.2011 г. А. А. Ц. прехвърля
на „Хедж Инвестмънт България” АД собствеността върху 50% от всички притежавани от него
дружествени дялове – 25 бр., всеки на стойност 100 лв. на обща номинална стойност 2 500 лв.,
представляващи 50% от капитала на „Кемира” ЕООД за сумата от 7 000 лв.
С договор за продажба на дружествени дялове рег.№ 9242/16.12.2011 г. А. А. Ц. прехвърля
на „МДМ Линкс“ ЕООД собствеността върху 50% от всички притежавани от него дружествени
дялове – 25 бр., всеки на стойност 100 лв. на обща номинална стойност 2 500 лв., представляващи
50% от капитала на „Кемира” ЕООД за сумата от 7 000 лв.
С договор за продажба на дружествени дялове рег. № 5918/26.07.2013 г. „МДМ Линкс“
ЕООД прехвърля на „Хедж Инвестмънт България” АД собствеността върху 50% от всички
притежавани от него дружествени дялове – 25 бр., всеки на стойност 100 лв. на обща номинална
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стойност 2 500 лв., представляващи 50% от капитала на „Кемира” ЕООД /плащането на сумата в
размер на 12 612 919 евро е извършено на 05.08.2013 г. от сметка BG90 KORP 9220 1412 2640 01
с титуляр „Хедж Инвестмънт България” АД по сметка „МДМ Линкс“ ЕООД /.
Произходът на средствата е както следва:
С Анекс № 1 от 05.08.2013 г. към договор за банков кредит от 08.12.2011 г. страните по
договора /“КТБ“ АД и „Хедж Инвестмънт България” АД/ констатират, че размера на
неиздължената главница по кредита е 19 444 000 евро. Банката предоставя на кредитополучателя
допълнителен банков кредит в размер на 19 556 000 евро, за заплащане на част от цената по
придобиване на акции от капитала на „Телеком“ АД. От получения кредит е усвоен на 05.08.2013 г.
сума в размер на 19 000 000 евро /37 160 770 лв./
На 05.08.2013 г. е получен превод от „Оптима Интертрейд“ АД / BG80 KORP 9220 1449 9739
01/ в размер на 14 999 000 евро /29 335 494,17 лв./. Средствата са от усвоен кредит от „КТБ“ АД по
договор от 19.07.2013 г. в размер на 30 000 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Оптима Интертрейд“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 70 338 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
От получените по сметката горепосочени суми /33 999 000 евро/ „Хедж Инвестмънт
България” АД превежда на „МДМ Линкс“ ЕООД сума в размер на 12 612 919 евро /24 668 725,37
лв./ за закупуването на 25 дяла, представляващи 50% от капитала на „Кемира” ЕООД./
От учредителен акт на „Кемира” ЕООД, приет с решение от 29.07.2013 г. се установява, че
капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв., принадлежащ изцяло на „Хедж Инвестмънт
България” АД и е разпределен в 50 дяла всеки един с номинална стойност 100 лв.
3. „Дунарит” АД, ЕИК 129006931, регистрирано с решение от 10.11.1991 г. по ф.д.
№ 4047/1991 г. на ОС Русе, пререгистрирано в Търговския регистър на 30.04.2008 г., със седалище
и адрес на управление гр. Русе, п.к. № 12 с капитал в размер на 482 170 лв., разпределен в 482 170
бр. акции с номинал 1 лв.
С решение на Надзорния съвет на АП от 22.03.2005 г. е одобрен договор за приватизационна
продажба на 443 600 бр. поименни акции представляващи 92 % от капитала на дружеството с
купувач „Дивал 59“ ЕООД.
От направена справка в Регистър Булстат се установява, че от 19.01.2006 г.
собственици на дружеството са: Министерство на икономиката и енергетиката – 38 510 бр.
акции /8 %/ и „Кемира“ ЕООД – 443 660 бр. акции / 92 %/
От Списъка на акционерите на „Дунарит“ АД към 31.03.2011 г. се установява, че „Кемира”
ЕООД притежава 3 961 426 бр. акции с номинал 1 лв. представляващи 99,04 % от капитала.
От Списъка на акционерите на „Дунарит“ АД към 14.08.2013 г. се установява, че „Кемира”
ЕООД /с едноличен собственик на капитала „Хедж Инвестмънт България” АД/ притежава
3 961 426 бр. акции с номинал 1 лв. представляващи 99,04 % от капитала, „Никкомерс – 01“ ЕООД
притежава 38 574 бр. акции с номинал 1лв. представляващи 0,06 %.
С протокол от 14.08.2013 г. на извънредно Общо събрание на акционерите на „Дунарит“ АД
е взето решение капиталът на дружеството да бъде увеличен с 4 000 000 лв. чрез записване на нови
4 000 000 бр. обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.
всяка, с обща номинална стойност от 4 000 000 лв., като всички акции от увеличението бъдат
записани от акционера „Кемира” ЕООД. Акциите ще бъдат закупени от „Кемира“ ЕООД при
емисионна стойност в размер на 4 000 000 лв., равна на номиналната им стойност.
Средствата за увеличение на капитала в размер на 4 000 000 лв. са получени чрез превод от
левовата сметка BG64 KORP 9220 1004 1424 01 с титуляр „Фина Ц“ЕООД с основание „покупкопродажба на валута“.
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След анализ на банковата информация се установява, че от банкова сметка BG 69 KORP
9220 1405 1374 01 в евро с титуляр Кемира“ ЕООД на 03.09.2013 г. не е извършен превод към
левовата сметка на „Фина Ц“ ЕООД, тоест няма извършено превалутиране.
Получените средства в размер на 4 000 000 лв. по банкова сметка BG 64 KORP 9220 1004
1424 01 на „Фина - Ц“ ЕООД са от наредени преводи, както следва:
- получен превод от банкова сметка BG65 KORP 9220 1009 0985 01 с титуляр „Интегрирани
Пътни Системи Асфалти“ ЕООД / ИПСА/ в размер на 2 995 222,80 лв., която е от получен превод
от „Инвест Мениджмънт“ ООД, а те от своя страна са част от получен превод от „Сън Сити 03“ АД
в размер на 8 250 000 лв. Същите са част от превод в размер на 16 850 000 лв. от „Витро Инвест“
АД, които са част от превалутиране на 10 743 100 евро, получени от продажбата на акции на
„Рубин Инвест“ АД – незаконно придобити, чрез усвоен кредит от „КТБ“ АД в размер на
26 000 000 евро /50 851 580 лв./.
- получен превод от банкова сметка BG 67 KORP 9220 1005 1494 01 с титуляр „Бургас
Миит“ ЕООД в размер на 804 990,80 лв., които средства са от „Инвест Мениджмънт“ООД,
наредени от „Сън Сити 03“АД, изпратени от „Витро Инвест“ АД получени от продажбата на
акции на „Рубин Инвест“ АД – незаконно придобити, чрез усвоен кредит от „КТБ“ АД в
размер на 26 000 000 евро /50 851 580 лв./.
- получен превод от банкова сметка BG67 KORP 9220 1005 1494 01 с титуляр „Евробилд
Проект“ ЕООД в размер на 499 893,50 лв;, които средства са от „Витро Инвест“ АД получени от
продажбата на акции на „Рубин Инвест“ АД – незаконно придобити, чрез усвоен кредит от „КТБ“
АД в размер на 26 000 000 евро /50 851 580 лв./.
Към 30.09.2014 г. „Витро Инвест“ АД няма оперативна дейност има отпуснати и
непогасени заеми от Банката общо в размер на 72 327 хил.лева. - видно от приложени
доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.
С писмо изх. № 6797/30.11.2015 г. на „КТБ“ АД (н) се установява, че към 04.08.2014 г.
кредитната задлъжнялост на „Дунарит” АД към „КТБ“ АД (н) е в размер на 92 732 044,57 лв., а
към 26.11.2015 г. е в размер на нула лв.
* Придобиване на 34 % от „ТЕРЕМ-ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ЕООД гр. Пловдив:
С договор за банков кредит от 01.11.2012 г. на „Дунарит“ АД е отпуснат кредит от „КТБ“
АД в размер на 2 000 000 лв., който е усвоен на същата дата. Кредитът е предназначен за заплащане
на депозит за участие в публичен търг за продажба на 844 810 дяла представляващи 34 % от
капитала на „ТЕРЕМ-ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ООД гр. Пловдив.
На 14.12.2012 г. е сключен нов договор за банков кредит, с който на дружеството е отпуснат
кредит в размер на 8 900 000 лева. Кредитът е предназначен за инвестиции – заплащане на 844 810
дяла, представляващи приблизително 34% от капитала на „ТЕРЕМ-ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ООД
гр. Пловдив, собственост на „Терем“ ЕАД гр. София, съгласно решение № 3290-П от 08.11.2012 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол /АПСК/ в т.ч. и рефинансиране на
задълженията по договора за банков кредит от 01.11.2012 г., ползван за депозит за участие в
публичен търг за продажба на 844 810 дяла представляващи 34 % от капитала на „ТЕРЕМ-ГЕОРГИ
БЕНКОВСКИ“ ООД гр. Пловдив.
На 28.11.2012 г. горецитираният кредит е усвоен, като с част от него в размер на 2 000 000
лв. е погасен предходния кредит, остатъка от 6 900 000 лв. е преведен на АПСК с основание
„окончателно по договор за приватизация“.
На 21.12.2012 г. по сметка BG 45 KORP 9220 1003 1450 01 с титуляр „Дунарит“ АД е
получен превод от „Телеком“ АД в размер 9 030 000 лв. с основание „по договор от 19.12.2012 г./, с
който е издължен усвоения кредит от 14.12.2012 г.
4. „Авионамс” АД, ЕИК 000635619 /предходно наименование „Телеком“ АД/, регистрирано
с решение от 25.04.1990 г. по ф.д. № 2086/1990 г. на СГС, пререгистрирано в ТР на 19.03.2008 г.,
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със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Цар Симеон” № 2. Капиталът
на дружеството е в размер на 500 013 лв., представляващи 18 519 броя акции, всяка акция на
стойност 27 лв. С договор за покупко-продажба на дялове от 03.11.2008 г. Министърът на
отбраната в качеството му на упражняващ правата на държаната в „Терем“ ЕАД продава на
„Телеком” АД собствеността върху 1 639 924 дяла, представляващи 66% от капитала на „ТЕРЕМГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ЕООД гр. Пловдив, за сумата от 51 450 000 лв. като цената за един дял е
31,37 лв.
На 19.12.2012 г. с договор за продажба на дружествени дялове рег. № 9315/19.12.2012 г.
„Дунарит“ АД прехвърля собствеността върху 100% от всички притежавани дружествени дялове
или обект на продажба са 844 810 дяла, всеки на стойност 10 лв. или на обща номинална стойност
8 448 100 лв., представляващи 34 % от капитала на „ТЕРЕМ-ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ООД гр.
Пловдив, за сумата от 9 030 000 лв.
От списъка на акционерите на „ТЕРЕМ-ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ООД гр. Пловдив се
установява следното:
- към 27.11.2008 г. АГП „Дивелопмънт“ ЕАД притежава 17 801 бр. акции с номинал в размер
на 27 лв. всяка;
- към 03.06.2009 г. АГП „Дивелопмънт“ ЕАД притежава 8 901 бр. акции с номинал в размер
на 27 лв. всяка и „Хедж Инвестмънт България” АД с 8 900 броя акции. От анализа на банковата
информация на „Хедж Инвестмънт България” АД се установява, че на 21.01.2009 г. от сметка BG11
KORP 9220 1012 2640 01 на дружеството е нареден превод в размер на 480 600 лв. към АГП
„Дивелопмънт“ ЕАД с основание „по договор за акции“.
След увеличение капитала на дружеството чрез записани нови акции към 03.05.2010 г. АГП
„Дивелопмънт“ ЕАД притежава 119 439 бр. акции с номинал в размер на 27 лв. всяка и „Хедж
Инвестмънт България” АД 119 438 броя акции.
С Алонж № 2 от 22.07.2011 г. към временно удостоверение № 12 от 08.01.2011 г. АГП
„Дивелопмънт“ ЕАД прехвърля /джиросва/ в полза на „Хедж Инвестмънт България” АД, 7 763 броя
поименни акции от капитала на „Телеком“ АД с номинал в размер на 27 лв. всяка и с номера от
№ 10 757 до 18 519.
С Алонж № 2 от 22.07.2011 г. към временно удостоверение № 14 от 22.06.2010 г. АГП
„Дивелопмънт“ ЕАД прехвърля /джиросва/ в полза на „Хедж Инвестмънт България” АД 71 123
броя поименни акции от капитала на „Телеком“ АД с номинал в размер на 27 лв. всяка и с номера
от №57 935 до 129 057.
Видно от временно удостоверение № 16 от 22.06.2010 г. „Хедж Инвестмънт България” АД
притежава 71 123 броя поименни акции от капитала на „Телеком“ АД с номинал в размер на 27 лв.
всяка и с номера от № 168 473 до 239 595.
С Алонж № 2 от 22.07.2011 г. към временно удостоверение № 18 от 16.05.2011 г. АГП
„Дивелопмънт“ ЕАД прехвърля /джиросва/ в полза на „Хедж Инвестмънт България” АД, 740 броя
поименни акции от капитала на „Телеком“ АД с номинал в размер на 27 лв. всяка и с номера от
№399 до 1138.
Видно от временно удостоверение № 20 от 16.05.2011 г. „Хедж Инвестмънт България” АД
притежава 8 502 броя поименни акции от капитала на „Телеком“ АД с номинал в размер на 27 лв.
всяка и с номера от № 225 до 10 756.
От списъка на акционерите на „Телеком“ АД към 31.10.2011 г. се установява, че
акционери в дружеството са:
- „Хедж Инвестмънт България” АД притежаващо 159 251 бр. акции с номинал 27 лв.
представляващи 66,47 % от капитала
- „Кей Ти Ес Инвест“ ЕООД притежаващо 79 626 бр. акции с номинал 27 лв.
представляващи 33,23 %.
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На общо събрание на акционерите от 31.10.2011 г. е взето решение за увеличение на
капитала на „Телеком“ АД от 6 469 065 лева на 56 469 069 лв, чрез издаване на нова емисия от
1 851 852 бр. обикновени поименни акции, всяка с право на глас и с номинална стойност 27 лв., на
обща стойност 50 000 004 лв., като от тях 1 234 565 броя се записват от „Хедж Инвестмънт
България” АД и 617 287 броя се записват от „Кей Ти Ес Инвест“ ЕООД.
Видно от временно удостоверение № 21 от 27.12.2011 г. „Хедж Инвестмънт България” АД
притежава 1 230 866 броя поименни акции от четвърта емисия /27.12.2011 г./ от капитала на
„Телеком“ АД с номинал в размер на 27 лв. всяка и с номера от №239 596 до 1 470 461.
Видно от временно удостоверение № 23 от 27.12.2011 г. „Хедж Инвестмънт България” АД
притежава 3 699 броя поименни акции от четвърта емисия /27.12.2011 г./ от капитала на „Телеком“
АД с номинал в размер на 27 лв. всяка и с номера от № 2 085 899 до 2 089 597.
От списъка на акционерите на „Телеком“ АД към 04.06.2012 г. се установява, че
акционери в дружеството са:
- „Хедж Инвестмънт България” АД притежаващо 1 393 816 бр. акции с номинал 27 лв.
представляващи 66,64 % от капитала
- „Кей Ти Ес Инвест“ ЕООД притежаващо 696 913 бр. акции с номинал 27 лв.
представляващи 33,32 %.
По силата на договор за преобразуване рег. № 3684/20.05.2013 г. „Телеком“ АД и „ТЕРЕМГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ЕООД гр. Пловдив се договарят да се преобразуват чрез вливане на
ТЕРЕМ-ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ЕООД в „Телеком“ АД.
От Списък на акционерите на „Телеком“ АД към 09.08.2013 г. се установява, че акционер в
дружеството е „Хедж Инвестмънт България” АД притежаващо 2 090 729 бр. акции с номинал 27
лв. представляващи 99,97 % от капитала на „Телеком“ АД /плащането е извършено на 05.08.2013
г. от сметка BG11 KORP 9220 1012 2640 01 с титуляр „Хедж Инвестмънт България” АД по
сметка „Кей Ти Ес Инвест“ ЕООД/.
С протокол от 09.08.2013 г. на общо събрание на акционерите е взето следното решение :
- Променя фирменото наименование на „Телеком“ АД, като последното ще осъществява
търговската си дейност под наименованието „Авионамс” АД;
- Променя адреса на управление на дружеството – гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 159,
ет.7, офис 711.
Обобщен анализ за придобиване на акиите на „Телеком“ АД /Авионамс АД/ от „Хедж
Инвестмънт България” АД.
1. От анализа на банковата информация на „Хедж Инвестмънт България” АД се установява,
че на 21.01.2009 г. от сметка BG 11 KORP 9220 1012 2640 01 на дружеството е нареден превод в
размер на 480 600 лв. към АГП „Дивелопмънт“ ЕАД с основание „по договор за акции“ – за
придобиването на 8 900 броя. Сумата е от получен превод от сметка с титуляр „Фина Ц“ ЕООД с
основание „покупко-продажба на валута“, без „Хедж Инвестмънт България” АД да е предоставяло
средства за превалутиране.
2. На 11.05.2010 г. от сметка BG11 KORP 9220 1012 2640 01 с титуляр „Хедж Инвестмънт
България” АД са преведени 2 984 526 лв. по сметка BG33 KORP 9220 1001 8459 02 с титуляр
„Телеком“ АД с основание „за увеличение на капитала“ – за придобиването на 110 538 броя акции.
Сумата е от получен превод от сметка с титуляр „Фина Ц“ ЕООД с основание „покупко-продажба
на валута“, без „Хедж Инвестмънт България” АД да е предоставяло средства за превалутиране.
3. На 22.07.2011 г. е нареден превод по сметка BG50 KORP 9220 1402 2970 01 с титуляр
„АГП Дивелопмънт“ ЕАД в размер на 2 957 140 евро с основание „по договор“. С АЛОНЖ №2 от
22.07.2011 г. АГП „Дивелопмънт“ ЕАД прехвърля /джиросва/ в полза на „Хедж Инвестмънт
България” АД общо 79 626 броя поименни акции от капитала на „Телеком“ АД.
Сумата от 2 957 140 евро е с произход:
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- на 22.07.2011 г. са получени 1 400 000 евро от „Дивал 59“ ЕООД, които представляват
част от усвоен кредит на същата дата в размер на 2 800 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Дивал 59“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в
размер на 50 748 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015
г. на СГП.
- на 22.07.2011 г. са получени 3 300 000 евро от „Бургас Мийт“ ЕООД, които представляват
част от усвоен кредит на същата дата в размер на 5 080 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Бургас Мийт“ ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо
в размер на 25 511 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
4. На 08.12.2011 г. сключен договор за банков кредит в размер на 22 000 000 евро, които
средства са предназначени за увеличаване на капитала на „Телеком“ АД.
Усвоеният кредт в размер на 22 000 хил.евро, равняващи се на 43 021 000 лв. е превалутиран
на същата дата по левова сметка BG 11 KORP 9220 1012 2640 01 с титуляр „Хедж Инвестмънт
България” АД .
Част от получената сума в размер на 33 233 382 лв. е преведена по сметка BG 15 KORP 9220
2001 8459 01 с титуляр „Телеком“ АД с основание „увеличение на капитал – 1 230 866 бр. акции“.
5. С анекс №1 от 05.08.2013 г. към договор за банков кредит от 08.12.2011 г. страните по
договора /“КТБ“ АД и „Хедж Инвестмънт България” АД/ констатират, че размерът на
неиздължената главница по кредита е 19 444 000 евро. Банката предоставя на кредитополучателя
допълнителен банков кредит в размер на 19 556 000 евро, за заплащане на част от цената по
придобиване на акции от капитала на „Телеком“ АД.
На 05.08.2013 г. е усвоена сума в размер на 19 000 000 евро /37 160 770 лв./ от получения
кредит.
На 05.08.2013 г. е получен превод от „Оптима Интертрейд“ АД / BG80 KORP 9220 1449 9739
01/ в размер на 14 999 000 евро /29 335 494,17 лв./. Средствата са от усвоен кредит от „КТБ“ АД по
договор от 19.07.2013 г. в размер на 30 000 000 евро.
Към 30.09.2014 г. „Оптима Интертрейд“ АД има отпуснати и непогасени заеми от Банката
общо в размер на 70 338 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх.
№ 1569/27.04.2015 г. на СГП.
От получените по сметката горепосочени суми /33 999 000 евро/ „Хедж Инвестмънт
България” АД прехвърля по левовата си сметка BG11 KORP 9220 1012 2640 01 сума в размер на
22 124 585 евро / 43 264 625,97 лв./, която сума на същата дата /05.08.2013 г./ е преведена на „Кей
Ти Ес Инвест“ ЕООД за закупуване на 696 913 бр. акции представляващи 33,32 %. от капитала на
„Телеком“ АД /“Авионамс“ АД/.
Вземания на Дунарит АД от ТЦ – ИМЕ АД:
От събраните в хода на проверката доказателства се установява, че контролираното от
проверяваното лице Ц. Р. В. ТЦ – ИМЕ АД е получило по два договора за заем от „ДУНАРИТ“ АД
сума общо в размер на 26 000 000 евро. По информация към 30.06.2014 г. общият размер на
вземането на „ДУНАРИТ“ АД към ТЦ – ИМЕ АД е 25 253 045,83 евро или 49 390 664,62 лв.
представляващо главница и лихви по двата заема.
Анализ на произхода на средствата по договор в размер на 11 000 000 евро:
На 08.01.2013г. по сметка BG 27 KOPR 9220 1403 1450 01 с титуляр „ДУНАРИТ“ АД е
получен превод в размер на 11 000 000 евро с основание „ усвояване на кредит“.
На 08.01.2013г. от сметка BG 27 KOPR 9220 1403 1450 01 с титуляр „ДУНАРИТ“ АД е
нареден превод по сметка сметка BG 79 KOPR 9220 1402 6967 01 с титуляр ТЦ – ИМЕ АД в размер
на 11 000 000 евро с левова равностойност 21 514 130 лв. с основание „ по договор“.
Анализ на произхода на средствата по договор в размер на 15 000 000 евро:
На 25.03.2014г. по сметка BG 27 KOPR 9220 1403 1450 01 с титуляр „ДУНАРИТ“ АД е
получен превод в размер на 15 000 000 евро с основание „ усвояване на кредит“.
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На 25.03.2014г. от сметка BG 27 KOPR 9220 1403 1450 01 с титуляр „ДУНАРИТ“ АД е
нареден превод по сметка сметка BG 79 KOPR 9220 1402 6967 01 с титуляр ТЦ – ИМЕ АД в размер
на 15 000 000 евро с левова равностойност 29 337 450 лв. с основание „ по договор“.
От писмо изх. № 7105/16.12.2015 г. на КТБ АД (н) се установяват:
Договор за банков кредит от 08.01.2013 г., с който КТБ АД отпуска на „Дунарит“ АД
11 000 000 евро. Същият е предназначен за покупка на дълготрайни активи, свързани с основната
дейност на дружеството и не е използуван целево, а е предоставен на ТЦ – ИМЕ АД. Обезпечен със
залог на вземания и залог на „закупените“ с кредита дълготрайни материални активи. На 08.01.2013
г. „Дунарит“ АД като заемодател предоставя на ТЦ – ИМЕ АД като заемател сумата в размер на
11 000 000 евро с левова равностойност 21 514 130 лева.
Договор за банков кредит от 25.03.2014 г., с който КТБ АД отпуска на „Дунарит“ АД
15 000 000 евро. Същият е предназначен за оборотни средства, свързани с основната дейност на
дружеството и не е използуван целево, а е предоставен на ТЦ – ИМЕ АД. На 25.03.2014 г.
„Дунарит“ АД като заемодател предоставя на ТЦ – ИМЕ АД като заемател сумата в размер на
15 000 000 евро с левова равностойност 29 337 450 лева.
Вземането на „Дунарит“ АД от „ТЦ – ИМЕ“ АД в размер на 21 514 130 лв., възникнало
на 08.01.2013 г., подлежи на отнемане в полза на държавата от „Дунарит“ АД на основание
чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на
средствата.
Вземането на „Дунарит“ АД от „ТЦ – ИМЕ“ АД в размер на 29 337 450 лв., възникнало
на 25.03.2014 г., подлежи на отнемане в полза на държавата от „Дунарит“ АД на основание
чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на
средствата.
Акциите в размер на 8 827 000 лева, представляващи 91 % от дяловото участие на EFV
International Financial Ventures Ltd. в капитала на „Хедж Инвестмънт България” АД,
подлежи на отнемане в полза на държавата от EFV International Financial Ventures Ltd. на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
Акциите в размер на 7 244 897,66 лева, представляващи 91 % от дяловото участие на
„Кемира” ООД в капитала на „Дунарит” АД, подлежат на отнемане в полза на държавата от
„Кемира” ООД на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
Дружествените дялове в размер на 4 550 лева, представляващи 9,09 % от дяловото
участие на „Хедж Инвестмънт България” АД в капитала на „Кемира” ООД, подлежат на
отнемане в полза на държавата от „Хедж Инвестмънт България” АД на основание чл. 66,
ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
Акциите в размер на 51 369 211,53 лева, представляващи 91 % от дяловото участие на
„Хедж Инвестмънт България” АД в капитала на „Авионамс” АД, подлежат на отнемане в
полза на държавата от „Хедж Инвестмънт България” АД на основание чл. 66, ал. 2 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
Анализ за определяне на значително несъответствие по години:
2004 г.:
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 66 700 лв., в т.ч.:
- доходи от трудови правоотношения на Ц. В.- 42 714,50 лв.;
- доходи от трудови правоотношения А. В. – 4 443,43 лв.;
- доходи от продажба на МПС – 7 000 лв.;
- начално салдо по банкови сметки – 12 542,37 лв.
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2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 11 998,42 лв., в т.ч.:
- разходи за издръжка на домакинството, установени по банков път и съобразени с данните
на НСИ – 1 298,42 лв.;
- дарения – 500 лв.;
- разходи за родителска издръжка /Р. В./ - 10 190 лв.
3. Установен нетен доход в размер на 54 711,88 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални
активи/ общо в размер на 654 000 лв., в т.ч.:
- разходи за изграждане на недвижими имоти – 300 000 лв.;
- разходи за увеличаване на капитала на дружества – 350 000 лв.;
- вноски от трети лица – 4 000 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 599 288,12 лв.
2005 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 511 802,34 лв., в т.ч.:
- доходи от трудови правоотношения на Ц. В.– 102 680,16 лв.;
- доходи от трудови правоотношения А. В. – 10 836,24 лв.;
- доходи от продажба на МПС – 397 700 лв.;
- доходи от дивиденти – 585,94 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 160 506,53 лв., в т.ч.:
- разходи за издръжка на домакинството, установени по банков път и съобразени с данните
на НСИ – 25 522,21 лв.;
- разходи за пътувания в чужбина – 76 265,69 лв.;
- дарения – 24 100 лв.;
- разходи за родителска издръжка /Р. В./ - 26 685,63 лв.;
- застраховки – 7 933 лв.
3. Установен нетен доход в размер на 351 295,81 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални
активи/ общо в размер на 1 542 808,14 лв., в т.ч.:
- разходи за покупка на недвижими имоти – 823 610 лв.;
- разходи за изграждане на недвижими имоти – 340 000 лв.;
- разходи за покупка на недвижим имот на Р. В. – 51 829,50 лв.;
- разход за покупка на МПС – 219 229,64 лв.;
- разход за учредяване на дружества – 5 000 лв.;
- разходи за увеличаване на капитала на дружества – 100 000 лв.;
- внесени суми в брой по сметки на А. В. – 3 139 лв.;
5. Установено несъответствие в размер на 1 191 512,33 лв.
2006 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 157 567,71 лв., в т.ч.:
- доходи от трудови правоотношения на Ц. В.– 141 809,68 лв.;
- доходи от трудови правоотношения А. В. – 12 754,76 лв.;
- доходи от наем – 3 003,27 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 301 657,38 лв., в т.ч.:
- разходи за издръжка на домакинството, установени по банков път и съобразени с данните
на НСИ - 89 120,29 лв.;
- разходи за пътувания в чужбина – 84 445,48 лв.;
- разходи за плащане на данъци по ГДД – 86 927,05 лв.;
- дарения – 8 000 лв.;
- разходи за родителска издръжка /Р. В./ - 22 734,56 лв.;
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- плащания към доставчици – 10 430 лв.
3. Установен нетен доход, отрицателен в размер на 144 089,67 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални
активи/ общо в размер на 1 815 758,81 лв., в т.ч.:
- разходи за покупка на недвижими имоти – 407 000 лв.;
- разходи за изграждане на недвижими имоти – 337 915 лв.;
- разходи за увеличаване на капитала на дружества – 1 000 000 лв.;
- предоставени парични средства на А. В. – 20 000 лв.;
- внесени суми по сметки на А. В. – 7 070 лв.;
- непреобразувана част от получени суми от „Фина – Ц“ ЕООД – 3 773,81 лв.;
- закупени картини – 40 000 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 1 959 848,48 лв.
2007 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 163 466,34 лв., в т.ч.:
- доходи от трудови правоотношения на Ц. В.– 147 403,17 лв.;
- доходи от трудови правоотношения А. В. – 14 911,17 лв.;
- доходи от наем – 1 152 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 573 925,83 лв., в т.ч.:
- разходи за издръжка на домакинството, установени по банков път и съобразени с данните
на НСИ - 141 996,58 лв.;
- разходи за пътувания в чужбина – 276 788,34 лв.;
- разходи за плащане на данъци по ГДД – 121 470,88 лв.;
- дарения – 1 000 лв.;
- разходи за правна помощ – 11 402,49 лв.;
- разходи за платен наем в чужбина – 12 541,31 лв.;
- плащания към доставчици – 8 726,23 лв.
3. Установен нетен доход, отрицателен в размер на 410 459,49 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални
активи/ общо в размер на 8 328 729,66 лв., в т.ч.:
- разходи за покупка на недвижими имоти – 1 364 650,94 лв.;
- разходи за изграждане на недвижими имоти – 130 244,51 лв.;
- разходи за покупка на недвижим имот на Р. В. – 103 719,02 лв.;
- разход за учредяване на дружества – 5 000 лв.;
- предоставени парични средства на А. В. – 50 472,15 лв.;
- внесени суми по сметки на А. В. – 4 000 лв.;
- внесени суми в брой по сметки на Р. В. - 20 242,84 лв.;
- разходи за покупка на бижута – 97 791,50 лв.;
- непреобразувана част от получени суми от „Фина – Ц“ ЕООД – 6 492 608,70 лв.
- закупени картини – 60 000 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 8 739 189,15 лв.
2008 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 1 181 994,45 лв., в т.ч.:
- доходи от трудови правоотношения на Ц. В.– 136 740,27 лв.;
- доходи от трудови правоотношения А. В. – 21 152 лв.;
- доходи от наем – 1 296 лв.;
- доходи от продажба на недвижимо имущество – 885 лв.;
- получен заем – 1 021 921,18 лв.
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2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 1 372 579,90 лв., в т.ч.:
- разходи за издръжка на домакинството, установени по банков път и съобразени с данните
на НСИ - 214 450,49 лв.;
- разходи за пътувания в чужбина – 433 500,39 лв.;
- разходи за плащане на данъци по ГДД – 572 777,15 лв.;
- дарения – 24 729,44 лв.;
- разходи за платен наем в чужбина – 94 896,88 лв.;
- разходи за родителска издръжка /Р. В./ - 3 975,55 лв.;
- застраховки – 13 250 лв.;
- плащания към доставчици – 15 000 лв.
3. Установен нетен доход, отрицателен в размер на 190 585,45 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални
активи/ общо в размер на 8 424 332,69 лв., в т.ч.:
- разходи за изграждане на недвижими имоти – 2 271 177,15 лв.;
- разходи за покупка на недвижим имот на Р. В. – 431 200,48 лв.;
- разходи за покупка на акции – 100 000 лв.;
- внесени суми в брой от Ц. В.– 16 100 лв.;
- разход за увеличение на капитала на дружества – 5 000 000 лв.;
- предоставени парични средства на А. В. и Р. В. по банкови сметки – 75 047,15 лв.;
- получени суми от трети лица – 4 500 лв.;
- внесени суми по сметки на А. В. – 3 000 лв.;
- внесени суми в брой по сметки на Р. В. - 14 864,31 лв.;
- непреобразувана част от получени суми от „Фина – Ц“ ЕООД – 20 268,44 лв.;
- закупени картини – 488 175,14 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 8 614 918,15 лв.
2009 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 6 160 108,53 лв., в т.ч.:
- доходи от трудови правоотношения на Ц. В.– 134 892 лв.;
- доходи от трудови правоотношения А. В. – 23 920,53 лв.;
- доходи от наем – 1 296 лв.;
- доходи от продажба на МПС – 15 000 лв.;
- доходи от дивиденти – 5 985 000 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 12 261 862,64 лв., в т.ч.:
- разходи за издръжка на домакинството, установени по банков път и съобразени с данните
на НСИ - 289 358,78 лв.;
- разходи за пътувания в чужбина – 568 285,54 лв.;
- разходи за плащане на данъци по ГДД – 334 725,65 лв.;
- дарения – 217 791,50 лв.;
- разходи за платен наем в чужбина – 104 789,46 лв.;
- застраховки – 34 467,45 лв.;
- плащания към доставчици – 61 894,16 лв.;
- бонуси, изплатени на служителите на КТБ – 734 492 лв.;
- разходи за учредяване на фондация – 9 916 058,10 лв.
3. Установен нетен доход, отрицателен в размер на 6 101 754,11 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални
активи/ общо в размер на 2 540 177,49 лв., в т.ч.:
- разходи за изграждане на недвижими имоти – 363 546 лв.;
- разходи за покупка на недвижим имот на Р. В. – 283 992,24 лв.;
- внесени суми в брой от Ц. В.– 3 350 лв.;
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- разход за увеличение на капитала на дружества – 150 000 лв.;
- предоставени парични средства в брой на А. В. – 160 000 лв.;
- внесени суми в брой по сметки на Р. В. – 131 920,73 лв.;
- непреобразувана част от получени суми от „Фина – Ц“ ЕООД – 238,73 лв.;
- получени суми от трети лица – 13 000 лв.;
- покупка на бижута – 10 000 лв.;
- закупени картини – 1 424 129,79 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 8 641 931,61 лв.
2010 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 950 377,76 лв., в т.ч.:
- доходи от трудови правоотношения на Ц. В.– 126 886,40 лв.;
- доходи от трудови правоотношения А. В. – 27 195,36 лв.;
- доходи от наем – 1 296 лв.;
- доходи от дивиденти – 795 000 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 2 572 255,26 лв., в т.ч.:
- разходи за издръжка на домакинството, установени по банков път и съобразени с данните
на НСИ – 216 348,68 лв.;
- разходи за пътувания в чужбина – 557 258,66 лв.;
- разходи за плащане на данъци по ГДД – 117 193,66 лв.;
- дарения – 618 690,08 лв.;
- разходи за платен наем в страната – 182 185,57 лв.;
- разходи за родителска издръжка /Р. В./ - 6 910,87 лв.;
- застраховки – 52 988,40 лв.;
- плащания към доставчици – 24 959,34 лв.;
- бонуси, изплатени на служителите на КТБ – 793 070 лв.;
- разходи за управление на собствеността – 2 650 лв.
3. Установен нетен доход, отрицателен в размер на 1 621 877,51 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални
активи/ общо в размер на 2 049 523,31 лв., в т.ч.:
- разходи за покупка на недвижим имот на Р. В. – 63 579,60 лв.;
- внесени суми в брой от Ц. В.– 12 750 лв.;
- разходи за покупка на ценности – 600 лв.;
- предоставени парични средства на А. В. и Р. В. по банкови сметки – 58 674,90 лв.;
- внесени суми в брой по сметки на Р. В. - 172 328,18 лв.;
- предоставени парични средства в брой на А. В. – 190 000 лв.;
- получени суми от трети лица – 12 000 лв.;
- непреобразувана част от получени суми от „Фина – Ц“ ЕООД – 315 192,15 лв.;
- закупени картини – 1 224 398,48 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 3 671 400,81 лв.
2011 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 20 057 796,02 лв., в
т.ч.:
- доходи от трудови правоотношения на Ц. В.– 127 247,03 лв.;
- доходи от трудови правоотношения А. В. – 26 424,34 лв.;
- получен заем – 2 500 000 лв.;
- доходи от наем – 1 296 лв.;
- доходи от дивиденти – 17 060 000 лв.;
- възстановени средства от „Сънлайт Еър“ – 342 828,65 лв.
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

300 / 378

За служебно ползване!
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 2 907 761,96 лв., в т.ч.:
- разходи за издръжка на домакинството, установени по банков път и съобразени с данните
на НСИ – 309 891,16 лв.;
- разходи за пътувания в чужбина – 1 203 477,21 лв.;
- разходи за плащане на данъци по ГДД – 7 285,60 лв.;
- дарения – 886 578,71 лв.;
- разходи за платен наем в страната – 332 158,64 лв.;
- разходи за платен наем в чужбина – 53 982,08 лв.;
- разходи за родителска издръжка /Р. В./ - 16 052,80 лв.;
- застраховки – 59 772,26 лв.;
- разходи за доброволно пенсионно осигуряване – 1 571,41 лв.;
- плащания към доставчици – 28 735,68 лв.;
- разходи за управление на собствеността – 8 256,41 лв.
3. Установен нетен доход в размер на 17 150 034,06 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални
активи/ общо в размер на 59 617 299,38 лв., в т.ч.:
- разходи за покупка на самолет /авансово плащане/ – 361 308,68 лв.;
- разходи за покупка на акции – 10 000 лв.;
- внесени суми в брой от Ц. В.– 6 900 лв.;
- разходи за покупка на ценности – 325,20 лв.;
- разходи за увеличаване на капитала – 10 500 000 лв.;
- предоставени парични средства на А. В. и Р. В. по банкови сметки – 115 393,97 лв.;
- предоставени парични средства в брой на А. В. – 110 000 лв.;
- внесени суми в брой по сметки на Р. В. – 78 233,20 лв.;
- възстановени суми на „Бромак“ ООД – 2 529 141,81 лв.;
- непреобразувана част от получени суми от „Фина – Ц“ ЕООД – 45 324 037,35 лв.;
- закупени картини – 581 959,17 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 42 467 265,32 лв.
2012 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 10 014 219,67 лв., в
т.ч.:
- доходи от трудови правоотношения на Ц. В.– 127 488,60 лв.;
- доходи от трудови правоотношения А. В. – 36 141,20 лв.;
- доходи от продажба на недвижимо имущество – 64 447,60 лв.;
- получен кредит от „КТБ”АД – 9 779 150 лв.;
- изтеглени парични средства от банкови сметки /начално салдо/ - 6 992,27 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 5 258 837,34 лв., в т.ч.:
- разходи за издръжка на домакинството, установени по банков път и съобразени с данните
на НСИ – 285 808,12 лв.;
- разходи за пътувания в чужбина – 2 072 949 лв.;
- дарения – 867 675,75 лв.;
- разходи за платен наем в страната – 337 967,44 лв.;
- други установени разходи – 50 138,61 лв.;
- разходи за платен наем в чужбина – 165 749,69 лв.
- разходи за родителска издръжка /Р. В./ - 12 185 лв.
- застраховки – 94 647,95 лв.
- плащания към доставчици – 48 863,49 лв.;
- разходи за управление на собствеността – 45 973,01 лв.;
- нотариални такси и комисионни в Женева – 1 276 879,28 лв.
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3. Установен нетен доход в размер на 4 755 382,33 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални
активи/ общо в размер на 39 947 556,91 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на недвижими имоти – 37 950 704,40 лв.;
- внесени суми в брой от Ц. В.– 4 932,24 лв.;
- разходи за покупка на ценности – 9 473 лв.;
- разход за погасителни вноски по кредити – 353 093,48 лв.;
- предоставени парични средства на А. В. и Р. В. по банкови сметки– 35 204,94 лв.;
- внесени суми в брой по сметки на Р. В. - 172 113,04 лв.;
- разходи за покупка на бижута – 12 200 лв.;
- непреобразувана част от получени суми от „Фина – Ц“ ЕООД – 127 789,24 лв.;
- закупени картини – 1 282 046,57 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 35 192 174,57 лв.
2013 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 176 688,05 лв., в т.ч.:
- доходи от трудови правоотношения на Ц. В.– 126 930,31 лв.;
- доходи от трудови правоотношения А. В. – 47 317,87 лв.;
- доходи от наем – 2 439,87 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 5 970 068,37 лв., в т.ч.:
- разходи за издръжка на домакинството, установени по банков път и съобразени с данните
на НСИ - 389 960,17 лв.;
- разходи за пътувания в чужбина – 1 915 248,36 лв;.
- разходи за плащане на данъци по ГДД – 567 166,15 лв.;
- дарения – 1 862 090,51 лв.;
- разходи за платен наем в страната – 620 018,96 лв.;
- други установени разходи – 211 646,94 лв.;
- разходи за платен наем в чужбина – 165 742,57 лв.;
- разходи за родителска издръжка /Р. В./ - 4 346,61 лв.;
- застраховки – 109 864,27 лв.;
- разходи за доброволно пенсионно осигуряване – 52 115 лв.;
- плащания към доставчици – 61 404,83 лв.;
- разходи за управление на собствеността – 10 428 лв.
3. Установен нетен доход, отрицателен в размер на 5 793 380,32 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални
активи/ общо в размер на 19 288 076,04 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на недвижими имоти – 3 067 599,38 лв.;
- разходи за покупка на недвижим имот на Р. В. – 2 106 663,61 лв.;
- разход за покупка на акции – 65 000 лв.;
- внесени суми в брой от Ц. В.– 189 972,86 лв.;
- разходи за покупка на ценности – 53 196 лв.;
- разходи за увеличение на капитала – 1 369 082 лв.;
- разход за погасителни вноски по кредити – 10 556 595,38 лв.;
- предоставени парични средства на А. В. и Р. В. по банкови сметки – 1 955,83 лв.;
- внесени суми в брой по сметки на Р. В. – 168 201,38 лв.;
- получени суми от трети лица – 9 206,95 лв.;
- разходи за покупка на бижута – 2 800,13 лв.;
- закупени картини – 1 693 748,78 лв.;
- непреобразувана част от получени суми от „Фина – Ц“ ЕООД – 4 053,74 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 25 081 456,36 лв.
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2014 г. до 04.08.2014 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 73 145 лв., в т.ч.:
- доходи от трудови правоотношения на Ц. В.– 53 538,42 лв.;
- доходи от трудови правоотношения А. В. – 19 606,58 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 3 072 978,06 лв., в т.ч.:
- разходи за издръжка на домакинството, установени по банков път и съобразени с данните
на НСИ - 117 594,27 лв.;
- разходи за пътувания в чужбина – 1 240 733,56 лв.;
- разходи за плащане на данъци по ГДД – 529 702,95 лв.;
- дарения – 78 649,99 лв.;
- разходи за платен наем в страната – 281 639,52 лв.;
- други установени разходи – 538 615,28 лв.;
- разходи за платен наем в чужбина – 85 194,22 лв.;
- плащания към доставчици – 191 751,26 лв.;
- разходи за управление на собствеността – 9 097,01 лв.
3. Установен нетен доход, отрицателен в размер на 2 999 833,06 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални
активи/ общо в размер 223 904 841,90 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на недвижими имоти – 6 072 989,57 лв.;
- разходи за покупка на недвижим имот на Р. В. – 526 665,90 лв.;
- разход за покупка на акции – 12 000 лв.;
- разход за покупка на монети – 750 522,70 лв.;
- разходи за учредяване на дружества – 24 447,88 лв.;
- предоставени парични средства на А. В. и Р. В. по банкови сметки – 103 719,55 лв.;
- внесени суми в брой по сметки на Р. В. - 80 189,03 лв.;
- непреобразувана част от получени суми от „Фина – Ц“ ЕООД - 10 447 084,35 лв.;
- имущество от престъпна дейност – 205 887 223 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 226 904 675,04 лв.
Анализ за определяне на значително несъответствие за целия период на проверката:
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 39 513 866,17 лв., в
т.ч.:
- доходи от трудови правоотношения на Ц. В.– 1 268 330,54 лв.;
- доходи от трудови правоотношения А. В. – 244 703,48 лв.;
- доходи от наем – 11 779,14 лв.;
- доходи от продажба на недвижимо имущество – 65 332,60 лв.;
- доходи от продажба на МПС – 419 700 лв.;
- доходи от дивиденти – 23 840 585,94 лв.;
- получени заеми и кредити – 13 301 071,18 лв.;
- начални салда по банкови сметки – 19 534,64 лв.;
- възстановени суми от „Сънлайт Еър“ ЕАД – 342 828,65 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 34 464 421,69 лв., в т.ч.:
- разходи за издръжка на домакинството, установени по банков път и съобразени с данните
на НСИ – 2 081 349,17 лв.;
- разходи за пътувания в чужбина – 8 428 988,23 лв.;
- разходи за плащане на данъци по ГДД – 2 337 249,09 лв.;
- дарения – 4 589 805,98 лв.;
- разходи за платен наем в страната – 1 753 970,13 лв.;
- други установени разходи – 811 803,32 лв.;
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- разходи за платен наем в чужбина – 682 872,21 лв.;
- родителска издръжка – 103 105,02 лв.;
- застраховки – 372 923,33 лв.;
- доброволно пенсионно осигуряване – 53 686,41 лв.;
- плащания към доставчици – 451 764,99 лв.;
- изплатени бонуси на служители – 1 527 562 лв.;
- разходи за управление на собствеността – 76 404,43 лв.;
- разходи за учредяване на фондация - 9 916 058,10 лв.;
- такси и комисионни в Женева – 1 276 879,28 лв.
3. Установен нетен доход в размер на 5 049 444,48 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални
активи/ общо в размер на 368 113 104,41 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на недвижими имоти – 49 686 554,29 лв.;
- разход за изграждане на имоти – 3 742 882,66 лв.;
- разходи за покупка на недвижим имот на Р. В. – 3 567 650,35 лв.;
- разходи за покупка на превозни средства – 580 538,32 лв.;
- разходи за покупка на акции – 187 000 лв.;
- внесени суми в брой от Ц. В.– 234 547,25 лв.;
- разходи за покупка на ценности – 63 594,20 лв.;
- разход за покупка на монети – 750 522,70 лв.;
- разход за учредяване на дружества – 34 447,88 лв.;
- разходи за увеличение на капитала – 18 469 082 лв.;
- разходи за вноски по кредити – 10 909 688,86 лв.;
- предоставени парични средства на А. В. и Р. В. по банкови сметки – 919 996,34 лв.;
- внесени суми в брой по сметки на Р. В. - 838 092,71 лв.;
- получени суми от трети лица – 42 706,95 лв.;
- внесени суми в брой от А. В. – 16 955,83 лв.;
- възстановени суми от отпуснат заем – 2 529 141,81 лв.;
- покупка на бижута – 122 791,63 лв.;
- получени суми от „Фина – Ц“ ЕООД – 62 735 229,68 лв.;
- закупени картини – 6 794 457,95 лв.;
- имущество престъпна дейност – 205 887 223 лв.;
5. Установено несъответствие в размер на 363 063 659,93 лв.
При така описаната фактическа обстановка е видно, че е налице значително несъответствие
в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с § 1, т. 7 от ДР
на ЗОПДНПИ.
Предприети действия за налагане на обезпечителни мерки върху установеното
имущество:
А. Относно Искане на КОНПИ с правно основание чл. 37, ал. 1 от ЗОПДНПИ до СГС
срещу Ц. Р. В. и свързаните с него физически и юридически лица
На основание Решение № 170/14.05.2015 г. на КОНПИ е образувано производство по чл. 22,
ал. 1 от ЗОПДНПИ срещу Ц. Р. В., с ЕГН ********** и на основание чл. 37 от ЗОПДНПИ е
внесено искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск по чл. 74 вр. чл. 75 от ЗОПДНПИ в
Софийски градски съд срещу Ц. В.и свързаните с него физически и юридически лица.
С Определение № 9 от 21.05.2015 г. по гр. д. № С – 10/2015 г. на Софийски градски съд ГО,
ІV – Д състав е допуснато обезпечение на бъдещи искове с обща цена 963 047 999,87 лева, чрез
налагане на възбрани върху недвижимите имоти и запори върху движимо имущество.
С Определение от 28.05.2015 г. Софийски градски съд допълва постановеното по гр. д. № С
– 10/2015 г. на СГС, ІV – Д състав определение № 9 от 21.05.2015 г. в частта му относно
наложените запори върху леки и товарни автомобили, дружествени дялове, акции, движими вещи –
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картини, като индивидуализира собствеността на имуществата, върху които е допусната
обезпечителната мярка запор. Издадената на 22.05.2015 г. обезпечителна заповед е обезсилена и е
издадена нова обезпечителна заповед за наложените обезпечителни мерки „запор” съобразно
определенията от 21.05.2015 г. и от 28.05.2015 г.
С Определение № 33 от 11.08.2015 г. по ч. гр. д. № П – 40/2015 г. Софийски апелативен съд
потвърждава определение № 9 от 21.05.2015 г. по гр. д. № С – 10/2015 г. по описа на Софийски
градски съд, ГО, ІV – Д състав, с което е допуснато обезпечение на бъдещи искове по чл. 74 вр.
чл. 75 ЗОПДНПИ на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и определение от
28.05.2015 г. по същото дело. Издадени са обезпечителни заповеди, както и сертификат по образец
по приложение V към Конвенция относно компетентността, признаването, изпълнението на
съдебни решения по граждански и търговски дела, подписана в Лугано, на основание чл. 54 от
Конвенцията относно установено имущество в Конфедерация Швейцария и Великото Херцогство
Люксембург.
Искането на КОНПИ в частта за налагане на обезпечителните мерки спиране
разпореждането с посочени идеални части от активите и спиране вписването в имотния регистър
към Агенцията по вписванията на разпоредителните сделки с посочени идеални части от активите
на „Вива Телеком България” ЕАД, „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, „БТК НЕТ”
ЕООД, „БТК НЕТ” ЕООД, „ТЦ - ИМЕ” АД, „Хедж Инвестмънт България” АД, „Авионамс” АД,
„Кемира” ЕООД и „Дунарит” АД е оставено без уважение като неоснователно за спиране на
разпореждането с активите на търговските дружества, предвид че с налагането на запори върху
съответните дялове / акции от капитала ще бъде постигнато спиране разпореждането с активите на
дружеството и като недопустимо по отношение искането спиране вписването на разпоредителните
сделки, предвид че следва да бъде инициирано охранително производство по вписване, при което
компетентен да постанови спиране на производството е съдията по вписване и то в предвидените от
закона случаи. От процесуалния представител на КОНПИ е подадена жалба до САС срещу
определението на СГС в частта му, с която е отхвърлена молбата за допускане на обезпечение на
бъдещи искове от ЗОПДНПИ. С Определение № 20 от 04.06.2015 г., постановено по ч. гр. д. № СП
– 21 по описа за 2015 г., Софийски апелативен съд потвърждава Определението от 21.05.2015 г. по
гр. д. № С – 10 / 2015 г. на СГС в обжалваната част.
Въз основа на обезпечителна заповед от 28.05.2015 г., издадена по гр. д. С – 10/2015 г. ,
съгласно определение от 21.05.2015 г. и допълнително определение от 28.05.2015 г. относно
налагане на запори върху движимото имущество е образувано изп. д. № 331/ 2015 г. по описа на
Съдебно - изпълнителна служба при Софийски районен съд.
След налагане на обезпечителните мерки с препоръчана поща са изпратени :
І. Съобщение с изх. № 3563/24.06.2015 г. до Ц. Р. В. за възможността да представи писмена
декларация по чл. 57 ал. 1 от ЗОПДНПИ и възможността съгласно чл. 60 от ЗОПДНПИ да се
запознае с всички материали, събрани в хода на проверката по ЗОПДНПИ, отнасящи се до него и
контролираните от него юридически лица.
На 09.07.2015 г. проверяваното лице Ц. Р. В., чрез адвокат Л. Е. К. с ЕГН **********
(Пълномощно, заверено на 09.07.2015г.) и преупълномощените от него на 09.07.2015г. адвокат Д. В.
К. с ЕГН ********** и адвокат С. А. С. с ЕГН **********, със служебен адрес гр.С. се запозна с
всички материали събрани в хода на образуваната срещу него проверка № 1130/ 2014г. по описа на
ТД на КОНПИ – гр.София. Проверяваното лице Ц. Р. В. чрез своите пълномощници заяви и че е
запознат с изпратеното му съобщение изх. № 3563/ 24.06.2015г., с което е уведомен, че на
основание чл. 57 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
/ЗОПДНПИ/ може да представи писмена декларация за обстоятелствата, подробно описани в чл. 57,
ал.1 от ЗОПДНПИ в едномесечен срок, тъй като се намира в чужбина, в която следва да предостави
информация и за юридическите лица посочени в съобщението.
Проверяваното лице Ц. Р. В., чрез своите пълномощници заявява и че са му разяснени
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правата в едномесечен срок, считано от 09.07.2015 г. да направи възражения и да представи
доказателства.
Екземпляр от Протокол с вътр. № 03790/ 09.07.2015 г. за предявяване на материалите по
проверка № 1130/ 2014 г. по описа на ТД на КОНПИ – София е връчен на адвокат Л. Е. К. на
09.07.2015 г. в Териториално бюро – Благоевград при ТД София на КОНПИ, при което същият е
направи следните възражения:
1. При дадената му възможност да се запознае с материалите по проверка № УВ 1130/2014 г.
на ТД на КОНПИ- София е установил, че същите не са систематизирани и са без опис, което
създава основателни съмнения, както дали това са пълния обем от доказателства, така и дали
същите са оригинали или копия. Не са прошнуровани и прономеровани.
2. Не е било предоставено и предявено искането, с което е нарушено правото на адекватна
защита, т. к. не може да се провери дали предявените му доказателства, са описаните в искането до
СГС.
3. Не става ясно какви доказателства следва да се представят в предвидения от закона
едномесечен срок и изискването за предоставяне на информация за ЮЛ, посочени в съобщението.
4. Предвид гореизложеното, възразява се срещу отразеното в протокола обстоятелство, че Ц.
В., чрез своите пълномощници е запознат с всички материали, събрани в хода на образуваната
срещу него проверка №1130/ 2014 г. на ТД на КОНПИ - София поради посочените нарушения,
които не гарантират, че в действителност това са всички материали.
Във връзка с направено искане за допълнително запознаване с материалите по проверка
№ УВ1130/2014 г. от адвокат Л. К., на същия е предоставена възможност за запознаване с
материалите в Териториално бюро - Благоевград при ТД на КОНПИ - София на 14.07.2015 г. и на
17.07.2015 г. от 10.00 ч.
На 14.07.2015 г. отново са предоставени всички материали, събрани в хода на проверката по
пр. № УВ1130/2014 г. по описа на ТД на КОНПИ - София на проверяваното лице Ц. Р. В., чрез
адвокатски съдружници П. Д. Г. с ЕГН ********** и В. Д. Г. с ЕГН ********** в адвокатско
дружество „К. и партньори”, което дружество е пълномощник на проверяваното лице Ц. Р. В.
съгласно представено пълномощно. Екземпляр от протокол с вътр. № 03911/ 14.07.2015 г. за
предявяване на материалите по проверка № УВ1130/2014 г. по описа на ТД София на КОНПИ е
връчен на П. Г. и В. Г. на 14.07.2015 г. в ТБ - Благоевград при ТД на КОНПИ - София.
На 17.07.2015 г. въпреки предоставената възможност за запознаване с материалите по
проверката пълномощниците на Ц. Р. В. не са се явили, като това обстоятелство е удостоверено в
присъствието на свидетел В. Х. Г. – служител на сектор БОП Благоевград към Главна дирекция
БОП, притежаващ служебна карта № ********* издадена от Министерство на вътрешните работи
на Р България ( Протокол вх. № 04068 от 17.07.2015 г. ).
С вх. № 03912/14.07.2015 г. в ТБ - Благоевград при ТД на КОНПИ - София е постъпило
заявление от адв. дружество „К. и партньори” с искане за предоставяне на копия от документи по
проверка № УВ1130/2014 г., които да бъдат предоставени лично на упълномощеното лице или на
адрес : гр. С. Копия от документи не са предоставяни предвид обстоятелството, че на 09.07.2015 г.
на проверяваното лице Ц. Р. В. чрез упълномощените от него адвокати Л. К., Д. К. и С. С. са
предявени всички материали по образуваната срещу него проверка и са разяснени правата, че може
в едномесечен срок, считано от 09.07.2015 г. да бъдат направени възражения и да бъдат
представени доказателства. Поради големия обем на материалите е предоставена възможност и за
допълнително запознаване с материалите на 14.07.2015 г. и на 17.07.2015 г. в ТБ - Благоевград при
ТД на КОНПИ - София (Протокол с вътр. № 03790/ 09.07.2015 г. ).
От посочените по-горе протоколи се установява безспорно, че на проверяваното лице Ц. Р.
В. е осигурена възможност за участие в производството, като същият чрез упълномощените от него
адвокати и адвокатски сътрудници е запознат с всички материали по образуваната срещу него
проверка. Липсва законово задължение органите по чл. 13, ал. 1 от ЗОПДНПИ да осигуряват на
проверяваното лице копия на документите, съдържащи се по извършената проверка.
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В законоустановения по чл. 57, ал. 3 от ЗОПДНПИ едномесечен срок – 09.08.2015 г. не е
представена Декларация по чл. 57, ал. 1 от ЗОПДНПИ. В едномесечния срок не са постъпили
възражения и обяснения с посочване на доказателства от проверяваното лице.
Относно направеното от адв. К. на 09.07.2015 г. възражение, че предявените материали по
проверка № УВ 1130/ 2014 г. на ТД на КОНПИ - София не са систематизирани, че са без опис, не са
прошнуровани и прономеровани, което създавало основателни съмнения дали това е пълният обем
от доказателства и дали същите са оригинали или копия, то същите са формални и без
доказателствена стойност.
Относно възражението, че не е представено и предявено искането, с което е нарушено
правото на адекватна защита, тъй като не може да се провери дали предявените доказателства са
описаните в искането до СГС, то това възражение е бланкетно. От самото направено възражение се
установява, че адв. К. се е запознал не само с депозираното в СГС искане по чл. 37 от ЗОПДНПИ, а
и с посочените под опис приложени към искането документи.
Относно направеното възражение, че не става ясно какви доказателства следва да бъдат
представени в предвидения от закона едномесечен срок и изискването за предоставяне на
информация за ЮЛ посочени в съобщението, то липсва разпоредба в ЗОПДНПИ, която да
задължава органите на КОНПИ да указват на проверяваното лице и свързаните с него физически и
юридически лица какви доказателства да посочват и представят в срока по чл. 57 и чл. 60 от
ЗОПДНПИ.
ІІ. С изх. № 03561/24.06.2015 г. е изпратено съобщение до Р. Ц. В. за възможността
съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗОПДНПИ да представи писмена декларация по чл. 57, ал. 1 от ЗОПДНПИ
в 14 / четиринадесет / – дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението. Във връзка с
изпратеното съобщение до Р. В. в ТБ – Благоевград при ТД на КОНПИ – София с вх.
№ 04081/20.07.2015 г. е постъпила молба от адв. М. П. М. – САК в качеството му на упълномощен
от Р. Ц. В., с която уведомява, че декларацията по чл. 57, ал. 1 от ЗОПДНПИ ще бъде представена в
предвидения от ЗОПДНПИ едномесечен срок, тъй като Р. В. е извън пределите на Р България. Към
молбата е приложено пълномощно, съгласно което Р. Ц. В. е упълномощила изрично адвокатско
дружество „М. М. и съдружници” представлявано от адвокат М. П. М. да я представлява пред
КОНПИ и нейните териториални подразделения като осъществява представителство във връзка с
всички извършвани проверки от Комисията, както и тази по отношение, на която е връчено
съобщение с изх. № 03561/ 24.06.2015 г.
С вх. № 04226/28.07.2015 г. на ТБ – Благоевград при ТД на КОНПИ – София постъпва
декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ от Р. Ц. В. с приложения, в които са посочени следните данни :
Приложение 1 към Декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ :
Раздел ІІ – буква „А” – Недвижими имоти
1. Лично притежавани, включително съпружеска имуществена общност или в
съсобственост:
– собственик на апартамент, склад, гараж, с местонахождение в гр. София, район Лозенец,
местност „Витоша”, придобит на 16.10.2008 г. чрез покупка с Нотариален акт № 178 том ІV рег.
№ 13308, дело № 712 от 16.10.2008 г. Вещни тежести – не.
– собственик на 5,88 идеални части от УПИ с местонахождение в гр. София, район Лозенец,
местност „Витоша”, придобити безвъзмездно на 09.02.2010 г. / цената е включена в стойността на
апартамент, склад, гараж – придобити с Нотариален акт № 178 том ІV рег. № 13308 дело № 712 от
16.10.2008 г. Вещни тежести – не.
– собственик на апартамент с местонахождение в гр. Царево, кв. „Василико”, придобит на
09.06.2009 г. чрез покупка с Нотариален акт № 81 том ІІІ рег. № 2047 дело № 425 от 09.06.2009 г.
Вещни тежести – не.
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– собственик на апартамент с идеални части от правото на стореж върху поземлен имот с
местонахождение в гр. Варна, к. к. „Св. Св. Константин и Елена”, придобити на 21.12.2013 г. чрез
покупка с Нотариален акт № 124 том І рег. № 2330 дело № 93 от 21.12.2013 г. Вещни тежести – не.
Приложение 2 към Декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ :
Извършени през проверявания период сделки с недвижими имоти и ограничена вещни права
1. Лично извършени сделки:
- покупка на апартамент, склад, гараж и 5, 88 % идеални части от УПИ с местонахождение
гр. София, район Лозенец, местност „Витоша” с Нотариален акт № 178 том ІV рег. № 13308 дело
№ 712 от 16.10.2008 г. и Нотариален акт № 42 том рег. № 933 дело № 32 от 09.02.2010 г. , със
страни по сделката Р. Ц. В. и СЪН СИТИ 03 АД с ЕИК 131048001, дата и година на извършване на
сделката 2008 г.-2010 г., стойност на сделката - платени на продавача 262 116, 14 лева, източници
на средства за извършената сделка - безвъзмездно предоставени средства - дарение от родител Ц. Р.
В., без родствена връзка между страните по сделката.
- покупка на апартамент с идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с
местонахождение гр. Царево кв. „Василико” с Нотариален акт № 81, том ІІІ, рег. № 2047, дело
№ 425 от 09.06.2009 г. , със страни по сделката Р. Ц. В. и БИЛДИНГ РИСОРТ ЕООД с ЕИК
102906785, стойност на сделката – платени на продавача 283 992, 24 лева, дата и година на
извършване на сделката 2009 г., източници на средства за извършената сделка - безвъзмездно
предоставени средства – дарение от родител Ц. Р. В., без родствена връзка между страните по
сделката.
- покупка на апартамент с местонахождение гр. Варна, к. к. „Св. Св. Константин и Елена” с
Нотариален акт № 124 том І рег. № 2330 дело № 93 от 21.12.2013 г. , със страни по сделката Р. Ц. В.
и ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ с ЕИК 175130852, стойност на сделката – платени на продавача
2645178 лева, дата и година на извършване на сделката 2013 г., източници на средства за
извършената сделка - безвъзмездно предоставени средства – дарение от родител Ц. Р. В., без
родствена връзка между страните по сделката.
Приложение 3 към Декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ :
Извършени през проверявания период сделки с движими вещи
1. Лично извършени сделки :
- покупка на лек автомобил марка „Сузуки” модел „Джимни”, страни по сделката – купувач
Р. Ц. В., няма посочени стойност на сделката и платени на продавача, дата и година на извършване
на сделката 2013 г., източници на средства за извършената сделка - безвъзмездно предоставени
средства – дарение от родител Ц. Р. В., без родствена връзка между страните по сделката.
Приложение 4 към Декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ :
Раздел ІІ – буква „Г” Лични сметки, банкови касети и сейфове
1. Лични банкови сметки в страната
Банка
КТБ АД
КТБ АД
КТБ АД
КТБ АД
КТБ АД
Банка
ДСК

Вид № на сметка, условия по Дата откриване
сметката
BG 70 KORP 92204101668901
BG 64 KORP 92201001668901
BG 08 KORP 92204401668901
BG 11 KORP 92201101668901
BG 46 KORP 92201401668901
BG 13 STSA 93000022408893
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Приложени са заверени копия на 2 бр. молби от адв. М. М. - САК в качеството му на
упълномощено лице на Р. Ц. В. до синдиците на КТБ АД (вх. № 3177/ 17.07.2015 г ) и до „Банка
ДСК” ЕАД (вх. № 838/ 24.07.2015 г.) с искане за предоставяне на заверени копия от разпечатки /
извлечения / на посочените банкови сметки в лева, евро и долари, както и копия на всички
платежни нареждания за внасяне и теглене по сметките за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2014 г.
В Приложение 4 изрично е отбелязано че посочените молби са с оглед предоставяне на
информация относно салдата по изброените по-горе банкови сметки , като до момента на подаване
на декларацията отговор на тези молби не е постъпил.
Приложение 5 към Декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ :
Раздел ІІ – буква „Ж” – Дялово участие в търговски дружества
1. Лично дялово участие
Вид на дружеството – фирма, наименование
Тръст Василеви ООД
Данъчен № р
Булстат/ ЕИК
Номер на Съд пред който Размер на дялово участие
фирмено
е
извършена
дело
регистрацията
31 000 дяла с номинална стойност
200184488

100 лева всеки, на обща стойност
3 100 000 лева, представляващи 20
% от капитала на дружеството

Посочена е начална дата на участие в юридическото лице – 09.09.2008 г.
Не са посочени: участие в ръководните органи на юридическото лице, срок на съществуване
на юридическото лице, извършени преобразования на юридическото лице и извършени
правоприемства по отношение на юридическото лице.
Приложение 6 към Декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ :
Раздел ІІІ – Източници на средства за придобиване на имуществото и за издръжката на
семейството
І. Доходи на служебни, трудови и приравнени на тях правоотношения
1. Лични доходи
Лицето, изплатило дохода
БРОМАК ЕООД с ЕИК 030090459
Размер на дохода Период на изплащане Дата на сключване на Сума на основното
/реализиране на доход трудовия договор/ служебно трудово
правоотношение, съответно възнаграждение
по
заповед за прекратяване на договор
трудовото/
служебното
правоотношение
382 735, 32 лв.
Март 2010 г. – Юни 16.03.2010 г.
440 456, 40 лв.
2014 г.
Няма приложени документи, които да удостоверяват обстоятелството, че Р. В. има сключени
трудови и др. договори с БРОМАК ЕООД, както и изплащане на възнаграждение по трудово/
служебно правоотношение.
Приложение 7 към Декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ :
ІХ. Лични доходи
1. Лични други доходи
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Безвъзмедно получени суми – представляващи получени суми в брой, по банков път и
плащания на задължения към трети лица от името на Р. В., за сметка на Ц. В., с размер на дохода
8 200 000 лева, период на изплащане / реализиране на дохода – 2004-2014, лице изплатило дохода –
Ц. Р. В..
ІІІ. С изх. № 03338/ 09.06.2015 г. е изпратено съобщение до И. Е. Н. ЕГН **********,
управител на „Акаунт сървисиз 2009” ЕООД с ЕИК 200613037 със седалище и адрес на управление:
гр. София, район Овча купел, кв. „Горна баня”, ул. „Отдих” № 19 за възможността съгласно чл. 58,
ал. 1 от ЗОПДНПИ да представи писмена декларация по чл. 57 ал. 1 от ЗОПДНПИ в 14 /
четиринадесет / – дневен срок считано от датата на получаване на съобщението. От известие за
доставяне ( обратна разписка ) се установява, че съобщението е получено на 15.06.2015 г., но и към
настоящия момент не е постъпила попълнена декларация от И. Е. Н. в качеството ѝ на представител
на лице по чл. 64 т. 2 от ЗОПДНПИ.
ІV. С изх. № 5033/18.08.2015 г. е изпратено съобщение до А. Г. В. за възможността
съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗОПДНПИ да представи писмена декларация по чл. 57, ал. 1 от ЗОПДНПИ
в 14 /четиринадесет/ – дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението. Върнато е
известие, че получателят А. В. отсъства, с изрично отбелязване от „Български пощи” ЕАД – в
чужбина.
До А. Г. В. е изпратено второ съобщение с изх. № 05463/02.09.2015 г. на постоянния и
настоящ адрес в гр. С., както и на адрес: гр. С., който адрес е посочен в постъпилите частни жалби
от А. В. чрез пълномощника адв. С. А. С. - член на САК. В известие за доставяне на второто
съобщение до А. В. на нейния постоянен и настоящ адрес в гр.С. е отбелязана дата на получаване
120914 с нечетливо име на получател, а от известие за доставяне на съобщение с изх.
№ 5463/02.09.2015 г. на адреса, посочен в постъпилите от А. В. частни жалби чрез пълномощника й
адв. С. С. в гр. С. се установява, че съобщението е получено на 03.09.2015 г. от сл. М. Х..
С молба от адв. С. А. С., постъпила с вх. № 5984/23.09.2015 г. в ТБ – Благоевград на ТД на
КОНПИ – София е поискано срокът за представяне на писмена декларация по чл. 57, ал. 1 от
ЗОПДНПИ от А. Г. В. да бъде продължен до 05.10.2015 г. / включително / с оглед факта, че
доверителката му се намира в чужбина. Към настоящия момент няма постъпила Декларация по чл.
57 от ЗОПДНПИ от А. Г. В. в качеството ѝ на лице по чл. 65 от ЗОПДНПИ.
VІ. С изх. № 5032/18.08.2015 г. е изпратено съобщение до П. М. Л., гражданин на
Белгия, роден на ... с адрес: ……, в качеството на собственик на „Louvrier Investments Company 33
S.A.” /предишно наименование Luxembourg Investments Company 33 S.A.” / LIC 33/, с адрес : rue
Jean Engling, L- 1466 Luxemburg. Съобщенията са изпратени на адресите в Москва и в Люксембург,
като от Москва се е върнало известие без отбелязване на получател, подпис и дата на получаване, а
от Люксембург известието за получаване се е върнало с подпис, без отбелязване на име на
получател и дата на получаване. Независимо от това обаче, на посоченото по-горе съобщение в ТБ
– Благоевград е постъпил отговор с вх. № 6373/08.10.2015 г. от П. М. Л., гражданин на Кралство
Белгия, роден на ... с адрес за кореспонденция в България: С., в който същият чрез пълномощника
си адв. К. С., заявява, че всякакви отношения между него и проверяваното от Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество лице Ц. В. са прекратени, включително всякакви
споразумения между тях. П. М. Л. заявява също, че с оглед прекратяване на отношенията не се
явява собственик и не контролира каквото и да било имущество, свързано с лицето Ц. В., както и в
резултат от отношенията с лицето Ц. В. не е придобил никакво имущество, а е претърпял вреди.
Б. Относно Искане на КОНПИ с правно основание чл. 37, ал. 1 от ЗОПДНПИ до СГС
срещу „БРОМАК” ЕООД
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

310 / 378

За служебно ползване!
След Решение № 378/29.07.2015 г. на КОНПИ на основание чл. 37 от ЗОПДНПИ е внесено
Искане в Софийски градски съд за допускане на обезпечение на бъдещ иск на КОНПИ срещу
„БРОМАК” ЕООД с ЕИК 030090459, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно
село, ул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано от управител З. Ж. Б., с едноличен
собственик Ц. Р. В. по вече образувано производство срещу Ц. Р. В. с цена на иска 963 047 999, 87
лева.
С Определение № 15 от 31.07.2015 г. по гр. д. № С – 16/ 2015 г. на СГС- ГО, І брачен състав
е допуснато обезпечение на бъдещ иск на КОНПИ с цена на иска 2 855 502, 30 евро с левова
равностойност 5 584 877 лв. срещу „БРОМАК” ЕООД, чрез налагане на обезпечителна мярка
„Запор” на разплащателна сметка BG 56 KORP 9220 1400 0559 02 в евро в „Корпоративна
търговска банка” АД до размера на подлежащата на отнемане в полза на държавата сума от
2 855 502,30 евро с левова равностойност 5 584 877 лв. с титуляр „БРОМАК” ЕООД с ЕИК
030090459, представлявано от З. Ж. Б. с ЕГН **********. Издадена е обезпечителна заповед от
31.07.2015 г.
Въз основа на обезпечителна заповед от 31.07.2015 г., издадена по гр. д. № С – 16/2015 г. по
описа на СГС, ГО – І брачен състав относно налагане на запор върху разплащателна банкова сметка
с титуляр „Бромак” ЕООД е образувано изп. д. № 548/2015 г. по описа на Съдебно – изпълнителна
служба при Софийски районен съд. От ДСИ при РС гр. София е изпратено запорно съобщение до
„Корпоративна търговска банка” АД за налагане на обезпечителната мярка „запор” върху
разплащателна сметка с титуляр „Бромак” ЕООД, което е получено на 05.08.2015 г.
От писмо с изх. № 4144/06.08.2015 г. на „КТБ” АД се установява, че запорът е приет и
наложен по сметка с IBAN : BG 56 KORP 9220 14 00055902 с титуляр „Бромак” ЕООД. Съгласно
писмото на КТБ АД по сметката няма средства за обезпечаване на вземането и има наложени
предходни запори: запор от НАП по пост. 0549-000003/06.11.2014 г. за сумата 12 096,34 евро и
запор от НАП по пост. 26-Б-932/29.06.2015 г. за сумата 6 135 502,57 евро.
Изпратено е писмо до КТБ АД , че КОНПИ като взискател по изп. д. № 548/ 2015 г. на СИС
при СРС следва да бъде уведомена за наличността по банковата сметка с титуляр „Бромак” ЕООД
след налагане на запора. Съгласно писмо с изх. № 6293/23.10.2015 г. на „КТБ” АД към датата на
налагане на запорното съобщение по и.д. № 20151110400548 с вх. № ЗД – 23364/ 05.08.2015 г.,
наличността по разплащателна сметка BG 56 KORP 9220 14 00055902 в евро с титуляр „БРОМАК”
ЕООД е в размер на 5 652 551,80 евро с левова равностойност 11 055 430,38 лева.
След налагане на обезпечителната мярка „запор” върху банковата сметка на „Бромак” ЕООД
с препоръчана поща е изпратено Съобщение с изх. № 05535/04.09.2015 г. до Ц. Р. В. в качеството
му на едноличен собственик на „Бромак” ЕООД за възможността на 09.09.2015 г. в ТД на КОНПИ –
София да се запознае с материалите събрани в хода на проверката по ЗОПДНПИ, касаещи
допуснато обезпечение на бъдещ иск на основание чл. 74 и чл. 75 от ЗОПДНПИ по гр. д. № С – 16/
2015 г. по описа на СГС, І брачен състав. От известие за доставяне (обратна разписка) се
установява, че съобщението е получено на 12.09.2015 г.
Предвид факта, че съобщението е получено след определената за запознаване с материалите
дата 09.09.2015 г., е изпратено повторно съобщение до Ц. Р. В. в качеството му на едноличен
собственик на „Бромак” ЕООД, че има възможност да се запознае с материалите като е определена
дата 18.09.2015 г. От известие за доставяне се установява, че съобщението е получено на 16.09.2015
г. С Протокол от 18.09.2015 г. в присъствието на свидетел С. С. С. с ЕГН ********** е
удостоверено обстоятелството, че проверяваното лице и лица, които го представляват по смисъла
на чл. 60, ал. 4 от ЗОПДНПИ не са се явили за запознаване с материалите, изброени подробно и в
посочения Протокол от 18.09.2015 г.
Предмет на отнемане в исково производство ще бъде имущество на стойност
2 203 445 038,59 лева, тъй като е налице значително несъответствие в имуществото на
проверяваното лице по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ.
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Налице са предпоставките, визирани в чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4, чл. 64,
т. 2, чл. 65, чл. 66, ал. 1, ал. 2, чл. 67, чл. 68, чл. 70, чл. 72 и чл. 73 от ЗОПДНПИ.
На основание чл. 11, ал. 1, т. 1, вр. чл. 61, ал. 2, т. 2 и чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ, Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество
Р Е Ш И:
ДА СЕ ВНЕСЕ ИСКАНЕ в Софийски градски съд за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество на стойност 2 203 445 038,59 лева от Ц. Р. В., ЕГН **********, с
постоянен адрес: гр. С. и адрес за призоваване чрез пълномощника адв. Л. Е. К., член на САК със
служебен адрес гр.С, А. Г. В., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. С. и адрес за призоваване
чрез пълномощника адв. С. А. С., член на САК със служебен адрес гр.С., Р. Ц. В., ЕГН **********,
с постоянен адрес: гр. С. и адрес за призоваване чрез пълномощника адвокат Д. В. К., член на САК
със служебен адрес гр.С., „АГРО ИН 2001“ ЕООД, ЕИК 130860035, със седалище и адрес на
управление: гр. Петрич 2850, Оранжерии – шосето за София, общ. Петрич обл. Благоевград,
представлявано от Н. А. Г., с ЕГН **********, „АКАУНТ СЪРВИС 2009” ЕООД, ЕИК
200613037, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1614, район „Овча купел”, ул. „Отдих“
№ 19, представлявано от И. Е. Н., с ЕГН **********, „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК
200078346, със седалище и адрес на управление: гр. София 1616, район Витоша, ж.к. „Беловодски
път”, ул. „Саша Попов” № 27, представлявано от Г. З. Г., с ЕГН **********, „ЕСТЕЙД” ООД,
ЕИК 131526939, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ж.к. „Красно село”, кв.
„Красно село”, ул. „Дебър“ № 17, представлявано от Б. А. Л., с ЕГН **********, „ТРЪСТ
ВАСИЛЕВИ” ООД, ЕИК 200184488, със седалище и адрес на управление: гр. София 1616, район
„Витоша“, ж.к. „Беловодски път”, ул. „Саша Попов” №27, представлявано от А. Г. В., с ЕГН
**********; „БРОМАК” ЕООД, ЕИК 030090459, със седалище и адрес на управление: гр. София
1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано от З. Ж. Б., с ЕГН
**********; „БРОМАК ФИНАНС” ЕАД, ЕИК 201400647, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1618, район „Красно село”, ул. “Дебър” № 17, представлявано от З. Ж. Б., с ЕГН
**********; „ВИВА ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 202935492, седалище и адрес на
управление: гр. София 1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано
от С. И. Б., с ЕГН **********, „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, ЕИК
831642181, седалище и адрес на управление: гр. София, 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско
шосе” № 115 И, представлявано от А. И. Д., с ЕГН **********; „ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ
БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175384092, седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район
„Триадица” бул. „Витоша” № 146, офис № 24, представлявано от А. Д. Б., с ЕГН **********,
„КЕМИРА” ООД, ЕИК 131443831, седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица,
бул. „Витоша” № 146, офис № 24 представлявано от А. Д. Б., с ЕГН ********** „ДУНАРИТ” АД,
ЕИК 129006931, седалище и адрес на управление: гр. Русе, п.к. 12, община Русе, област Русе,
представлявано от К. Т. К., с ЕГН **********; „Технологичен център – институт по
микроелектроника“ АД, ЕИК 121084839, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618,
район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано от Т. П. Т., с ЕГН
**********; „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД, ЕИК 131062652, със седалище и адрес на управление: гр.
Кюстендил 2500, ул. „Бузлуджа” № 55, представлявано от Т. Д. И., ЕГН **********;
„ТЕХНОТЕЛ ИНВЕСТ” АД, ЕИК 201315780 /предишно наименование „БРОМАК ИНВЕСТ”
АД/, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ж.к. „Крива река”, ул.
„Ами Буе” № 8, представлявано от И. Д. С., ЕГН **********, „КЕН ТРЕЙД” ЕАД, ЕИК
831472409, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, ул. „Дебър”
№ 17, представлявано от В. А. Б., ЕГН **********, „КОНСУЛТ АВ” ЕООД, ЕИК 175246579, със
Рег. № RB306002-001-07
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седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, ул. „Дебър” № 17,
представлявано от С. Л. С., ЕГН **********, „EFV INTERNATIONAL FINANCIAL VENTURES
LTD”, регистрирано в Тортола, Британски Вирджински острови, в Търговския регистър под
№ 345007 с регистрационен адрес Trident Chambers, Wickhams Cay 1, P.O. Box 146, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands, представлявано от У. С. /W. S./ чрез пълномощника адв. А. Г. Г. с
адрес гр.С., „Си Ем Ес Камерън Маккена ЛЛП –клон България /Дънкан Уестън”, „Louvrier
Investments Company 33 S.A.”, регистрирано под № В193884 в Публичния търговски регистър на
Люксембург с адрес 12,rue Jean Engling L -1466 Luxembourg /с предишно наименование
„Luxembourg Investments Company 33 S.A.”, съкратено /LIC33/; „LIC Telecommunications S.a.r.l.“,
регистрирано под № В188415 в Публичния търговски регистър на Люксембург с адрес L -1630
Luxemburg, 20 Rue Glesener /предишно наименование „SHCO 79 S.a.r.l”, 12,rue Jean Engling L -1466
Luxembourg/; „V Telecom Investment S.C.A”, регистрирано под № В 171742 в Публичния
търговски регистър на Люксембург /командитно акционерно дружество/ с адрес: L-1931,
Luxembourg, 13-15 Аvenue de la Liberte; „V2 Investment S.a.r.l” , регистрирано под № 171764 в
Публичния търговски регистър на Люксембург, /дружество с ограничена отговорност/, с адрес
1931, Luxembourg, 13-15 Аvenue de la Liberte; „InterV Investment S.a.r.l”, регистрирано под
№ В171844 в Публичния търговски регистър в Люксембург /дружество с ограничена отговорност с
адрес L-1931, Luxemburg, 13-15 Аvenue de la Liberte, с адрес за призоваване чрез пълномощника
адв. Д. А. В., член на САК, гр. С., Empreno Ventures Ltd., регистрирано в Тортола, Британски
Вирджински острови, в Търговския регистър под № 1848914, с регистрационен адрес със седалище
в Craigmuir Chambers Road Town, Тортола, п.к.:VG1110, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Ц. Р. В., с ЕГН
********** и А. Г. В., ЕГН **********:
- Недвижими имоти, находящи се в гр. София, Столична община, район „Лозенец“,
ул. “Кричим“, в дворно място, цялото с площ от 850 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот
ІV-344,345 /четвърти, за имоти с планоснимачни номера триста четиридесет и четири и триста
четиридесет и пет/, от квартал 173 /сто седемдесет и три/, по плана на град София, местността
„Лозенец - ІІІ част“, при съседи: улица, урегулиран поземлен имот ІІІ-346,347, урегулиран
поземлен имот VІІ-340,341, урегулиран поземлен имот VІ-342 и урегулиран поземлен имот Х-523, а
именно: Апартамент № 19 /деветнадесет/, изграден в степен на строителна завършеност „груб
строеж/, находящ се в подпокривното ниво на сградата, кота +20.88 метра и заемащ цялото
подпокривно ниво, с площ 164,64 кв.м., в която площ е включена и площта от прилежащите към
апартамента идеални части от общите части на сградата и от стопанските площи, състоящ се от
стълбище, започващо от асансьорната площадка на долното ниво, дневна –трапезария с кухненски
бокс, две спални, баня - тоалетна, склад, четири тераси и стълбище за горното ниво - покривна
тераса, при съседи: улица, покрив на сградата и двор, заедно с прилежащата към апартамента
покривна тераса, находяща се над апартамента, свързана с него с вътрешната стълба и заемаща
цялото ниво на кота +23.52 метра, с площ 93 кв.м., при съседи от четири страни: покрив на сградата
и двор, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, без идеални части от
общите части на подземните гаражи и заедно със съответните идеални части от правото на строеж
върху гореописаното дворно място; Подземен гараж № 6 /шест/, изграден в степен на строителна
завършеност „груб строеж“, находящ се на сутеренния етаж със застроена площ 25.39 кв.м. и с
площ 41,28 кв.м., в която площ е включена и площта на прилежащите към подземния гараж
идеални части от общите части на подземните гаражи и стопанските площи, при съседи: подземна
улица, подземен гараж № 5 и подземен гараж № 7, заедно със съответните идеални части от общите
части на подземните гаражи и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху
гореописаното дворно място, придобит с нотариален акт за продажба на недвижими имоти № 145,
том ІІ, рег. №2896 от 23.03.2006 г., вписан с вх.рег. № 14456, акт № 109, том 032/2006 г. в Служба
по вписванията – гр. София.
Пазарната стойност на имотите към настоящия момент е 450 000 лева.
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- 6,17% идеални части от дворно място, находящо се в град София, Столична община,
район „Лозенец“, на улица „Кричим“, цялото с площ от 850 кв.м., съставляващо урегулиран
поземлен имот ІV-344,345, от квартал 173, по плана на град София, местността „Лозенец ІІІ /трета/
част“, при съседи: улица, урегулиран поземлен имот ІІІ-346,347, урегулиран поземлен имот VІІ340,341, урегулиран поземлен имот VІ-342 и урегулиран поземлен имот Х-523, без идеални части
от постройките върху мястото, придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот №24, том
ХІV, рег. № 4362, дело №2279 от 28.12.2006 г., вписан с вх. рег. № 99969, акт№ 52, том 268/2006г. в
Служба по вписванията – гр.София.
Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 25 000 лева.
- Недвижими имоти, находящи се в жилищна сграда в град София, СО, район „Триадица”,
улица „Бяла черква“ № 24, бивш адрес улица „Стефан Малинов” № 2а, построена съгласно
Разрешение за строеж № 85, издадено от СО –ДАГ на 19.05.2011 г., влязло в сила на 07.07.2011 г.,
въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-46/10.01.2013 г., а именно:
А/ Апартамент № А19 /буква А, деветнадесет/, находящ се във вход „А” на 5 етаж на кота
+13.435 метра, със застроена площ от 119,23 кв.м., състоящ се от дневна зона с кухненски бокс, две
спални, баня с тоалетна, тоалетна, предверие и лоджия, при граници апартамент № А20, коридор,
стълбищна клетка, двор и ул. „Бяла черква”, заедно със склад № С08 /буква С, нула осем/, на 7
етаж, на кота + 19.903 метра, със застроена площ от 2,65 кв.м., при граници: от две страни –
апартамент № А32 и коридор, заедно с 1.69% идеални части, равняващи се на 31,68 кв.м. от общите
части на сградата и заедно с 1.52% идеални части от правото на собственост върху урегулирания
поземлен имот, в който сградата е построена, представляващ урегулиран поземлен имот № ІХ373,375, общински от квартал 57А по плана на гр. София, местност „Иван Вазов”, целият с площ от
2 610 кв.м., при граници по скица: от изток - ул. „Стефан Малинов” и ъгъла на ул. „Стефан
Малинов” с ул. „Бяла черква” от юг – ул. „Бяла черква”, от запад – бул. „П.Ю.Тодоров”, от север –
УПИ № VІІ-за детска градина и ул. „Бяла черква”;
Б/ Апартамент № А20 /буква А, двадесет/, находящ се във вход „А” на 5 етаж, на кота
+13.435 метра, със застроена площ от 82,43 кв.м., състоящ се от дневна зона с кухненски бокс, две
спални, баня с тоалетна, тоалетна, предверие и три балкона, при граници: апартамент № А19,
коридор, апартамент № А21 и ул. „Бяла черква”, заедно със склад № С07 /буква С, нула седем/, на 7
етаж, на кота +19.903 метра, със застроена площ от 2.14 кв.м., при граници: апартамент № А32, от
две страни коридор и апартамент № А25 и заедно с 1.20% идеални части, равняващи се на 22.52
кв.м. от общите части на сградата и заедно с 1.08% идеални части от правото на собственост върху
урегулирания поземлен имот, в който сградата е построена, подробно описан по-горе;
В/ Подземно паркомясто № 34 /тридесет и четири/, в сутерена на сградата, на кота –4.125
метра, със застроена площ от 13.75 кв.м., при граници: подземно паркомясто № 35, маневрено
пространство, подземно паркомясто № 33 и улица, заедно с 1.69% идеални части, равняващи се на
20.30 кв.м. от общите части на сутерена и сградата, и заедно с 0.14 % идеални части от правото на
собственост върху урегулирания поземлен имот, в който сградата е построена, подробно описан погоре;
Г/ Подземно паркомясто № 35 /тридесет и пет/, в сутерена на сградата, на кота –4.125
метра, със застроена площ от 13.75 кв.м., при граници: подземно паркомясто № 34, маневрено
пространство, подземно паркомясто № 36 и улица, заедно с 1.69% идеални части, равняващи се на
20.30 кв.м. от общите части на сутерена на сградата и заедно с 0.14% идеални части от правото на
собственост върху урегулирания поземлен имот, в който сградата е построена, подробно описан погоре, които недвижими имоти са придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 59, том ІІ, рег. № 6762, дело № 222 от 30.08.2013 г., вписан с вх. рег. № 42329, акт № 39,
том 100/2013 г. в Служба по вписванията – гр. София.
Пазарната стойност на имотите към настоящия момент е 1 223 384,95 лева.
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- Построени жилищни сгради и извършените подобрения в поземлен имот (без поземлен
имот с идентификатор № 67800.8.889), находящи се в гр. Созопол, а именно: Сграда с
идентификатор № 67800.8.889.1 по кадастрална карта на гр. Созопол, Община Созопол, Област
Бургас, одобрена със Заповед № РД – 18 – 60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с адрес на имота: гр. Созопол, местност „Буджака” като сградата е разположена в поземлен имот с
идентификатор № 67800.8.889, със застроена площ 175 кв.м., брой етажи 2 /два/, с предназначение
еднофамилна жилищна сграда, при граници: външни зидове; Сграда с идентификатор
№ 67800.8.889.4 по кадастрална карта на гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас, одобрена
със Заповед № РД – 18 – 60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота
гр. Созопол, местност „Буджака”, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 67800.8.889, със застроена площ 64 кв.м., брой етажи 1 /един/, с предназначение еднофамилна
жилищна сграда, при граници: външни зидове, ведно с дворно място, представляващо поземлен
имот с идентификатор № 67800.8.889, трайно предназначение на територията: урбанизирана и
начин на трайно ползване: за вилна сграда, с площ от 1516 кв.м., стар идентификатор 8084, парцел
XXXVIІI, при граници: поземлени имоти с идентификатор № № 67800.8.890, 67800.8.125,
67800.8.124, 67800.8.158, 67800.8.170, 67800.8.888, 67800.8.894, както и всички подобрения върху
имота, като построения в дворното място недвижим имот съгласно удостоверение за
въвеждане в експлоатация представлява вилна сграда с барбекю, гараж и открит плувен
басейн, които недвижими имоти са индивидуализирани в нотариален акт за собственост на
недвижим имот № 137, том V, рег. № 7463, дело № 699 от 29.10.2009 г., вписан с вх. рег.
№ 10304/29.10.2009 г., акт № 66, том 95, дело № 6481 в Служба по вписванията – гр. Бургас.
Пазарната стойност на построените жилищни сгради и извършените подобрения в имота към
настоящия момент е 1 100 000 лева.
- Недвижим имот, находящ се в гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас, а именно: поземлен
имот с идентификатор № 67800.8.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Созопол, одобрени със Заповед РД–18–60/04.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с
адрес на поземления имот: местност „Буджака“, с площ от 737 кв.м., с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: лозе, със стар идентификатор: няма, с номер
по предходен план: няма, със съседи: имоти с идентификатор № № 67800.8.131, 67800.8.158,
67800.8.889, 67800.8.125, 678.8.321, придобит с нотариален акт за покупко–продажба на недвижим
имот № 83, том І, рег.№ 2268, дело № 69 от 18.03.2013 г., вписан с вх. рег. № 2689, акт № 158, том
8, дело № 1368 в Служба по вписванията – гр. Бургас.
Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 147 700 лева.
- Недвижим имот, находящ се в Конфедерация Швейцария, в границите на община Колони
/Кантон Женева/, описан в кадастъра на общината като парцел 1586, лист 26, с площ 2113 кв.м., в
местността „Рут” и следните сгради:
№ В1340 Жилищна сграда с едно жилище с площ 240 кв.м., с адрес Шмен дю Нант -Даржан
№ 18, Колони 1223,
№ В1341 Сграда с площ 40 кв.м.,
№ В1342 Подземен гараж с площ 70 кв.м.,
№ В1343 Подземно воднотехническо съоръжение с площ 8 кв.м.
Имотът е придобит от А. В. на 01.11.2012 г.
Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 47 559 915,76 лева.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от
Ц. Р. В., с ЕГН ********** и А. Г. В., ЕГН **********:
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- Сумата в размер на 283 045 лева, представляваща пазарната стойност на отчужден
недвижим имот, придобит в режим на СИО и представляващ незастроен урегулиран поземлен
имот VІ-СНС в квартал 7 по плана на гр. София, местността „вилна зона Милкова кория”, с площ
по графични данни от 1 340 кв.м.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Ц. Р. В., с ЕГН
**********:
- Сумата в размер на 5 289,35 лева, получена от „Фина – Ц“ ЕООД и представляваща салдо
по разплащателна сметка BG 94 KORP 9220 11 00054200 в щатски долари, открита в
„Корпоративна търговска банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 8 890,45 лева, получена от „Фина – Ц“ ЕООД и представляваща салдо
разплащателна сметка BG 05 KORP 9220 14 0005 4201 в евро, открита в „Корпоративна търговска
банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
- 30 000 броя дружествени дяла на стойност 3 000 000 лева, представляващи 19,35 % от
капитала на „ТРЪСТ ВАСИЛЕВИ” ООД, ЕИК 200184488, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1616, район „Витоша“, ж.к. „Беловодски път”, ул. „Саша Попов” №27, представлявано от
А. Г. В., с ЕГН **********.
- 9 979 броя дружествени дяла на стойност 997 900 лева, представляващи 4,95 % от
капитала на „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК 200078346, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1616, район Витоша, ж.к. „Беловодски път”, ул. „Саша Попов” № 27,
представлявано от Г. З. Г., с ЕГН **********.
- 231 200 броя акции на стойност 231 200 евро с левова равностойност 452 187,90 лева,
представляващи 85% от капитала на „HELLENIC REGISTER OF SHIPPING” S.A. /HRS/, Гръцки
регистър по корабоплаване Ес Ей” /Ейч Ар Ес/, гръцко търговско дружество с адрес Гърция, Piraeus
18535, 23 Miaouli Street с регистрационен номер по ДДС 094005032, представлявано от К. Д.,
председател на Борда на директорите и изпълнителен директор.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от А. Г. В., ЕГН
**********:
- Сумата в размер на 7 691,03 лева, представляваща салдо по сметка с произход преводи от
трети лица по разплащателна сметка № 2242416, открита в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр А. Г. В.,
ЕГН **********.
- Сумата в размер на 5 327,43 лева, представляваща начислени лихви по спестовен влог
BG 91 KORP 9220 44 02 3466 01 в евро, открит в „Корпоративна търговска банка” АД, с титуляр А.
Г. В., ЕГН **********.
- 30 000 броя дружествени дяла на стойност 3 000 000 лева, представляващи 19,35 % от
капитала на „ТРЪСТ ВАСИЛЕВИ” ООД, ЕИК 200184488, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1616, район „Витоша“, ж.к. „Беловодски път”, ул. „Саша Попов” №27, представлявано от
А. Г. В., с ЕГН **********.
- 9 979 броя дружествени дяла на стойност 997 900 лева, представляващи 4,95 % от
капитала на „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК 200078346, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1616, район Витоша, ж.к. „Беловодски път”, ул. „Саша Попов” № 27,
представлявано от Г. З. Г., с ЕГН **********.
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На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от
Ц. Р. В., с ЕГН **********:
- Сумата в размер на 205 887 223 лева, предмет на престъплението, за което на лицето е
повдигнато обвинение.
- Сумата в размер на 3 773,81 лева, получена от „Фина – Ц“ ЕООД през 2006 г. по
разплащателна сметка BG 50 KORP 9220 10 00054200 в лева, открита в „Корпоративна търговска
банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 6 345 325 лева, получена от „Фина – Ц“ ЕООД през 2007 г. по
разплащателна сметка BG 50 KORP 9220 10 00054200 в лева, открита в „Корпоративна търговска
банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 20 131,35 лева, получена от „Фина – Ц“ ЕООД през 2008 г. по
разплащателна сметка BG 50 KORP 9220 10 00054200 в лева, открита в „Корпоративна търговска
банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 16 100 лева, внесена на каса през 2008 г. по разплащателна сметка
BG 50 KORP 9220 10 00054200 в лева, открита в „Корпоративна търговска банка” АД, с титуляр Ц.
Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 100 000 лева, платена през 2008 г. за закупуване на акции в КТБ
БАЛАНСИРАН ФОНД и КТБ ФОНД АКЦИИ от разплащателна сметка BG 50 KORP 9220 10
00054200 в лева, открита в „Корпоративна търговска банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН
**********.
- Сумата в размер на 190 146,91 лева, получена от „Фина – Ц“ ЕООД през 2010 г. по
разплащателна сметка BG 50 KORP 9220 10 00054200 в лева, открита в „Корпоративна търговска
банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 1 437,35 лева, внесена на каса през 2010 г. по разплащателна сметка
BG 50 KORP 9220 10 00054200 в лева, открита в „Корпоративна търговска банка” АД, с титуляр Ц.
Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 91 070,46 лева, получена от „Фина – Ц“ ЕООД през 2011 г. по
разплащателна сметка BG 50 KORP 9220 10 00054200 в лева, открита в „Корпоративна търговска
банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 5 869 270 лева, получена като дивидент от „Фина – Ц“ ЕООД през 2011
г. по разплащателна сметка BG 50 KORP 9220 10 00054200 в лева, открита в „Корпоративна
търговска банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 4 932,24 лева, внесена на каса през 2012 г. по разплащателна сметка
BG 50 KORP 9220 10 00054200 в лева, открита в „Корпоративна търговска банка” АД, с титуляр Ц.
Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 64 275,58 лева, получена от „Фина – Ц“ ЕООД през 2012 г. по
разплащателна сметка BG 50 KORP 9220 10 00054200 в лева, открита в „Корпоративна търговска
банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
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- Сумата в размер на 137,05 лева, получена от „Фина – Ц“ ЕООД през 2008 г. по
разплащателна сметка BG 94 KORP 9220 11 00054200 в щатски долари, открита в „Корпоративна
търговска банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 150,14 лева, получена от „Фина – Ц“ ЕООД през 2010 г. по
разплащателна сметка BG 94 KORP 9220 11 00054200 в щатски долари, открита в „Корпоративна
търговска банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 5 347,07 лева, получена от „Фина – Ц“ ЕООД през 2011 г. по
разплащателна сметка BG 94 KORP 9220 11 00054200 в щатски долари, открита в „Корпоративна
търговска банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 3 088 023,58 лева, получена от „Фина – Ц“ ЕООД през 2014 г. по
разплащателна сметка BG 94 KORP 9220 11 00054200 в щатски долари, открита в „Корпоративна
търговска банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 147 283,70 лева, получена от „Фина – Ц“ ЕООД през 2007 г. по
разплащателна сметка BG 05 KORP 9220 14 0005 4201 в евро, открита в „Корпоративна търговска
банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 2 413,26 лева, внесена на каса през 2009 г. по разплащателна сметка
BG 05 KORP 9220 14 0005 4201 в евро, открита в „Корпоративна търговска банка” АД, с титуляр Ц.
Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 7 515,30 лева, получена от „Фина – Ц“ ЕООД през 2010 г. по
разплащателна сметка BG 05 KORP 9220 14 0005 4201 в евро, открита в „Корпоративна търговска
банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 1 696,60 лева, получена от „Фина – Ц“ ЕООД през 2011 г. по
разплащателна сметка BG 05 KORP 9220 14 0005 4201 в евро, открита в „Корпоративна търговска
банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 39 356 653,16 лева, получена като дивидент от „Фина – Ц“ ЕООД през
2011 г. по разплащателна сметка BG 05 KORP 9220 14 0005 4201 в евро, открита в „Корпоративна
търговска банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 63 513,93 лева, получена от „Фина – Ц“ ЕООД през 2012 г. по
разплащателна сметка BG 05 KORP 9220 14 0005 4201 в евро, открита в „Корпоративна търговска
банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 7 371 238,47 лева, получена от „Фина – Ц“ ЕООД през 2014 г. по
разплащателна сметка BG 05 KORP 9220 14 0005 4201 в евро, открита в „Корпоративна търговска
банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., с ЕГН **********.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от
А. Г. В., ЕГН **********:
- Сумата в размер на 10 000 лева, получена при продажбата на 50 броя дружествени дяла от
капитала на „КОНСУЛТ АВ” ЕООД, ЕИК 175246579, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район Красно село, ул. „Дебър” № 17.
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- Сумата в размер на 1 000 лева, внесена на каса по разплащателна сметка № 1601277,
открита в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр А. Г. В., ЕГН **********.
- Сумата в размер на 2 500 лева, внесена от трети лица по разплащателна сметка № 1601277,
открита в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр А. Г. В., ЕГН **********.
- Сумата в размер на 8 000 лева, внесена на каса по разплащателна сметка № 2242416,
открита в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр А. Г. В., ЕГН **********.
- Сумата в размер на 19 308,97 лева, внесена от трети лица по разплащателна сметка
№ 2242416, открита в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр А. Г. В., ЕГН **********.
- Сумата в размер на 1 000 лева, внесена на каса по спестовен влог BG 12 KORP 9220 40
02346601 в лева, открит в „Корпоративна търговска банка” АД, с титуляр А. Г. В., ЕГН **********.
На основание чл. 65 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от А. Г. В., ЕГН **********:
- Сумата в размер на 232 619,03 лева, представляваща салдо по спестовен влог BG 91 KORP
9220 44 02 3466 01 в евро, открит в „Корпоративна търговска банка” АД, с титуляр А. Г. В., ЕГН
**********.
- Сумата в размер на 530 000 лева, представляваща предоставени парични средства в брой
от Ц. В.на А. Г. В., съгласно информация от ГДД на Ц. В..
На основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 67 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Р. Ц.
В., ЕГН **********:
- Недвижим имот, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, к.к. „Св. Св.
Константин и Елена”, а именно: Апартамент № 39 (тридесет и девет), представляващ
самостоятелен обект с пълен номер /идентификатор/ 10135.2569.20.6.85 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Варна, община Варна, Варненска област, одобрени със Заповед
№ РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед
№ КД-14-03-1968/ 02.08.2011 г. на Началник на СГКК – гр. Варна, с предназначение – жилище,
апартамент , находящ се на етаж 6 (шест), кота + 14,50 м., във вход № 3 /три/ на жилищната сграда
с пълен номер /идентификатор/ 10135.2569.20.6 съгласно цитираните кадастрална карта и
кадастрални регистри, изградена и регистрирана за нейното въвеждане в експлоатация като строеж
и представляваща едно тяло, разделено на три блока (1 /едно/, 2 /две/ и 3 /три/) от деформационни
фуги и организирани с три отделни входа (1 /едно/, 2 /две/ и 3 /три/), с адрес на апартамента по
схема: град Варна , община Варна, Варненска област, п.к. 9000, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”,
ГРАО 0, вх. 3, ет. 6, ап. 39, със застроена площ на апартамента 360,30 кв.м., брой нива на обекта: 1,
ниво: 1, състоящ се от входно антре, дневна с кухня, трапезария, две спални, две бани с тоалетни,
тоалетна, дрешник, склад и тераса с тангенторна вана, ведно с 4, 2266 % идеални части от правото
на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, представляващ поземлен имот с
пълен номер /идентификатор/ 10135.2569.20 по цитираните кадастрална карта и кадастрални
регистри, с площ по кадастрална карата 7539 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, номер по предходен
план: кв. 11, парцел: ІІІ-140 и който имот съставлява урегулиран поземлен имот № ІІІ-140 „За
жилищна сграда” в кв. 11 по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, град Варна , идентичен с
описания по предходни документи за собственост като урегулиран поземлен имот № ІІІ-32 - за
хотелски комплекс, в квартал 30 по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, град Варна ,
община Варна, Варненска област, целият с площ по предходни документи за собственост от 7 531
кв.м., придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 124, том І, рег.
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№ 2330, дело № 93 от 21.12.2013 г., вписан с вх. рег. № 30094, акт № 155, том 81/2013 г. в Служба
по вписванията – гр. Варна.
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №62, том І, рег.№ 1954, дело
№ 53/12.05.2015г., вписан с вх. рег. № 10389, акт № 169, том XXVI, дело № 54891/2015 г. в Служба
по вписванията – гр. Варна, Р. Ц. В., чрез пълномощника си Г. З. Г., продава на „Агро Ин
2001”ЕООД, действащо чрез пълномощника си В. Н. Г. гореописания недвижим имот за сумата от
190 000 лева, която е платена по банков път преди подписването на нотариалния акт.
Пазарната стойност на имота към момента на продажбата му е в размер на 2 500 000 лв.
В случай, че съдът не уважи иска по чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 67 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, предявен за реално отнемане на отчужденото недвижимо имущество, придобито от Р.
В. изцяло със средства от Ц. В.по банков път, то в условията на евентуалност на отнемане в полза
на държавата подлежи пазарната стойност на недвижимия имот към датата на очуждаването му в
размер на 2 500 000 лв. на основание чл. 72 във връзка с чл. 67 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
- Недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в „Сграда с кафе – клуб, басейн и
апартаменти – жилищна група „Д” с идентификатор № 48619.505.356.14 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Царево, одобрени със Заповед КД-14-02- 134/11.02.2009 г. на
Началника на СГКК – Бургас, с адрес: гр. Царево, п.к. 8260, кв. Василико, със застроена площ от
935 кв.м., брой етажи: 4, с предназначение: сграда със смесено предназначение, която сграда е
построена в поземлен имот с идентификатор № 48619.505.356 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Царево, одобрени със Заповед РД–18–56/24.08.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Царево, п.к. 8260, кв. Василико, с
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен
хотел, почивен дом, с площ на имота по скица от СГКК – Бургас – 5857 кв.м., стар идентификатор:
квартал 82, парцел V, при съседи по скица: имот № 48619.505.324, имот № 48619.505.542, имот
№ 48619.505.359, имот № 48619.505.507, имот № 48619.505.600, имот № 48619.505.351, имот
№ 48619.505.352 и имот № 48619.505.324, а именно: самостоятелен обект в сграда с
идентификатор № 48619.505.356.14.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Царево, одобрени със Заповед № РД–18–56/24.08.2009 г. на Изпълнителния директор на АК,
изменена със Заповед КД – 14 – 02 – 134 /11.02.2009 г. на Началника на СГКК – Бургас, с адрес на
имота гр. Царево, п.к.8260, кв. Василико, ет. 2, ап. 7, самостоятелният обект се намира в сграда
№ 14, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/ с площ по скица 151,78
кв.м., прилежащи части: 29,53 кв.м. идеални части от общите част на сградата, при съседни
самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: обект с идентификатор № 48619.505.356.14.8. под
обекта:
обекти
с
идентификатори
№ 48619.505.356.14.2,
№ 48619.505.356.14.5,
№ 48619.505.356.14.4 и № 48619.505.356.14.3 и над обекта: обекти с идентификатори
№ 48619.505.356.14.12, № 48619.505.356.14.13 и № 48619.505.356.14.14, представляващ по
таблица за площообразуване Апартамент № 7 от жилищната група „Д”, на втори етаж, със
застроена площ от 151,78 кв.м., състоящ се от: изходно антре, дневна – трапезария с кухненски
бокс, две спални, баня, санитарен възел и тераса, заедно с 9,3649 % ид.ч. от общите части на
сградата, равняващи се на 29,53 кв.м., при граници по архитектурен проект: изток – външен зид, юг
– рецепция и стълбищна клетка, запад – апартамент № 6 и север – външен зид, ведно със
съответното право на строеж за продавания обект и ведно с 4,3555 % ид.ч., равняващи се на 255,10
кв.м. идеални части от правото на собственост на гореописания урегулиран поземлен имот, върху
който е построена сградата, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 81, том ІІІ, рег. № 2047, дело № 425/09.06.2009 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Царево с
вх. рег. № 1135, акт № 23, том V, дело № 565
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 187, том І, рег. № 1213, дело
№ 165/17.04.2015 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Царево с вх. рег. № 651, акт № 178, том II,
дело № 186 Р. Ц. В. продава на „Агро Ин 2001“ ЕООД чрез управителя Н. А. Г. гореописания
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недвижим имот за сумата от 120 000 евро, която е платена по банков път преди подписването на
нотариалния акт.
Пазарната стойност на имота към момента на продажбата му е в размер на 300 000 лв.
В случай, че съдът не уважи иска по чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 67 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, предявен за реално отнемане на отчужденото недвижимо имущество, придобито от Р.
В. изцяло със средства от Ц. В.по банков път, то в условията на евентуалност на отнемане в полза
на държавата подлежи пазарната стойност на недвижимия имот към датата на очуждаването му в
размер на 300 000 лв. на основание чл. 72 във връзка с чл. 67 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
- Недвижими имоти, в гр. София, СО, район „Лозенец”, в урегулиран поземлен имот № ІІІ –
1223, 1224, 1431 и 1696 /трети, отреден за имоти с планоснимачни номера хиляда двеста двадесет и
три, хиляда двеста двадесет и четири, хиляда четиристотин тридесет и едно и хиляда шестстотин
деветдесет и шест / от квартал 118 /сто и осемнадесет/, по плана на гр. София, местност „Витоша –
ВЕЦ Симеоново”, одобрен със Заповед № РД-09-50-448 от 28.04.2005 г. и Решение № 44, т.2 по
Протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС, целият с площ от 3 788 кв. м., при съседи по скица: от три
страни новопроектирани улици, урегулиран поземлен имот № І-1309, 1739 и урегулиран поземлен
имот № ІІ-1309,1739, а именно: Апартамент № 6 /шест/, с номерация по одобрен архитектурен
проект № 11-6 /единадесет-шест/, от секция № 11, на две нива, разположен на 3 /трети/ и 4
/четвърти/ жилищни етажи, на кота +6,40 метра и +9, 40 метра, със застроена площ по одобрен
архитектурен проект от 200,53 кв.м., състоящ се на първо ниво от дневна – трапезария, кухня, една
спалня, баня – тоалетна, тоалетна, склад, входно антре и две тераси, и на второ ниво от спалня,
баня-тоалетна, дрешник и една тераса, при съседи на апартамента на първо ниво: първо ниво на
апартамент № 5 от секция № 11, с номерация по архитектурен проект 11-5, двор, двор, двор и
стълбищна клетка и при съседи на второ ниво: второ ниво на апартамент № 5 от секция № 11, с
номерация по архитектурен проект 11-5, двор, двор, двор, заедно с 24,86 % идеални части от
общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания
поземлен имот, описан по-горе; СКЛАД № 7 /седем/, с номерация по одобрен архитектурен проект
№ 11-7 /единадесет-седем/, от секция № 11, в сутерена на сградата, със застроена площ от 5,33
кв.м., при съседи: коридор, склад № 11-8, двор, склад № 11-6, заедно с 0,21 % идеални части от
общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания
поземлен имот, описан по-горе; СКЛАД № 8 /осем/, с номерация по одобрен архитектурен проект
№ 11-8 /единадесет-осем/, от секция № 11 /, в сутерена на сградата, със застроена площ от 5,33
кв.м., при съседи: коридор, коридор, склад № 11-9, двор, склад № 11-7, заедно със 0, 21 % идеални
части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху
урегулирания поземлен имот, описан по-горе; ГАРАЖ № 20 /двадесет/, от 4 /четвърти/ подземен
гараж, със застроена площ от 26,75 кв.м., при съседи: рампа, гараж № 21, коридор от секция 11,
стълбищна клетка, заедно с 2,60 % идеални части от общите части на подземен гараж № 4 и
съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, описан погоре; ГАРАЖ № 21 /двадесет и едно/, от 4 /четвърти/ подземен гараж, със застроена площ от 24,85
кв.м., при съседи: рампа, преградна стена, склад № 10 от секция № 11, коридор, гараж № 20, заедно
с 2,42 % идеални части от общите части на подземен гараж № 4 и съответните идеални части от
правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, придобити с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 178, том ІV, рег. № 13308, дело № 712 от 16.10.2008 г., вписан в
Служба по вписванията – гр. София под акт № 18, том LLXXXVІІ, дело № 52383,
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 12, том І , рег. № 517,
дело № 10/04.02.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр.София с вх. рег. № 4859, акт
№ 185/2015 г., том 9 са продадени описаните по-горе недвижими имоти на „Акаунт Сървис 2009”
ЕООД, представлявано от управителя И. Е. Н. за сумата от 300 000 лева.
Пазарната стойност на имота към момента на продажбата му е в размер на 600 000 лв.
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В случай, че съдът не уважи иска по чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 67 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ, предявен за реално отнемане на отчужденото недвижимо имущество, придобито от Р.
В. изцяло със средства от Ц. В.по банков път, то в условията на евентуалност на отнемане в полза
на държавата подлежи пазарната стойност на недвижимия имот към датата на очуждаването му в
размер на 600 000 лв. на основание чл. 72 във връзка с чл. 67 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
На основание чл. 65 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Р. Ц. В., ЕГН **********:
- Сумата в размер на 58 674,90 лева, получена от сметка на Ц. В. по спестовна сметка BG 08
KORP 9220 44 0166 89 01 в евро, открита в „Корпоративна търговска банка” АД, с титуляр Р. Ц. В.,
ЕГН **********.
- Сумата в размер на 18 679,21 лева, представляваща начислени лихви по спестовна сметка
BG 08 KORP 9220 44 0166 89 01 в евро, открита в „Корпоративна търговска банка” АД, с титуляр Р.
Ц. В., ЕГН **********.
На основание чл. 67 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Р. Ц. В., ЕГН **********:
- 15 000 броя дружествени дяла на стойност 1 500 000 лева, представляващи 9,68 % от
капитала на „ТРЪСТ ВАСИЛЕВИ” ООД, ЕИК 200184488, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1616, район „Витоша“, ж.к. „Беловодски път”, ул. „Саша Попов” № 27, представлявано
от А. Г. В., с ЕГН **********.
На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от
„ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК 200078346, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1616, район Витоша, ж.к. „Беловодски път”, ул. „Саша Попов” № 27,
представлявано от Г. З. Г., с ЕГН **********:
- Недвижими имоти, находящи се в гр. София, Столична община, район „Красно село”,
ж.к. „Красно село”, в жилищната сграда – блок № 199, изградена в УПИ № X-1828, в квартал
№ 312г по плана на гр. София, местност „Красно село – Плавателен канал”, с площ от 4 397 кв.м.,
при съседи на УПИ: улица, УПИ № ІX - за общежитие на к-т по транспортно машиностроене, УПИ
№ V-511, УПИ № VI-513, УПИ № VII-516а, УПИ № VIII-516, улица, а именно: 1. Ателие А1 на 16
етаж, с площ от 88.39 кв.м., състоящо се от кухня – столова, ателие, кабинет, антре и баня –
тоалетна, при съседи: коридор, ателие № А2, улица, двор, склад, заедно със складово помещение
№ 29, разположено от западната част на стълбищната площадка между 14 и 15 етажи, с площ от
4,47 кв.м., заедно с 1,024% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж
върху урегулирания поземлен имот, описан по-горе; 2. Ателие А3 на 16 етаж, с площ от 93,75 кв.м.,
състоящо се от: ателие с кухненски бокс, ателие, кабинет, антре, баня – тоалетна, мокро помещение
и една тераса, при съседи: коридор, ателие № А4, двор, улица, ателие № А2, заедно с мазе № 51,
находящо се в сутерена на сградата, на кота - 2.40 метра, с площ 4,37 кв.м., при съседи: мазе № 50,
кабелно помещение, коридор, мазе № 52, заедно с 1.229 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот; 3. Ателие А7 на 16 етаж, с
площ от 88,94 кв.м., състоящо се от ателие, ателие, кабинет, антре и баня-тоалетна, при съседи:
коридор, двор, двор, ателие № А6, заедно с мазе № 53, находящо се в сутерена на сградата, на кота
-2,40 метра, с площ 1,89 кв.м.,при съседи: мазе № 54, коридор, коридор, коридор, заедно с 0.933%
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен
имот; 4. Ателие А9 на 17 етаж, с площ от 70,60 кв.м., състоящо се от ателие с кухненски бокс,
ателие, кабинет и баня-тоалетна, при съседи: коридор, ателие № А4, двор, улица, ателие № А2,
ведно със складово помещение № 32, разположено от източната страна на стълбищната площадка,
между 15 и 16 етажи, с площ 4,57 кв.м., заедно с 0.821% идеални части от общите части на сградата
и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, придобити с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 49, том ІV, рег. № 9883, дело № 584 от 19.10.2007 г.,
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вписан с вх. рег. № 77945, акт № 166, том LLLXLVІІ, дело № 53581 в Служба по вписванията – гр.
София.
Пазарната стойност на недвижимите имоти – четири броя ателиета към настоящия момент е
400 000 лева.
- Недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Витоша“, в.з. „Милкова кория”, ул.
„Ангеларий”, а именно: поземлен имот, който съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.София, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителен директор на
АГКК, последно изменени със заповед КД-14-22-443/28.07.2011 г. на Началник на СГКК - София,
видно от Скица на поземлен имот № 26821/08.09.2011 г. на СГКК – гр.София представлява
поземлен имот с идентификатор 68134.1979.1505, с площ 1 144 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар
идентификатор 68134.1979.1502, при граници: поземлен имот с идентификатор 68134.1979.94,
поземлен имот с идентификатор 68134.1979.1508, поземлен имот с идентификатор 68134.1979.1507,
поземлен имот с идентификатор 68134.1979.1506, поземлен имот с идентификатор 68134.1979.225 и
с номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІІ – СНС в квартал 7 по плана на гр. София,
местността „вилна зона Милкова кория” с площ 1 110 кв.м., придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 64, том V, рег. № 12363, дело №787/17.12.2007 г., вписан с вх. рег.
№ 101188, акт № 149, том 260/2007 г. в Служба по вписванията – гр. София
Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е 304 700 лева.
- Недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Витоша“, в.з. „Милкова кория”, ул.
„Ангеларий”, а именно: поземлен имот, който съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.София, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителен директор на
АГКК, последно изменени със заповед КД-14-22-443/28.07.2011 г. на Началник на СГКК - София,
видно от Скица на поземлен имот № 26820/08.09.2011 г. на СГКК – гр.София представлява
поземлен имот с идентификатор 68134.1979.1507, с площ 1 054 кв.м., с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар
идентификатор 68134.1979.1502, при граници 68134.1979.1508, 68134.1979.228, 68134.1979.1506,
68134.1979.1505, 68134.1979.94 и с номер по предходен план: урегулиран поземлен имот IV-СНС в
квартал 7 по плана на гр. София, местността „вилна зона Милкова кория” с площ 1 010 кв.м.,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 64, том V, рег. № 12363,
дело №787/17.12.2007 г., вписан с вх. рег. № 101188, акт № 149, том 260/2007 г. в Служба по
вписванията – гр. София.
Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е 304 700 лева.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от „ИНВЕСТ
МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК 200078346, със седалище и адрес на управление: гр. София 1616,
район Витоша, ж.к. „Беловодски път”, ул. „Саша Попов” № 27, представлявано от Г. З. Г., с
ЕГН **********:
- Недвижим имот, представляващ жилищна сграда, находяща се в гр. София, СО, район
„Витоша”, състояща се от сутерен и два жилищни етажа, със застроена площ от 691,20 кв.м. и
разгъната застроена площ от 1 577,31 кв.м., състояща се от сутерен, кота -3.20 метра от два гаража,
помещение гардероб, помещение – гардероб с баня – тоалетна, винарна, механа, склад /техническо
помещение/ за дърва, баня – тоалетна, машинно – асансьор, котелно помещение, помещение за
персонал, тоалетна, перално, съблекалня, техническо помещение към басейн, обслужващ коридор,
две бани с тоалетна; на първи етаж, кота 0,00 метра от дневна, трапезария, пушалня, кухня, една
спалня с баня – тоалетна, кабинет, кът камина, салон, входно антре, баня с тоалетна, зимна градина,
тераса и външен басейн и на втори етаж, кота +3.20 метра от спалня с обслужващ дрешник и баня –
тоалетна, родителска спалня с обслужващи дрешник и баня – тоалетна, фитнес, галерия, антре, баня
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– тоалетна, дневна, кухня – трапезария, ателие и тераса, заедно с правото на строеж върху мястото,
в което е изградена сградата, съставляващо урегулиран поземлен имот № VІ-2,3 по плана на гр.
София, местност в „Панорамен път – Специални нужди – Беловодски път”, одобрен със Заповеди
№ 452/1962 г., № РД-50-357/1995г., № РД-09-49/1997 г., № РД-50-284/2002 г., № РД-09-50999/31.07.2006 г., с площ по нотариален акт от 3 130 кв.м. и с площ по скица от 3 120 кв.м., при
граници по скица: улица, урегулиран поземлен имот № ХІІІ-670, урегулиран поземлен имот № ХІІ670, улица, урегулиран поземлен имот № ІV-4, улица, индивидуализиран в нотариален акт за
собственост върху недвижим имот № 61/10.06.2010 г., том ІІ, рег. № 4315, дело № 221, вписан с вх.
рег. № 24053, акт № 48, том LXI в Служба по вписванията – гр. София.
Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е 20 000 000 лева.
- Недвижими имоти, находящи се в гр. София, СО, район „Витоша”, вилна зона „Беловодски
път”, улица „Саша Попов” № 27 /двадесет и седем/, а именно: Гараж с работилница със застроена
площ от 53,68 кв.м., състоящи се: от гараж и санитарен възел на кота +1 метър, от работилница на
кота +0 метра, склад в сутерена на ката -1.50 метра, при граници: от четири страни двор;
Градински павилион със застроена площ от 32,48 кв.м., състоящ се от салон с кухненски бокс и
санитарен възел, при граници: масивна ограда и от три страни двор, заедно с масивна ограда с обща
дължина от 282,88 метра; стоманобетонно покритие над басейн със застроена площ от 89,36 кв.м.;
покритие над вход на жилищната сграда със застроена площ от 30,03 кв.м. и покритие над тераса,
заедно с правото на строеж върху мястото, в което са построени, съставляващо урегулиран
поземлен имот № VІ-2,3 /шести, отреден за имоти планоснимачни номера две и три/ по плана на
гр. София, местност в.з. „Панорамен път – Специални нужди – Беловодски път”, одобрен със
Заповед № 452/1962 г., № РД-50-357/1995 г., № РД-09-49/1997 г., № РД-50-284/2002 г., № РД-09-50999/31.07.2006 г., с площ по нотариален акт от 3 130 кв.м. и с площ по скица от 3 120 кв.м., при
граници по скица: улица, урегулиран поземлен имот № ХІІІ-670, урегулиран поземлен имот № ХІІ670, улица, урегулиран поземлен имот № ІV-4, улица, придобити с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 86, том ІІІ, рег. № 7940, дело № 411/22.10.2010 г., вписан с вх. рег.
№ 47452, акт № 80, том 121/2010 г. в Служба по вписванията – гр. София.
Пазарната стойност на построените сгради към настоящия момент е 400 000 лева.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от
„ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК 200078346, със седалище и адрес на управление: гр.
София 1616, район Витоша, ж.к. „Беловодски път”, ул. „Саша Попов” № 27, представлявано
от Г. З. Г., с ЕГН **********:
- Сумата в размер на 493 400 лева, представляваща стойността на апортиран недвижим
имот, находящ се в гр. София, район „Витоша“, в.з. „Милкова кория”, ул. „Ангеларий”, а именно:
поземлен имот с идентификатор 68134.1979.1504, с площ 1 387 кв.м.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от „ЕСТЕЙД” ООД, ЕИК
131526939, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ж.к. „Красно село”, кв.
„Красно село”, ул. „Дебър“ № 17, представлявано от Б. А. Л., с ЕГН **********:
- Сумата в размер на 80 497 лева, представляваща ½ (една втора) част от счетоводната
печалба на „ЕСТЕЙД” ООД за периода от 2006 г. до 2013 г., получена от наем на 1/2 (една втора)
идеална част от недвижим имот, а именно: супермаркет /клуб на летеца/, находящ се в гр. София,
район „Слатина”, булевард „Брюксел” № 1, местност Летище София.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от „БРОМАК” ЕООД, ЕИК
030090459, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, бул.
„Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано от З. Ж. Б., с ЕГН **********:
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- 718 632 броя акции на стойност 7 186 320 лева, представляващи 10,97 % от капитала на
„КТБ“ АД (н), ЕИК 831184677, собственост на „Бромак” ЕООД, ЕИК 030090459.
- 212 броя акции на стойност 13 568 лева /емисия BG11BUSOGT14/, собственост на
„Бромак“ ЕООД, ЕИК 030090459 в капитала на „Булгартабак Холдинг“ АД, ЕИК 831636680, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Граф Игнатиев” № 62,
представлявано от В. З. Ч., с ЕГН **********.
- 4 000 000 броя акции на стойност 4 000 000 лева, представляващи 100 % от капитала на
„БРОМАК ФИНАНС” ЕАД, ЕИК 201400647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618,
район „Красно село”, ул. “Дебър” № 17, представлявано от З. Ж. Б., с ЕГН **********;
- 10 000 дружествени дяла на стойност 100 000 лева, представляващи 100 % от капитала на
„БРОМАК ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, ЕИК 203047815, със седалище и адрес на управление
гр.София 1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано от И. Д. С.,
ЕГН **********;
- 4 335 000 броя акции на стойност 43 350 000 лева, представляващи 25,50 % от капитала на
„БРОМАК ТЕЛЕКОМ ИНВЕСТ” АД, ЕИК 202292625, със седалище и адрес на управление: гр.
София 1618, район „Красно село”, ж.к. „Бъкстон”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано
от И. Д. С., с ЕГН **********;
- 500 000 броя акции на стойност 500 000 лева, представляващи 0,50 % от капитала на
„Технотел Инвест“ АД, ЕИК 201315780, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село“, ж.к. „Крива река“, ул. „Ами Буе“ № 8, представлявано от И. Д. С., с ЕГН
**********.
- Вземане на „Бромак“ ЕООД от „КТБ“ АД в размер на 30 664 635,17 лева по договор за
подчинен срочен дълг;
- Сумата в размер на 6 123 557,30 лева, представляваща лихва върху вземане на „Бромак“
ЕООД от „КТБ“ АД по договор за подчинен срочен дълг;
- Вземане на „Бромак“ ЕООД от „КТБ“ АД в размер на 17 602 470 лева по договор за
подчинен срочен дълг;
- Сумата в размер на 2 648 584,99 лева, представляваща лихва върху вземане на „Бромак“
ЕООД от „КТБ“ АД по договор за подчинен срочен дълг;
- Сумата в размер на 11 041 182,30 лева, представляваща преводи от трети лица по
разплащателна сметка в евро IBAN BG 56 KORP 9220 1400 0559 02, открита в „Корпоративна
търговска банка” АД, с титуляр „БРОМАК” ЕООД, ЕИК 030090459.
- Сумата в размер на 14 248,08 лева, представляваща начислени лихви по разплащателна
сметка в евро IBAN BG 56 KORP 9220 1400 0559 02, открита в „Корпоративна търговска банка”
АД, с титуляр „БРОМАК” ЕООД, ЕИК 030090459.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от
„БРОМАК” ЕООД, ЕИК 030090459, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618,
район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано от З. Ж. Б., с ЕГН
**********:
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

325 / 378

За служебно ползване!
- Сумата в размер на 185 130 773,70 лева, получена през 2009 г. от „Бромак“ ЕООД при
продажбата на 1 800 000 броя акции от капитала на „КТБ“ АД
- Сумата в размер на 25 392 655,46 лева, получена през 2011 г. от „Бромак“ ЕООД и
представляваща 74,69 % от продажната цена на акциите на „КТБ“ АД
- Сумата в размер на 45 509 100 лева, получена през 2012 г. от „Бромак“ ЕООД при
продажбата на 606 788 броя акции /емисия BG11BUSOGT14/ от капитала на „Булгартабак
Холдинг“ АД
- Сумата в размер на 4 889 575 лева, получена през 2009 г. от „Бромак“ ЕООД при
продажбата на акциите от капитала на „Кен Трейд” ЕАД на „Трелекс Инвестмънтс“ЛТД – Кипър.
- Сумата в размер на 12 615 103,50 лева, получена през 2012 г. от „Бромак“ ЕООД при
продажбата на дружествените дялове от капитала на „Синектик“ ЕООД, ЕИК 131421062.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от „Технотел Инвест“ АД с
ЕИК 201315780, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Крива река“, ул. „Ами Буе“ № 8, представлявано от И. Д. С., с ЕГН **********:
- 12 580 000 броя акции на стойност 125 800 000 лева, представляващи 74 % от капитала на
„БРОМАК ТЕЛЕКОМ ИНВЕСТ” АД, ЕИК 202292625, със седалище и адрес на управление: гр.
София 1618, район „Красно село”, ж.к. „Бъкстон”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано
от И. Д. С., с ЕГН **********.
- Сумата в размер на 131 566 750 лева, представляваща разликата между размера на
облигационния заем в размер на 146 687 250 лв., сключен между „Технотел Инвест“ АД и „КТБ“
АД и част от средствата в 15 120 500 лв., използвани за придобиване на недвижим имот в
гр. София, улица „Граф Игнатиев” № 10.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от „ТРЪСТ ВАСИЛЕВИ”
ООД, ЕИК 200184488, със седалище и адрес на управление: гр. София 1616, район „Витоша“,
ж.к. „Беловодски път”, ул. „Саша Попов” № 27, представлявано от А. Г. В., с ЕГН **********:
- 131 792 дружествени дяла на стойност 13 179 200 лева, представляващи 65,32 % от
капитала на „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК 200078346, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1616, район Витоша, ж.к. „Беловодски път”, ул. „Саша Попов” № 27,
представлявано от Г. З. Г., с ЕГН **********.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от „БРОМАК ФИНАНС”
ЕАД, ЕИК 201400647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно
село”, ул. “Дебър” № 17, представлявано от З. Ж. Б., с ЕГН **********
- 1 499 520 броя акции на стойност 1 499 520 лева, представляващи 99,97 % от капитала на
„Фина-С” АД, ЕИК 831300516, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село”, ул. „Цар Борис ІІІ” №159, ет.6, представлявано от И. Д. С., с ЕГН **********.
- 85 000 броя акции на стойност 850 000 лева, представляващи 0,50 % от капитала на
„БРОМАК ТЕЛЕКОМ ИНВЕСТ” АД, ЕИК 202292625, със седалище и адрес на управление: гр.
София 1618, район „Красно село”, ж.к. „Бъкстон”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано
от И. Д. С., с ЕГН **********.
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На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от „КОНСУЛТ АВ” ЕООД,
ЕИК 175246579, със седалище и адрес на управление гр.София 1618, район „Красно село”, ул.
„Дебър” № 17, представлявано от С. Л. С., ЕГН **********:
- 4 600 000 броя акции на стойност 4 600 000 лева, представляващи 4,60 % от капитала на
„ТЕХНОТЕЛ ИНВЕСТ” АД, ЕИК 201315780 /предишно наименование „БРОМАК ИНВЕСТ” АД/,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ж.к. „Крива река”, ул. „Ами
Буе” № 8, представлявано от И. Д. С., ЕГН **********.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от „КЕН ТРЕЙД” ЕАД,
ЕИК 831472409, със седалище и адрес на управление: гр.София 1618, район „Красно село”, ул.
„Дебър” № 17, представлявано от В. А. Б., ЕГН **********:
- 61 200 000 броя акции на стойност 61 200 000 лева, представляващи 46,19 % от капитала
на „Технологичен център – институт по микроелектроника“ АД, ЕИК 121084839, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6,
представлявано от Т. П. Т., с ЕГН **********.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от EFV INTERNATIONAL
FINANCIAL VENTURES LTD, регистрирано в Тортола, Британски Вирджински острови, в
Търговския регистър под № 345007 с регистрационен адрес Trident Chambers, Wickhams Cay
1, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, представлявано от У. С. /W. S./ чрез
пълномощника адв. А. Г. Г. с адрес гр. София 1000, бул. „Цар Освободител” № 14, ет. 2, „Си
Ем Ес Камерън Маккена ЛЛП – клон България /Дънкан Уестън:
- 58 800 000 броя акции на стойност 58 800 000 лева, представляващи 44,38 % от капитала
на „Технологичен център – институт по микроелектроника“ АД, ЕИК 121084839, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6,
представлявано от Т. П. Т., с ЕГН **********.
- 8 827 броя акции на стойност 8 827 000 лева, представляващи 91 % от дяловото участие на
EFV INTERNATIONAL FINANCIAL VENTURES LTD в капитала на „ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ
БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175384092, седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район
„Триадица” бул. „Витоша” № 146, офис № 24, представлявано от А. Д. Б., с ЕГН **********.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от „Технологичен център –
институт по микроелектроника“ АД, ЕИК 121084839, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано от Т.
П. Т., с ЕГН **********:
- 94 900 000 броя акции на стойност 94 900 000 лева, представляващи 94,90 % от капитала
на „ТЕХНОТЕЛ ИНВЕСТ” АД, ЕИК 201315780 /предишно наименование „БРОМАК ИНВЕСТ”
АД/, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ж.к. „Крива река”, ул.
„Ами Буе” № 8, представлявано от И. Д. С., ЕГН **********.
- Недвижими имоти, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 60, том III, рег.№ 9727, дело № 400/2009 г., вписан с вх.рег.№ 271/29.10.2009 г., акт № 146, том
135, дело № 29700, а именно:
91 % идеални части от урегулиран поземлен имот № ХV-1416, отреден за офиси,
жилища, ателиета, магазини и КО, от квартал 8а, по регулационния план на гр.София, местност
„Задгарова артерия“ одобрен със Заповед № РД-09-50-911 от 18.07.2006г. и Заповед № РД-09-50422 от 16.04.2007г. и Заповед № РД-09-50-1000 от 16.07.2008г. целият с площ от 27 803 кв.м, при
съседи: УПИ № VII, тупик, УПИ № ХIV-1416 за офиси, жилища, ателиета, магазини и КО, имот без
планоснимачен номер, УПИ № IХ-1185 и
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За служебно ползване!
91 % идеални части от урегулиран поземлен имот № ХIV-1416, отреден за офиси,
жилища, ателиета, магазини и КО, от квартал 8а, по регулационния план на гр.София, местност
„Задгарова артерия“ одобрен със Заповед № РД-09-50-911 от 18.07.2006г. и Заповед № РД-09-50422 от 16.04.2007г. и Заповед № РД-09-50-1000 от 16.07.2008г. целият с площ от 31 351 кв.м, при
съседи: УПИ № ХV-1416 отреден за офиси, жилища, ателиета, магазини и КО, имот без
планоснимачен номер, УПИ № ХIII-1415, улица, тупик.
Пазарната стойност на 91 % идеални части от двата урегулирани недвижими имота към
настоящия момент е в размер на 28 210 000 лева.
- 91 % идеални части от лек автомобил „Мерцедес”, модел „Е 500 4 МАTIC”, рег.
№ СА6150РА, рама № WDD2120901A096465, двигател № 27397030331600, дата на първа
регистрация 24.09.2009г., цвят сив. Придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 23.09.2009
г. за сума в размер на 205 866 лева.
Пазарната стойност на 91 % идеални части към настоящия момент е 132 132 лева.
- 91 % идеални части от лек автомобил„Мерцедес С 600”, рег.№ СА 6298 РК, рама
№ WDDNG76N59A273690, двигател
№ 2759530028924, дата
на първа регистрация
24.01.2011г.,цвят черен. Придобит с фактура № 801596 от 10.02.2010 г. за сума в размер на 471 722
евро /922 593,89 лева./.
Пазарната стойност на 91 % идеални части към настоящия момент е 709 800 лева.
- 91 % идеални части от лек автомобил „Мерцедес”, модел „МЛ 500 4 МАTIC”, рег.
№ СА6394ТР, рама № WDC1660731A144264, двигател № 27892830069336, дата на първа
регистрация 02.01.2013 г., цвят черен. Придобит с договор за покупко-продажба на МПС от
13.03.2013 г. и фактура №0000000005 от 13.03.2013 г. за сума в размер на 227 423,92 лева.
Пазарната стойност на 91 % идеални части към настоящия момент е 177 632 лева.
- Сумата в размер на 40 000 лева, платена за доплащане на придобит чрез замяна лек
автомобил „Ауди”, модел „А8”, рег.№ СА7003СН, рама № WAUZZZ4E78N017123, двигател
№ BVJ020705, дата на първа регистрация 15.05.2008 г.
- Сумата в размер на 62 991 352,68 лева във връзка с приключване на репо-сделка от
26.10.2012 г. ДЦК емисия XS 0145624432 с падеж 08.01.2012 г.
- Сумата в размер на 37 146 101,28 лева във връзка с приключване на репо-сделка от
20.09.2011 г. ДЦК емисия XS 0145624432 с падеж 20.12.2011 г.
- ДЦК емисия ISIN XS 0802005289 с номинал 80 000 000 евро с левова равностойност
156 466 400 лева, налични вземания на КТБ АД от „ТЦ – ИМЕ“ АД по договори за заем на
финансови инструменти /ДЦК/
- Сумата в размер на 68 454 050 лева, представляваща вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „КТБ“
АД по договор за подчинен срочен дълг.
- Сумата в размер на 1 757 146,17 лева, представляваща лихва върху вземане на „ТЦ – ИМЕ“
АД от „КТБ“ АД по договор за подчинен срочен дълг.
- Сумата в размер на 6 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 7 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 400 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
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За служебно ползване!
- Сумата в размер на 4 300 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 5 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 3 500 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 6 500 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 2 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 3 900 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 3 911 600 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 6 400 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 3 600 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 3 900 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 5 500 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 6 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 6 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 3 232 500 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 5 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 5 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 4 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 3 100 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 4 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 4 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 4 400 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 3 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 3 900 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 758 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 2 500 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 2 200 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 5 200 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 600 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 2 300 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 800 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 3 400 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 300 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 2 300 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 861 080 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 300 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 200 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 8 162 244,50 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 265 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 500 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 4 693 992 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 2 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 500 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 2 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 2 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 2 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 609 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
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За служебно ползване!
- Сумата в размер на 437 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 650 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 900 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 600 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 500 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 2 100 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 480 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 020 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 038 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 200 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 230 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 150 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 340 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 688 850 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 2 135 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 160 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 241 036 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 550 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 200 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 633 300 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 332 491 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 586 749 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 2 340 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД;
- Сумата в размер на 1 200 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 1 500 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 310 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 1 000 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 1 075 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 155 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 1 447 314,20 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 352 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 1 140 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 400 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 391 166 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 200 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 600 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 300 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 500 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 750 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 305 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 500 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 970 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 124 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 650 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 50 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
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За служебно ползване!
- Сумата в размер на 550 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 257 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 395 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 148 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 150 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 355 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
- Сумата в размер на 115 000 лева, вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев“ АД;
На основание чл. 67 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД,
ЕИК 131062652, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил 2500, ул. „Бузлуджа”
№ 55, представлявано от Т. Д. И., ЕГН **********:
- Недвижим имот, представляващ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, находяща се в гр.
София, СО, район „Средец”, улица „Граф Игнатиев” №10 /десет/, със застроена площ от 776,09 кв.
метра и с разгъната застроена площ 5021,90 кв.метра, в това число и сутерена, разположена на пет
етажа, един подпокривен /скосен/ етаж, сутерен и кула, която сграда съставлява съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район „Средец”, одобрени със
Заповед №РД -18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК сграда с
идентификатор 68134.1010.51.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно,
точка, петдесет и едно, точка, четири/ разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51
/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка,
четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто
тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес на сградата гр. София, район
„Средец”, ул.”Граф Игнатиев” №10 /десет/, с предназначение: административна, делова сграда, с
брой етажи: 7 /седем/, със застроена площ от 790 /седемстотин и деветдесет/ кв. метра, стари
идентификатори: 68134.1010.51.1 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и
едно, точка, петдесет и едно, точка, едно/; 68134.101.51.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и
четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, две/; 68134.101.51.3 /шестдесет и осем
хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, три/; като сградата
се състои, както следва: на сутерен, на кота - 3,65 /минус три цяло и шестдесет и пет стотни/ метра
–от банков трезор и преддверие към него, стълбище, трезор – касети и преддверие към него,
обходен коридор, преддверие, помещение за архив, помещение за главно разпределително табло,
вестибюл, стълбище, канцелария, помещение за архив, коридор, тоалетна, съблекалня, стълбище,
склад, стая за почивка, помещение за архив, помещение за дизел генератор, склад, асансьорна
шахта, стълбище, водомерен възел, помещение за шофьори, коридор, помещение за чистачки, баня
с аусгус, тоалетна с преддверие, коридор, фитнес, абонатна с резервоари за вода и английски двор,
помещение за трафопост, който етаж представлява, съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. София, СО, район „Средец”, одобрени със Заповед №РД -18-33 от 15.06.2010г. на
Изпълнителния директор на АГКК, самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.1010.51.4.10 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка,
петдесет и едно, точка, четири, точка, десет/ , находящ се в сграда № 4 /четири/, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири,
точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/ с адрес гр.София, район „Средец”, ул.”Граф Игнатиев”
№10 /десет/, етаж -1 /минус едно, с предназначение на самостоятелния обект: обекти със специално
предназначение, с брой нива на обекта: 1/едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: обект с идентификатор 68134.101.51.4.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и
четири, точка, сто и едно, петдесет и едно, четири, точка, две/, под обекта: няма и над обекта: няма,
стар идентификатор: няма; на първи /партерен/ етаж, на кота +- 0.00 /нула/ метра – от салон за
клиенти, салон за служители, две тоалетни, стая за почивка, преддверие, касов възел с три броя
каси и преддверие, два офиса, централно входно помещение от улица „Иван Н. Денкоглу“,
състоящо се от портик, преддверие и шлюз, помещение за охрана, деловодство, две приемни за
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обслужване на корпоративни клиенти, помещение за REUTERS, коридор, асансьорна шахта,
тоалетна за инвалиди и тоалетна с общо преддверие, преброително помещение, две вътрешни
стълбища, входно стълбище и входна площадка от улица „Граф Игнатиев“, входно стълбище и
входна площадка от улица „Ангел Кънчев“, стая за охрана със самостоятелно помещение за
отговорник на охраната и съблекалня, асансьорна шахта, който етаж представлява съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район „Средец“, одобрени със
Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.101.51.4.3 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка,
сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, три/, находящ се в сграда № 4 /четири/,
разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет
и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София, район „Средец“, ул. „Граф
Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 1 /първи/, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и
административна дейност, с брой на нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – няма, под обекта: няма и над обекта: обект с идентификатор
68134.101.51.4.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет
и едно, точка, четири, точка, четири/, стар идентификатор: 68134.101.51.1.1 /шестдесет и осем
хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, едно, точка, едно/;
на втори етаж, на кота + 4.85 /плюс четири цяло и осемдесет и пет стотни/ метра – от вестибюл,
централно стълбище, две заседателни зали с тераси, осем кабинета, два офиса, стая за почивка,
помещение за сървър, санитарен възел, състоящ се от две тоалетни с общо преддверие, асансьорна
шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, коридор, асансьорна шахта, санитарен възел,
състоящ се от две тоалетни с общо предверие, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, който
етаж представлява съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район
„Средец“, одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.4 /шестдесет и осем хиляди сто
тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, четири/, находящ
се в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и
осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София,
район „Средец“, ул. „Граф Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 2 /втори/, с предназначение на
самостоятелния обект: за делова и административна дейност, с брой на нива на обекта: 1 /едно/, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта: обект с
идентификатор 68134.101.51.4.3 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно,
точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, три/, над обекта: обект с идентификатор
68134.101.51.4.5 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет
и едно, точка, четири, точка, пет/, стар идентификатор: 68134.101.51.1.1 /шестдесет и осем хиляди
сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, едно, точка, едно/; на трети
етаж, на кота + 8.75 /плюс осем цяло и седемдесет и пет стотни/ метра – от заседателна зала,
заседателна зала с тераса, кабинет, единадесет офис – помещения, помещение за сървър, стая за
почивка, коридор, санитарен възел, състоящ се от две тоалетни с общо преддверие, асансьорна
шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, коридор, санитарен възел, състоящ се от две
тоалетни с общо преддверие, асансьорна шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, който
етаж представлява съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район
„Средец“, одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.5 /шестдесет и осем хиляди сто
тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, пет/, находящ се
в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и
осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София,
район „Средец“, ул. „Граф Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 3 /трети/, с предназначение на
самостоятелния обект: за делова и административна дейност, с брой на нива на обекта: 1 /едно/, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта: обект с
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

332 / 378

За служебно ползване!
идентификатор 68134.101.51.4.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно,
точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, четири/, над обекта: обект с идентификатор
68134.101.51.4.6 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет
и едно, точка, четири, точка, шест/, стар идентификатор: 68134.101.51.1.1 /шестдесет и осем хиляди
сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, едно, точка, едно/; на
четвърти етаж, на кота + 12.40 /плюс дванадесет цяло и четиридесет стотни/ метра – от
седемнадесет офис – помещения, помещение за сървър, стая за почивка, коридор, асансьорна
шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, коридор, санитарен възел с три тоалетни и
общо преддверие, асансьорна шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, който етаж
представлява съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район
„Средец“, одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.6 /шестдесет и осем хиляди сто
тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, шест/, находящ
се в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и
осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София,
район „Средец“, ул. „Граф Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 4 /четвърти/, с предназначение на
самостоятелния обект: за делова и административна дейност, с брой на нива на обекта: 1 /едно/, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта: обект с
идентификатор 68134.101.51.4.5 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно,
точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, пет/, над обекта: обект с идентификатор
68134.101.51.4.7 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет
и едно, точка, четири, точка, седем/, стар идентификатор: 68134.101.51.1.1 /шестдесет и осем
хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, едно, точка, едно/;
на пети етаж, на кота +16 /плюс шестнадесет/ метра – от четиринадесет офис – помещения,
заседателна зала, приемна за посетители, коридор, асансьорна шахта, стълбищна площадка и
вътрешно стълбище, коридор, санитарен възел с четири тоалетни с общо преддверие, асансьорна
шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, представляващ съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. София, СО, район „Средец“, одобрени със Заповед № РД-18-33 от
15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.101.51.4.7 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и
едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, седем/, находящ се в сграда № 4 /четири/,
разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет
и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София, район „Средец“, ул. „Граф
Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 5 /пети/, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и
административна дейност, с брой на нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – няма, под обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.6 /шестдесет и
осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка,
шест/, над обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.8 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и
четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, осем/, стар идентификатор:
няма; на шести, подпокривен етаж, на кота + 19.45 /плюс деветнадесет цяло и четиридесет и пет
стотни/ метра – от единадесет офис-помещения, шест помещения за съхранение на документация,
коридор, вестибюл, санитарен възел с три тоалетни с общо преддверие, помещение за сървър, IT
склад, машинно помещение, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, представляващ съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район „Средец“, одобрени със
Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.101.51.4.8 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка,
сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, осем/, находящ се в сграда № 4 /четири/,
разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет
и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София, район „Средец“, ул. „Граф
Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 6 /шести/, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и
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административна дейност, с брой на нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – няма, под обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.7 /шестдесет и
осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка,
седем/, над обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.9 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет
и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, девет/, стар
идентификатор: няма; кула на две нива: първо ниво – на шести, подпокривен етаж, на кота + 19,90
/плюс деветнадесет цяло и деветдесет стотни/ метра – от помещение, машинно помещение и
вътрешно стълбище към второ ниво и второ ниво, на седми етаж, на кота + 24,85 /плюс двадесет и
четири цяло и осемдесет и пет стотни/ метра – от едно помещение, която кула представлява
съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район „Средец“,
одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК за първото
ниво, на 6 /шести/ етаж: част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.8
/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка,
четири, точка, осем/, подробно описан по-горе и за второто ниво, на 7 /седми/ етаж: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.9 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири,
точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, девет/, находящ се в сграда № 4
/четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто
тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София, район „Средец“, ул.
„Граф Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 7 /седми/, с предназначение на самостоятелния обект: обекти
със специално предназначение, с брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: няма, под обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.8 /шестдесет и
осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка,
осем/ и над обекта: няма, стар идентификатор: няма, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 20, том ІІІ, рег. № 9652, дело № 362 от 20.12.2013 г., вписан в
Служба по вписванията гр. София с вх.рег. № 66493, дв. вх. рег.№ 65810/20.12.2013г., акт № 67, том
№ 163.
Пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент – 40 000 000 лева
На основание чл. 64 от ЗОПДНПИ да бъде обявена за недействителна по отношение на
държавата сделката, по силата на която Ц. Р. В. прехвърля на Д. И. К. собствеността върху
капитала на Empreno Ventures Ltd., дружество регистрирано и съществуващо съгласно Закона за
търговските дружества на Британските вирджински острови, със седалище в Craigmuir Chambers
Road Town, Тортола, п.к.:VG1110, под регистрационен номер (BVI COMPANY NUMBER):
1848914.
На основание чл. 64 от ЗОПДНПИ да бъде обявена за недействителна по отношение на
държавата сделката, по силата на която Ц. Р. В. прехвърля на Д. И. К. собствеността върху
капитала на EFV International Financial Ventures Ltd., дружество регистрирано и съществуващо
съгласно Закона за търговските дружества на Британските вирджински острови, със седалище в
Trident Chambers, п.к. 146, Road Town, Тортола, Британски Вирджински острови, под
регистрационен номер (BVI company number): 345007.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ от Ц. Р. В., ЕГН **********
на отнемане в полза на държавата подлежат 100 % от капитала на Empreno Ventures Ltd.,
дружество регистрирано и съществуващо съгласно Закона за търговските дружества на
Британските вирджински острови, със седалище в Craigmuir Chambers Road Town, Тортола,
п.к.:VG1110, под регистрационен номер (BVI company number): 1848914.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ от Ц. Р. В., ЕГН **********
на отнемане в полза на държавата подлежат 100 % от капитала на EFV International Financial
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Ventures Ltd., дружество регистрирано и съществуващо съгласно Закона за търговските дружества
на Британските вирджински острови, със седалище в Trident Chambers, п.к. 146, Road Town,
Тортола, Британски Вирджински острови, под регистрационен номер (BVI company number):
345007.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ от Empreno Ventures Ltd. на отнемане в полза
на държавата подлежат 100 % от капитала на “Louvrier Investments Company 33 S.A.” в
размер на 31 000 евро с левова равностойност 60 630,73 лева, дружество регистрирано и
съществуващо съгласно Закона за търговските дружества на Великото Херцогство Люксембург, с
адрес на управление: L -1630 Luxemburg, 20 Rue Glesener, Люксембург с идентификационен номер:
B 193884.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ от “Louvrier Investments Company 33 S.A.” на
отнемане в полза на държавата подлежат 100 % от капитала на „LIC Telecommunications
S.a.r.l.“ в размер на 12 500 евро с левова равностойност 24 447,88 лева, дружество регистрирано
и съществуващо съгласно Закона за търговските дружества на Великото Херцогство Люксембург, с
адрес на управление: L - 1630 Luxemburg, 20 Rue Glesener, Люксембург с идентификационен номер:
№ В188415.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ от „LIC Telecommunications S.a.r.l.“ на
отнемане в полза на държавата подлежат 43,264 % от капитала на „V Telecom Investment
S.C.A” в размер на 17 306,03 евро с левова равностойност 33 847,66 лева, командитно
акционерно дружество, регистрирано и съществуващо съгласно Закона за търговските дружества на
Великото Херцогство Люксембург, с адрес на управление: L-1931, Luxembourg, 13 Аvenue de la
Liberte, Люксембург с идентификационен номер: № В171742, с капитал в размер на 40 001 евро.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ от „LIC Telecommunications S.a.r.l.“ на
отнемане в полза на държавата подлежат 43,264 % от капитала на „V Telecom Investment
General Partner S.A.” в размер на 17 305,60 евро с левова равностойност 33 846,81 лева,
акционерно дружество, регистрирано и съществуващо съгласно Закона за търговските дружества на
Великото Херцогство Люксембург, с адрес на управление: 6 Rue Eugene Ruppert Luxembourg,
Люксембург с идентификационен номер: В 171498, с капитал в размер на 40 000 евро.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ от „V Telecom Investment S.C.A” на отнемане в
полза на държавата подлежат 43,264 % от капитала на „V2 Investment S.a.r.l” в размер на
15 142,40 евро с левова равностойност 29 615,96 лева, дружество, регистрирано и съществуващо
съгласно Закона за търговските дружества на Великото Херцогство Люксембург, с адрес на
управление: L-1931, Luxembourg, 13 Аvenue de la Liberte, Люксембург с идентификационен номер:
№ 171764, с капитал в размер на 35 000 евро.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ от „V2 Investment S.a.r.l” на отнемане в полза
на държавата подлежат 43,264 % от капитала на „InterV Investment S.a.r.l” в размер на
12 979,20 евро с левова равностойност 25 385,11 лева, дружество с ограничена отговорност,
регистрирано и съществуващо съгласно Закона за търговските дружества на Великото Херцогство
Люксембург, с адрес на управление: L-1931, Luxembourg, 13 Аvenue de la Liberte, Люксембург с
идентификационен номер: № В171844, с капитал в размер на 30 000 евро.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ от „InterV Investment S.a.r.l” на отнемане в
полза на държавата подлежат 43,264 % от капитала на „Вива Телеком България“ ЕООД,
ЕИК 202935492 в размер на 108 941 181,71 лева, регистрирано със седалище и адрес на
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

335 / 378

За служебно ползване!
управление: гр. София 1618, район Красно село, бул. „Цар Борис“ ІІІ, № 159, ет.6, с капитал в
размер на 251 805 616 лв.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ от „Вива Телеком България“ ЕООД, ЕИК
202935492 на отнемане в полза на държавата подлежат 43,264 % от капитала на „Българска
телекомуникационна компания“ ЕАД, ЕИК 831642181 в размер на 124 931 220,38 лева,
регистрирано, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район Младост, бул.
„Цариградско шосе“ № 115и, с капитал в размер на 288 764 840 лв.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ от „Българска телекомуникационна
компания“ ЕАД, ЕИК 831642181 на отнемане в полза на държавата подлежат 43,264 % от
капитала на „БТК НЕТ“ ЕООД, ЕИК 131320608 в размер на 2 163,20 лева, регистрирано със
седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115и, с
капитал в размер на 5000 лв.
Алтернативно, на основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ на отнемане в полза на държавата
подлежи сумата в размер на 62 566 240,52 евро с левова равностойност 122 368 930,20 лв., по
банкова сметка с IBAN: LU51 01419444 1380 0000, открита в ING Bank (Ай Ен Джи Банк) в
Люксембург, с адрес: 52, route d’Esch, L-2965, Luxembourg, с титуляр „V2 Investment S.a.r.l”
(идентификационен номер: № 171764), с адрес на управление: L-1931, Luxembourg, 13 Аvenue de la
Liberte, Люксембург, представляваща остатък от продажната цена в размера на 330 000 000 евро
във връзка с продажбата на капитала на „InterV Investment S.a.r.l”, която сума ще бъде преведена по
посочената банкова сметка.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от „ДУНАРИТ” АД, ЕИК
129006931, седалище и адрес на управление: гр. Русе, п.к. 12, община Русе, област Русе,
представлявано от К. Т. К., с ЕГН **********:
- Вземане на „Дунарит“ АД в размер на 21 514 130 лева, възникнало на 08.01.2013 г., от
„Технологичен център – институт по микроелектроника“ АД, ЕИК 121084839, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6,
представлявано от Т. П. Т., с ЕГН **********.
- Вземане на „Дунарит“ АД в размер на 29 337 450 лева, възникнало на 25.03.2014 г., от
„Технологичен център – институт по микроелектроника“ АД, ЕИК 121084839, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6,
представлявано от Т. П. Т., с ЕГН **********.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от „КЕМИРА” ООД, ЕИК
131443831, седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, бул. „Витоша”
№ 146, офис № 24 представлявано от А. Д. Б., с ЕГН **********:
- Акции в размер на 7 244 897,66 лева, представляващи 91 % от дяловото участие на
„Кемира” ЕООД в капитала на „Дунарит” АД, ЕИК 129006931, седалище и адрес на управление: гр.
Русе, п.к. 12, община Русе, област Русе, представлявано от К. Т. К., с ЕГН **********.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от „ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ
БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175384092, седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район
„Триадица” бул. „Витоша” № 146, офис № 24, представлявано от А. Д. Б., с ЕГН **********:
- Акции в размер на 51 369 211,53 лева, представляващи 91 % от дяловото участие на „Хедж
Инвестмънт България” АД в капитала на „АВИОНАМС” АД, ЕИК 000635619, седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив 4023, район „Тракия” ул. „Цар Симеон“ № 2, представлявано от Й. Г. Н., с
ЕГН **********.
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- 455 дружествени дяла на стойност 4 550 лева, представляващи 9,09 % от дяловото
участие на „Хедж Инвестмънт България” АД в капитала на „КЕМИРА” ООД, ЕИК 131443831,
седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, бул. „Витоша” № 146, офис № 24
представлявано от А. Д. Б., с ЕГН **********.
На основание чл. 68 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от
ЗОПДНПИ от Ц. Р. В., с ЕГН **********, подлежат на отнемане в полза на държавата
следните картини на стойност 990 788 лева към датата на изготвяне на оценката:
№
1
2

Инв.
Автор
№
473 Христо Кабакчиев
455 Владимир Рилски

Творба / име на
картината
„Пейзаж от Търново”
„Манастир”

3

454 Вера Лукова

„Агънца“

4
5
6
7

457
467
462
466

8
9

акварел, хартия
65х49
смесена техника,
57х49
хартия
460 Димитър Казаков „Настроение“,1985
маслени бои, хартия
50х50
219 Калина Стаматова „В Борисовата градина” маслени бои, картон
62х78
423 Н. Георгиев „Възрастна жена с лула” маслени бои,
45х65
Дедо Боже
шперплат
453 Бочо Донев
„Пейзаж“ 1966
маслени бои, картон 49,5х70
469 Николай Райнов „Дървета”
акварел, туш, хартия
70х50
468 Николай Абрашев „Джаз”, 1926
маслени бои, картон
42х65
246 Димитър
„Селянка“,1927
маслени бои, картон 32х25,5
Гюдженов
268 Сотир Клинков
„Планински пейзаж”
маслени бои, платно 38,5х28
53 Марио Жеков
„Морски пейзаж”
маслени бои, картон
38х48
302 Христо Петров- „Пасторал”
маслени бои, картон, 30х41
Влаха
каширан върху
платно
290 Васил Стоилов
„Портрет на Явора“
маслени бои, платно
38х35
върху фазер
287 Георги Богданов „Българка”
маслени бои, картон
45х35
278 Александър
„Старата къща“,1932
маслени бои, картон 29,5х37,7
Монов
282 Павел
„Пейзаж”
акварел, хартия
38х47
Францалийски
279 Тодорка Бурова „Строеж на къща“, 1943 маслени бои, картон
35х45
280 Веселин Томов
„Град край морето“
маслени бои, картон
26х35
281 Борис Стефчев
„Море” 1931
маслени бои, платно
27х38

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

Генко Генков
Лика Янко
Елиезер Алшех
Иван Халачев

„Пейзаж“, 1966
„Родопи в зелено”
„Момиче с кукла”
„Старата митрополия в
Несебър“
459 Дечко Узунов
„За вода“
461 Димитър Казаков „Ритуал”
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Материал, техника

Размери

акварел, хартия
маслени бои,
шперплат
маслени бои,
шперплат
маслени бои, платно
маслени бои, дъска
маслени бои хартия
маслени бои, платно

32х44,5
44х52

Стойност в
лева
585
4 680

54х64

2 828

51х74,5
70х49
60х50,5
69,5х79

5 700
3 705
6 300
1 170
1 950
2 500
3 705
650
2 900
1 560
150
5 070
2 800
1 600
2 200
1 800

4 100
2 400
1 100
700
800
400
1100
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33

319 Петър Дачев
307 Александър
Миленков
343 Васил Стоилов
353 Васил Стоилов
352 Васил Стоилов
306 Ари /Аргир/
Калъчев
350 Васил Стоилов

34
35
36
37

363
351
349
348

38
39
40

347
346
416

41

417

42

174

43

164

44

283

45

253

46
47
48
49

277
258
267
259

27
28
29
30
31
32

50
51
52
53
54
55
56

„Пейзаж”
„Сценографски проект”

пастел, хартия
темпера, хартия

„Автопортрет“, 1980
„Пейзаж с къщи”
Женски фигури ескиз
Битова композиция

цветен молив, хартия 26х18
молив, хартия
35х25
молив, хартия
21,5х29,5
темпера, хартия
27х27

250
175
150
200

молив, хартия

24,5х35

120

молив, хартия
молив, хартия
молив, хартия
Молив, хартия

24,5х35
22х30
25х32,5
30х20

120
120
145
120

молив, хартия
молив, хартия
маслени бои, платно

25х36
28,5х30
60х50

110
120
29 250

Маслени бои, платно

35,5х24

15 000

Цветни пастел и
черна креда
сангин, хартия

24х24

9 300

28х28

9 800

маслени бои, платно

52х57

1 200

маслени бои, хартия
на платно
маслени бои, платно
темпера, картон
маслени бои, платно
маслени бои, платно

45х63

11 000

50х62
47х64
43х35,5
51х61

1 000
3 100
1 600
600

„Пейзаж от Ридо”,
Самоков, 1944
„Скали”

маслени бои, платно

46х35

1 250

маслени бои, платно

46х58

1 800

„Мелник“, 30-те год. на
ХХ век
Рилски малинарки
„Дървета”

маслени бои, картон

50,5х62

2 500

гравюра на дърво
54,5х42,5
маслени бои, платно
50х60

500
2 900

Селска сцена, 1959

гваш, хартия

50х70

2 480

„Пейзаж на щастието,
Фондация „Изкуство на
детето“

смесена техника,
колаж, фазер

60х60

80

Планински пейзаж
/Двустранна - лице/
Васил Стоилов
Къща /Двустранна-гръб/
Васил Стоилов
„Селска къща”
Васил Стоилов
Пейзаж с река и дървета
Васил Стоилов
Рисунка на легнала
мъжка фигура
Васил Стоилов
„Пейзаж”
Васил Стоилов
„Пейзаж с дървета”
Иван /Ян -Вацлав/ Момче с дървена играчка
Мърквичка
конче 1888г.
Иван /Ян -Вацлав/ „Етюд”
Мърквичка
Иван / Ян Вацлав/ „Портрет на девойка“,
Мърквичка
1882
Иван /Ян -Вацлав/ Портрет на Юлия
Мърквичка
Мърквичкова
Лика Янко
„Българска керамика и
плодове“, края на 50-те
години на ХХ век
Васил Бараков
Пейзаж от Родопите

Воин Захаренов
Иван Кирков
Сотир Клинков
Кирил
Казънлъклиев
375 Наум
Хаджимладенов
270 Христо
Каварналиев
318 Петър Дачев
254 Васил Захариев
244 Георги ПавловПавлето
245 Проф.Георги
Богданов
401 Цвети Кирова
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„Село край Рила“, 1941
„Композиция“, 1984
Пътека към върха 1924
„Пейзаж”

37х50
34х49

585
750
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57
58

30 Христо
Каварналиев
124 Ари
/Аргир/Калъчев
121 Анастас
Кожухаров
313 Златю Бояджиев
143 Стоян Василев
127 Васил Стоилов

„Пристанище“, 1939

Солун-пристанище 1949 маслени бои, платно

81
82
83
84

Старият метох в
Асеновград
Мъжки портрет
„Зима в Търново“
Рисунка към портрет на
г-н Мейно, ок. 1932
301 Тихомир Радинов Залез над морето
90 Борис Колев
„Село под Балкана”
175 Христо
„Натюрморт с
Каварналиев
круши“,1938
298 Иван Тричков
„Панорама от Рила”
221 Панайот
Пейзаж с магистрала
Панайотов
394 Неатрибутиран
Копие по Арнолд
автор
Бьоклин
387 Елена
„Саломе“, 1911
Карамихайлова
367 Ари /Аргир/
„Овчар”
Калъчев
386 Благой Мавров
Композиция с гола
фигура
371 Дончо Занков
„Село край Рила“, 1939
378 Радомир Мандов Пейзаж, ок.1940
391 Европейски
Мадоната с младенеца /в
художник ХХ.В. стила на Северния
ренесанс
390 Европейски
Мадоната с младенеца /в
художник ХХ.в. стила на италианския
маниеризъм от нач.на
ХVIІ в.
396 Димитър Пачов „Карлово”
369 Васил Даалов
„Созопол”
376 Никола
„Из Македония”
Кожухаров
368 Бойчо Григоров „Балчик”
402 Гавраил
Пристанище 1979
Орошаков 1979
472 Христо Берберов „Самодиви“, монограм
377 Петър Морозов
„Розоберачка”
342 Васил Стоилов
Академичен етюд
341 Васил Стоилов
„Мадона жътварка“

85

326 Цанко Лавренов

„Работници“, 1947

86

373 Иван Джамбазов

„Море“,1974

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75

76
77
78
79
80
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маслени бои, платно

акварел, хартия

47х59

2 100

58х66,5

1 890

52х65

560

маслени бои, платно
маслени бои, платно
молив, хартия

71,5х57
60х50
64х50

10 050
930
450

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, картон

51,5х64
50х59,5
55х75

1 200
650
950

маслени бои, платно
маслени бои, платно

53х63
53,5х73

750
1 300

маслени бои, платно

233х177

18 000

маслени бои, платно

120х70

30 000

маслени бои, платно

100х120

9 300

маслени бои, платно

94х74

2 200

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, платно

71х95
88х70
76х64

4 600
1 600
1 250

маслени бои, платно

64х53

1 250

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, платно

60х80
63х80
61х76

475
1 600
3 200

маслени бои, платно
маслени бои, платно

65х80
65х92

1 960
780

маслени бои, платно
хартия
молив, хартия
рисунка с цветни
моливи, хартия
маслени бои,
шперплат
маслени бои, картон

130х160
36,5х29
48,5х30
44х65

18 000
700
380
400

47,5х55

8 750

51х66

1 200
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

328 Никола Димитров „Пътека из Родопите”
1973
196 Димитър Казаков „Луд Гидия“,1982
370 Деньо Чоканов
Пейзаж с къщи и река,
1947г.
286 Георги Богданов Проект за стенопис
681-ва година
285 Проф. Найден
„Пролет край Хърсово“,
Петков
монотипия
276 Станьо Стаматов „Старата кула в
Казанлък“
372 Иван Пенков
Храм -проект
284 Иван Тричков
„Пейзаж“, 1956
272 Руси Ганчев
„Жена с книга“, 1948
/1895-1965/
273 Стефан Минев
„Стара къща”
122 Атанас Яранов
„Композиция”
385 Никола Георгиев „Портрет на
Масалитинов“, 1954
107 Иван Димов
Бавно време, 1991

маслени бои, платно

60х80,5

1 200

маслени бои, фазер
маслени бои, платно

103х33
55х66

8 700
1 800

авторска техника
платно върху фазер
маслени бои, картон

40х80

2 000

50х69

5 000

маслени бои, картон

63х47

1 600

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои,
шперплат
маслени бои,
шперплат
маслени бои, платно
маслени бои, платно

70х61
45х55
58х49

1 300
1 500
1 200

50х57

900

192х125
95х126

18 900
6 800

маслени бои,
шперплат
маслени бои, платно

130х160

5 600

130х97

13 000

„Трима селяни”
„Гора“, ок.1916, нач. на
ХХ век
„Търново“, 1969
Мадоната с младенеца и
ктитори 1935
„Моста Трявна“, 1961
„Пейзаж”

маслени бои, платно
маслени бои, платно

67х91
101х141

5 070
5 070

маслени бои, платно
маслени бои, платно

100х120
134х95

4 600
8 800

маслени бои, платно
маслени бои, платно

100х120
80х108

4 300
3 200

„Гора“,1948

маслени бои, платно

81х99

5 000

„Надпревара“,1951
„Портрет на поп Стоил“баща на художника,
1933г.
„Пейзаж”
Проект за витраж
Съвремие
На пристанището
Градски пейзаж
„Пристанище”

маслени бои, платно
акварел, шперплат,
авторска техника

100х122
119х140

5 200
19 000

маслени бои, платно
темпера, картон

100х134
65х96

12 000
1 500

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои,
шперплат
115 333 Златю Бояджиев Лов на глигани, 1954
маслени бои, платно
116 6 Михалис Гарудис Декоративно пано с риба смесена техника,
текстил колаж,

73х95
100х130
65х85

3 800
1 800
950

107х79
130х100

23 200
3 400

99
100

1

101 325
102 187
103 195
104 337
105 194
106 312
107 327
108 205
109 130

Преслав
Кършовски
Стоян Венев
Александър
Миленков
Дило Дилов
Неатрибутиран
автор
Дило Дилов
Здравко
Александров
Наум
Хаджимладенов
Петко Задгорски
Васил Стоилов

110 83 Борис Денев
111 295 Проф. Георги
Богданов
112 308 Борис Шаров
113 309 Евгени Томов
114 356 Милен Сакъзов
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117 188 Борис Колев

платно
маслени бои, платно

„Жетвар“, 1938 /
двустранна/
„Каблешковата къща в маслени бои, платно
Копривщица“, 1976
Декоративна композиция акварел, гваш,
хартия
„Пейзаж”
маслени бои, платно

124х120

2 100

800х100

1 200

54х74,5

7 300

75х92

1 100

„Рибар“, 1974
маслени бои, платно
Къщата на Димчо
маслени бои, картон
Дебелянов в
Копривщица 1967
123 97 Георги Трифонов „Илинден“, 70-те години маслени бои,
на ХХ век
124 361 Владимир Вичев Планински пейзаж 1943 маслени бои, платно
125 332 Ангел Тилов
„В Борисовата градина” маслени бои, картон
126 155 Дечко Узунов
„Стария Пловдив”
маслени бои, платно
127 248 Дило Дилов
„Есен в Балчик“,1969
маслени бои, платно
128 200 Никола Златев
„Пейзаж“
маслени бои, платно
129 262 Невена
„Три селянки”, 1939
маслени бои, платно
Кожухарова
130 261 Маша Живкова- „Дамски портрет”, 1944 маслени бои, платно
Узанова
131 136 Кръстьо Чоканов „Пейзаж от Търново”
маслени бои, платно
132 154 Васил Стоилов
„Одумвачки авторска техника,
Задушница“, 1940
шперплат
133 393 Лудвик Кох
Коалицията на
маслени бои, платно
Виена
Централните сили в І -та
Световна война 1916
134 363 Иван Табаков
„Беритба”
маслени бои, платно
135 154 Дечко Узунов
Българка
маслени бои, фазер
136 532 Дечко Мандов
„Хоро в полето”
маслени бои, платно
137 534 Димитър
„Първото народно
маслени бои, платно
Гюдженов
събрание-Оборище”,1952
138 531 Дамян Николов „Добрият пастир“, 1942 маслени бои, платно
139 157 Васил Стоилов
„Мадона“, 1942
акварел, шперплат,
авторска техника
140 92 Вера Лукова
„Евангелски сюжет”
маслени бои,
шперплат
141 425 Евгени Поптошев „Докери”
маслени бои, платно
142 450 Александър
„Борова гора”,1916
маслени бои, платно
Миленков
143 114 Сава Иванов
„Село в планината“, 40- маслени бои, платно
те на ХХ век
144 470 Никола Георгиев Семеен автопортрет,1957 маслени бои, платно
145 2 Ангел Тилов
Манастирски комплекс, акварел, хартия
1942
146 193 Стоян Василев
„Търново“
маслени бои, платно

68х109
80х100

950
800

100х82

5 900

80х95
66х93
100х73
101х121
88х113
93х78

1 200
1 100
5 600
3 000
3 500
3 900

80х65

3 400

55х67,5
160х200

1 200
24 000

132х200

22 675

135х220
50х37
114х164
137х180

8 200
4 100
8 300
19 000

150х124
178х149

9 500
27 000

182х122

7 200

152х190
100х141

7 800
3 070

81х100

720

161х130
70х98

5 200
670

80х100

830

118 296 Деньо Чоканов
119 339 Васил Стоилов
120 250 Кирил
Казанлъклиев
121 203 Петко Задгорски
122 204 Петко Задгорски
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147

20 Маргарита
Милиджийска
148 177 Иван К. Христов
149 199 Михаил Петров

„Пейзаж”

маслени бои, платно

100х80

780

маслени бои, платно
маслени бои, платно

80х109
70х99

1 800
930

150 189 Георги Богданов

„Пейзаж”
Панорамен пейзаж –
Зрели жита
Дамски портрет

100х70

2 100

„Жеравна“

смесена
техника,хартия
маслени бои, платно

50х70

670

„Зимен пейзаж”

маслени бои, платно

80х108

4 200

Проект за стенопис
„Българска държава”
„Селянки“, 1935

гваш, пастел, хартия

37,5х88

890

маслени бои, платно

88х57

4 300

маслени бои, платно
акварел, гваш,
хартия
Планински пейзаж с река маслени бои, платно
„Пасторален пейзаж”,
маслени бои, платно
1912

65х81
54х71

1 840
2 100

60х68,5
45х67,5

2 530
480

151 314 Кирил
Казанлъклиев
152 23 Здравко
Александров
153 294 Георги Богданов
154 299 Невена
Кожухарова
155 293 Борис Стефчев
156 198 Йордан Гешев
157 232 Дончо Занков
158 233 Неразчетен
подпис
(Ил.Саулев)
159 230 Александър
Миленков
160 152 Христо Йончев Крискарец
161 18 Станьо Стаматов
162 331 Крум Панов
163 235 Невена
Кожухарова
164 236 Асен Николов Шопа
165 240 Любо Иванов
166 238 Иван Тричков
167 239 Йордан Гешев
168 243 Асен НиколовШопа
169 241 Ценко Бояджиев
170 237 Деньо Чоканов
171 403 Иваничка Пенева
172 358 Наполеон Алеков
173 274 Маргарита
Бояджиева
174 288 Иван Табаков
175 360 Симеон Велков
176 179 Димитър
Буюклийски
177 392 Неатрибутиран
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„Автопортрет с море“
„Пролет“

„Белоградчишките
скали”
„Връх попова шапка
край Самоков”
„Череши“
„Пейзаж”

маслени бои, платно

49х66

830

маслени бои, платно

60х98

2 700

57х82
64х89

3 500
1 450

Две селянки, 1930

маслени бои, платно
маслени бои,
шперплат
маслени бои, платно

94х80

3 200

„Залез в Родопите”

маслени бои, платно

75х94

830

„Созопол“, 1942
„Планински пейзаж”
„Пейзаж”
„Добринище”

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, платно

43х64
50х60
43х64
70х95

650
680
1 700
900

„Пейзаж”
„Планински пейзаж”
„Велико Търново“, 2007
„Море”
„Копривщица“, 1985

маслени бои, картон 52,5х83
маслени бои, платно 54,5х68,5
маслени бои, платно
60х55
темпера, хартия
52х95
темпера, хартия
83х105

2 700
2 750
1 300
1 200
1 600

„Натюрморт”
„Асеновата крепост“
„Голо тяло“, 2005

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, платно

60х83
90х65
70х70

4 500
2 300
5 070

„Религиозна сцена”

маслени бои, платно

85х42.5

4 500
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автор
178 201 Невена Ганчева
179 355 Здравко
Александров
/1911-1998/
180 91 Борис Колев
181 264 Панайот
Панайотов
182 28 Бочо Донев
183 24 Жечко Дунев
184 211 Ваня Васкова –
Цокова
185 340 Васил Стоилов
186 207 Станьо Стаматов
187 357 Неатрибутиран
автор
188 192 Господин
Желязков
189 27 Стефан Минев
190 137 Кирил Петров
191 217 Дечко Мандов
192 158 Георги
Белстойнев
193 125 Борис Колев
194 176 Иван Кънчев
195 131 Дечко Узунов
196 344 Васил Стоилов
197 362 Васил Стоилов
198 456 Георги Богданов
199 474 Борис Ненов
200 191 Генко Генков
201 160 Н. Славин
202 458 Давид Перец
203 165 Христо ЙончевКрискарец
204 188 Борис Колев
205 161 Никола
Кожухаров /18921971/
206 271 Христо Берберов
207 93 Владимир
Рег. № RB306002-001-07
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„В градината”
„Рибари“, 1954

маслени бои, платно
маслени бои, платно

Портрет на момиче /На
гърба : Портрет на
Майстора –ескиз/
„Ловци“

маслени бои, платно 76,5х66,5

3 100

маслени бои, платно

59х75

1 000

„На полето“1948
„Градът“
София 1962

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, платно

63х85
100х75
65х80

950
600
500

Автопортрет, 1939
Портрет на Ганчев
„Морски пейзаж”

акварел, шперплат
маслени бои, платно
маслени бои, платно

57х63
90х70
70х121

15 000
4 900
1 100

„Св.Николай”

маслени бои, платно

89х63

2 200

„Пейзаж” 1982
Хармония /обемност
Дамски портрет
Градски пейзаж

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, картон

74х100
75х55,5
63х47
64х52

850
17 000
4 850
1 300

Пейзаж с катедрала
„Селска къща”
Голо тяло
Седнала селянка –гръб
на Мадона сред селяни
Мадона сред селяни
/двустранна –лице/
Проект за стенопис –
Калоян пленява Балдуин,
1968
„Пейзаж”
„Пейзаж“, 1968

маслени бои, платно
маслени бои, картон
акварел, хартия
молив, хартия

65,5х53
44х70
70х50
51,5х64

1 200
550
100
120

цветни моливи,
хартия
маслини бои, картон

51,5х64

650

82х88

2 700

маслени бои, платно
маслени бои,
шперплат
маслени бои, картон

66х93
54х73

1900
3700

70х53

700

маслени бои, платно
маслени бои, платно

40х142
15х20

7200
870

Жътвар /двустранна/1938 маслени бои, платно
„Зима в манастира“
маслени бои, платно

124х120
30х35

2 100
2500

14х36
20х32

1400
750

Улица с възрожденски
къщи
„Нощен Париж“, 1971
„Пейзаж от Рила”

„Пейзаж”
Рисунка –Жетварки

акварел, хартия
молив, хартия

84х65
77х99

3 200
4 100
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ДимитровМайстора
208 265 Пенчо Георгиев

темпера, хартия

28х23

1050

209 105

маслени бои, платно

28х34

620

15,5х22
25х22
28х22,5
33х20

750
850
1000
400

маслени бои, платно

45х36

920

смесена техника,
шперплат
туш, хартия
маслени бои, картон
маслени бои, хартия
туш, хартия
маслени бои, платно

31х27

2100

28х22
28х35
32х39
24,5х23
34х40

850
1 800
1 000
420
1300

гваш, картон
маслени бои, платно

31х23
62х64

1050
480

туш, хартия
маслени бои, платно
молив, хартия

20х25
26х34
31х20

700
8500
200

маслени бои, картон

25х19

480

цветен молив хартия

22х31

650

маслени бои, картон

29х27

450

маслени бои, картон
маслени бои, платно

27,5х31
44х34

1 050
8800

маслени бои, картон
акварел, хартия

40х50
24х25

1700
810

210 7
211 252
212 56
213 126

214 141
215

43

216 12
217 48
218 138
219 13
220 33
221 132
222 184
223 9
224 167
225 94

226 255
227

95

228 202
229 47
230 173
231 168
232 210
233 197

Сценографски проект за
„Оберон”,1936
Иван Матеев
„Зима в Тетевен“, 40-те
год. на ХХ век
Харалампи Тачев „В парка”
Асен Попов
„Ловджия”
Цанко Лавренов Рисунка
Владимир
Рисунка –Макове
ДимитровМайстора
Никола
„Портрет на селянин“
Кожухаров
Цанко Лавренов Изглед от Хилендарския
манастир
Бенчо Обрешков Рисунка
Цанко Лавренов „Рибарица“, 1957
Любен Доганов „Пейзаж”
Бенчо Обрешков Рисунка 1947
Кирил
Пейзаж с часовникова
Буюклийски
кула
Дончо Занков
Морски пейзаж 1929
Неатрибутиран
„Пред вратата”
автор
Бенчо Обрешков „Созопол”
Никола Танев
Около София
Владимир
Жътварки- рисунка
ДимитровМайстора
Васил
Стара улица с мост
Македонски
Владимир
Рисунка –фигури на
Димитровжътварка
Майстора
Наум
„Пейзаж”
Хаджимладенов
Дончо Занков
„Пейзаж“, 1945
Златю Бояджиев Портрет на сестра ми
1959
Дончо Занков
Планински пейзаж 1945
Борис Денев
„Завоят на река Янтра“,
преди 1918 г.
Иван Тричков
„Пейзаж” ,1954

234 190 Веселин Стайков „Пейзаж от Китай”
235 234 Николай
Павлович
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

„Саломе“

акварел, хартия
акварел, хартия
молив, хартия
цветни моливи,
хартия

маслени бои, платно
15х19
картон
смесена техника,
37х46
хартия
маслени бои, платно 39,5х29,5

320
5100
20000
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236

14 Любен Диманов

Майка с дете

смесена техника,
хартия
маслени бои, картон

53х46

550

43х34

11000

маслени бои, картон,
платно
маслени бои, картон
маслени бои, платно

34х41

550

50х70
53х63

2300
2180

„Из Рила”, 1929г
Пейзаж ,2003
„Жеравна“, нач. на 50-те
г. на ХХ век
„На село“,1946
„Рила през зимата”
„Хижа в планината”
Панорамен пейзаж –
Търново
Улица с възрожденски
къщи
Композиция, 1989
„Четяща в градината”
„Пейзаж”
„В парка”
Портрет на млада жена,
1882
Планински пейзаж с
рекичка
„Българка”
„Нощ”

маслени бои, платно
акварел, хартия
маслени бои, платно

42х28
50х63,5
57,5х50

1100
340
2100

маслени бои, картон
маслени бои, картон
маслени бои, картон
маслени бои, платно

49х46
48х67
46х66
43х48

900
650
700
1300

цветни моливи,
хартия
пастел, хартия
маслени бои, картон
маслени бои, платно
маслени бои, картон
пастели, хартия

49х34

650

38х49
35х44
39х49
43х54
23х24

560
1300
1100
1100
9 300

маслени бои, картон

42х31

1700

акварел, хартия
маслени бои, картон

37х28
35х48

750
720

Пейзаж със стари къщи и
каменен мост
Пейзаж с фигури
„Водно конче“, 1927
Юлия
„Цветни градини“, 2006
„Портрет на Буров“
„Слънчев грозд”
„Дамски портрет“, 1966
„Бялата конница”

маслени бои, картон

38,5х27

230

темпера, хартия
50х70
офорт, хартия
33х48,5
маслени бои, платно 52,5х42,5
маслени бои, платно
50х61
маслени бои, платно 66,5х69
маслени бои, платно 49,5х34,5
маслени бои, платно
55х46
маслени бои, платно
40х40

630
850
5300
1300
1100
500
11000
1050

„Спящо дете”

маслени бои, фазер

21х33

10100

„Река Вит”

маслени бои,
шперплат
маслени бои, платно
маслени бои, платно

40х50,5

7400

46х55,5
34х42

750
1600

237 208 Христо Берберов „Портрет на момиче“,
нач. на ХХ век
238 286 Любен Доганов „Купа сено“, 1935
239 172 Стефан Минев
240 186 Атанас Михов
/1879-1975/
241 269 Сотир Клинков
242 437 Маги
243 315 Кирил
Казанлъклиев
244 120 Асен Попов
245 213 Георги Лазов
246 212 Георги Лазов
247 225 Стоян Василев
248 345 Васил Стоилов
249 72 Васил Попов
250 215 Георги Каракашев
251 320 Роза Дайчева
252 214 Георги Каракашев
253 54 Иван Мърквичка
254 421 Харалампи Илиев
255 256 Дечко Узунов
256 51 Константин
Микренски
257 420 Неатрибутиран
автор
258 59 Васил Иванов
259 58 Жорж Папазов
260 251 Ари Калъчев
261 291 Николай Янакиев
262 395 М. Карапаунов
263 170 А.Петров
264 374 Илия Петров
265 140 Никола
Кожухаров
266 153 Владимир
ДимитровМайстора
267 163 Петър Морозов
268 397 Евгени Евтимов
269 169 Слави Генев
Рег. № RB306002-001-07
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„Градска улица”
„Пейзаж“

„Пейзаж”
Къща, 1949
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270 113 Петър Морозов
271 37 Васил Стоилов
272 55 Христо
Каварналиев
273 7-7 Борис Михайлов
274 323 Христо
Каварналиев
275 321 Сава Иванов
276 49 Борис Михайлов
277 438 Неатрибутиран
автор
278 178 Неатрибутиран
автор
279 89 Борис Денев
280 41 Румен Гашаров
281 1-1
282 2-2
283
284
285
286

3-3
4-4
5-5
7-7

„Кулата в Трявна“, 1941 маслени бои, картон
56х37
„Портрет на Олга“, 1975 акварел, хартия
47,5х35,5
Рисунка, 1947
цветни моливи,
31х42
хартия
„Сняг“
маслени бои, платно 33,5х52
„Море”
маслени бои, картон
35х49

2 300
730

„Босфора”
Пейзаж със стари къщи
1890
„Морски бряг”

маслени бои, картон
маслени бои, картон

маслени бои, платно 46,5х51,5

900

Портрет на мъж 1941

пастел, хартия

54х41

340

маслени бои, платно
керамика

35х49
71х57

3100
2200

маслени бои, платно
маслени бои, платно

91х71
130х129

2500
5900

маслени бои, платно 100х80
маслени бои, платно 55,5х55,5
маслени бои, платно
79х59
маслени бои, платно 33,5х52

2300
2200
2200
380

„Пред буря”
Декоративно пано-цветя
1972
Веса Василева
Ритуална маска
Георги Трифонов Композиция с коне и
човешка фигура ,1996
Веса Василева
Абстрактна композиция
Веса Василева
Букет
Веса Василева
Дървета
Неатрибутиран
Портрет на Ботев
автор
Курт Петерс
„Гайдар”, 1942
Светлин Русев
Голо тяло

38х47,5
54х37

4100
2300
430

1450
5300

акварел, хартия
25,5х20
120
акварел, молив,
76х57
1800
хартия
На основание чл. 68 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от
ЗОПДНПИ от Ц. Р. В., с ЕГН **********, подлежат на отнемане в полза на държавата
следните ценните изделия на стойност 750 522,70 лева към датата на изготвяне на оценката,
които към настоящия момент се намират в Българска народна банка, гр. София.

287 8-8
288 10-10

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

наименование
ДАРВИН СРЕБРО
КАНАДА „ЛОКОМОТИВ”- СРЕБРО
КАНАДА „ЗЕМЕДЕЛИЕ-КОНЕ” – СРЕБРО
КАНАДА „ТРИЦЕРАПТОС”- СРЕБРО
КАНАДА „КАПКА ОТ КРИСТАЛ”-СРЕБРО
КАНАДА „ВАНКУВЪР”- ЗЛАТО
2009 ГОДИНА НА ВОЛА –СРЕБРО
КОКО ШАНЕЛ – СРЕБРО 5 OZ
MONNAIE DE PARIS – EUROPA 2007 – AIRBUS A380
25 GULDEN FREE CITY OF DANZIG1920-1939 В КУТИЯ ОТ АМБЪР
ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ „ГОДИНА НА ЗАЕКА”2011
ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ ОТ 56 МОНЕТИ „1999-2009
STATE & TERRITORY QUARTERS - 24 KARAT GOLD”

Рег. № RB306002-001-07
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пазарна стойност в
лева момента
90
90
90
60
130
2 400
36
550
10 800
8400
4900
10600

346 / 378

За служебно ползване!
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

FIRE ENGINES
GOSLAR – ЗЛАТО
LUBECK – ЗЛАТО
WEIMAR – ЗЛАТО
КОЛЕКЦИЯ ВАТИКАНА „ANNO MMVIII” - ЗЛАТО - 8БР.
САН МАРИНО - 2БР. – ЗЛАТО
ЗЛАТНА МОНЕТА „ЖИТИЕТО НА АПОСТОЛ ПАВЕЛ”
КОЛЕКЦИЯ „НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ПЛАТНОХОДИ НА ХХ ВЕК
- 6БР. - ЗЛАТО
КОЛЕКЦИЯ „НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ПЛАТНОХОДИ НА ХХ ВЕК
- 6БР. - ЗЛАТО
КОЛЕКЦИЯ „НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ПЛАТНОХОДИ НА ХХ ВЕК -6БР.СРЕБРО
АДМИРАЛ НЕЛСЪН –ЗЛАТО
1451 DISCOVERER OF AMERIKA –CHRISTOPHER COLUMBUS
ANNIVERSARY OF THE NAMING OF AMERICA
АДМИРАЛ НЕЛСЪН „ПОБЕДАТА ПРИ ТРАФАЛГЪР” - СРЕБРО
/28,28ГР./
АДМИРАЛ НЕЛСЪН „ПОБЕДАТА ПРИ ТРАФАЛГЪР” - СРЕБРО /5
OZ Аg/
ALEXANDER SERGEJEWITSCH PUSCHKIN
КОЛЕКЦИЯ МОНЕТИ АТИНА /1896-2004Г./ - 10 БР.:
ФЕХТОВКА
СТРЕЛБА С ЛЪК
ТЕНИС
ЛЕКА АТЛЕТИКА
ПЛУВАНЕ
БОРБА
ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ
ПИЕР ДЕ КУБЕРТЕН
КОЛОЕЗДА
ГИМНАСТИКА
КОЛЕКЦЕЯ ОТ 14 МОНЕТИ – UNITED KINGDOM – ONE POUND
COIN - 25th ANNIIVERSARY PROOF COLLECTION
КОЛЕКЦИЯ „НОВИТЕ СЕДЕМ ЧУДЕСА” - ЗЛАТО:
PHARE DE ALEXANDRIE
STATUE DE JUPITER OLIMPIEN
HARDINS SUSPENDUS DE BABYLONE
TEMPLE DE ARTEMISE
MAUSOLEE D”HALICARNASSE
PIRAMIDES DE L”EGYPTE
COLOSSE DE RHODES
ВАТИКАНА CITTA „DEL VATICANO
КОЛЕКЦИЯ ВАТИКАНА „MMVIII” - ЗЛАТО – 8 БР.
ВАТИКАНА СЕРИЯ ОТ 2 БР.СРЕБЪРНИ МОНЕТИ
/РАЗДЕЛЕНИ В ДВЕ КУТИИ/
ВАТИКАНА „АДАМ”
ВАТИКАНА СЕРИЯ ОТ 2БР.ЗЛАТНИ МОНЕТИ
/РАЗДЕЛЕНИ В ДВЕ КУТИИ/

Рег. № RB306002-001-07
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90
1050
1000
1000
6800
1500
1200
18 000
5800

400
1500
6000
70
70
330
850
890

890
750

800
6800
350
11 000
2 200
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37.

38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

55.
56.

КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА СЕРИЯ БЪФАЛО” :
LIBERTY
LIBERTY
LIBERTY
LIBERTY
КОЛЕКЦИЯ „BRITANNIA 2008 GOLD” :
BRITANNIA
BRITANNIA
BRITANNIA
BRITANNIA
КОЛЕКЦИЯ „БРИТАНИЯ 2008”-СРЕБРО
BRITANNIA 2008
BRITANNIA 2008
BRITANNIA 2008
BRITANNIA 2008
КОЛЕКЦИЯ „БРИТАНСКИ СУВЕРЕН” – ЗЛАТО – 4 БР.
/ДВА КОМПЛЕКТА/
КОЛЕКЦИЯ „АФРИКАНСКИ СЛОН” – СРЕБРО – 4 БР
ЗЛАТНА ПЛАТНОХОДКА /1681-1741/
УЛТРА ВИСОКОРЕЛЕФНИ ЗЛАТНА МОНЕТА НА САЩ „ДВОЕН
ОРЕЛ 2009”
КОЛЕКЦИЯ „НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ПЛАТНОХОДИ НА ХХ ВЕК - 6БР.
СРЕБРО
КОЛЕКЦИЯ ОТ 8БРОЯ ЗЛАТНИ МОНЕТИ –LES BONAPARTE
ЗЛАТНА МОНЕТА „ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ”- 5 OZ
ЗЛАТНА МОНЕТА АПОСТОЛ ПАВЕЛ + ЗЛАТНО КРЪСТЧЕ
СРЕБЪРНА МОНЕТА „ИСУС ХРИСТОС И ДВАНАДЕСЕТТЕ
ПЪРВОАПОСТОЛИ” - СРЕБРО
КОЛЕКЦИЯ „ВЕЛИКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ВОЙНА” – СРЕБРО 15БР.
КОЛЕКЦИЯ ЗЛАТНИ МОНЕТИ НА ОРДЕНА НА МАЛТА - 5БР.
КАНАДА 2010 „ВАНКУВЪР” – 1 КГ - СРЕБРО
КОЛЕКЦИЯ „ВИЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ”-5БР.
ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ ГОДИНАТА НА ТИГЪРА 2010
ТИГЪР - 1OZ
ТИГЪР - 112OZ
ТИГЪР - 114OZ
ТИГЪР - 1110OZ
ТИГЪР - 1120OZ
ПРЕСТИЖНА ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ ОТ ОСЕМТЕ НАЙ-ЦЕННИ
ЗЛАТНИ МОНЕТИ НА „ВАТИКАНА” С НОМИНАЛ В ЛИРИ –
ЛИМИТИРАН ТИРАЖ 500 КОЛЕКЦИИ
PAPA PIO IX
PAPA PIO XI
PAPA PIO XII
PAPA GIOVANNI XXIII
АДМИРАЛ НЕЛСЪН „ПОБЕДАТА ПРИ ТРАФАЛГЪР”-СРЕБРО
КОЛЕКЦИЯ ОТ 7 СРЕБЪРНИ МОНЕТИ ЛЕОНАРДО „ТАЙНАТА
ВЕЧЕРЯ” /КЮЛЧЕТА/
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4 500

4500

300

4 800
360
1500
1300
400
6100
10 600
85
70
4600
4800
2800
4800
1686
879
456
211
125
8760

420
4400
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57.

58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.

68.

69.

70.

КОЛЕКЦИЯ ОТ НАЙ-ПРЕСТИЖНИТЕ МОНЕТИ НА СВЕТА - 8БР.
FRANZ JOSEPH 1855.
37,5 РУБЛИ ОТ 1902
ДВОЕН ЛЕОПАРД 1344
DOUBLE EAGLE BY 1933
„SINGLE 9“1899
ИМПЕРАТОР НАПОЛЕОН ІІІ 1861
1 СУВЕРЕН ОТ 1920 АВСТРАЛИЯ
ЗЛАТЕН СОЛИД ОТ 310 СЛ.ХР.РИМСКА ИМПЕРИЯ
КОЛЕКЦИЯ „ФИНАНСОВИ МАГНАТИ”-СРЕБРО
NATHANN ROTHSHCHILD
JOHN ROCKEEFELLER SR.
HENRY FORD
МИШКА – СРЕБРО
КЛЕНОВ ЛИСТ – СРЕБРО
АМЕРИКАНСКИ ДОЛАР /ОРЕЛ/ ЗЛАТО /ЗА 1 Oz/
КАНАДСКИ КЛЕНОВ ЛИСТ –ЗЛАТО
КИТАЙСКА ПАНДА –ЗЛАТО
WINER PHILHARMONIKER –GOLD / ЗА 1 Oz/
БЪФАЛО –ЗЛАТО
КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА СЕРИЯ” КУЧЕ
КУЧЕ
КУЧЕ
КУЧЕ
КУЧЕ
КУЧЕ
КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА СЕРИЯ МАЙМУНА”
МАЙМУНА
МАЙМУНА
МАЙМУНА
МАЙМУНА
МАЙМУНА
КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА СЕРИЯ ПЕТЕЛ”
ПЕТЕЛ
ПЕТЕЛ
ПЕТЕЛ
ПЕТЕЛ
ПЕТЕЛ
КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА СЕРИЯ ПРАСЕ”
ПРАСЕ
ПРАСЕ
ПРАСЕ
ПРАСЕ
ПРАСЕ
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ –DISCOVER AUSTRALIA /5 Х1 /10 Oz /
ЕMU
BALTWATER CROCODILE
KOALA
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280
280
280
280
280
280
280
280
100
100
100
35
35
1320
1426
1447
1350
1380
4900

4300

4300

4300

1140
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71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

GREY KANGAROO
KOOKABURRA
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ – DISCOVER AUSTRALIA
ANEMONE BUTTERCUP
WARATAH
STURTS DESERT PEA
TASMANIAN BLUEGUM
GOLDEN WATTLE
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ DISCOVER AUSTRALIA / ЗА ½ Oz/
COOKTOWN ORCHID
RED&GREN KANGAROO RAW
COMMON PINK HEATH
ROYAL BLUEBELL
STERT S DESERT ROSE
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 СРЕБЪРНИ МОНЕТИ – DISCOVER AUSTRALIA
BLACK-ANTHER FLAX-LILY
NATIVE FRANGGIPANI
GERALDTON WAX
RAD FLIOWERED KURRAJONG
SMALL LEAF LILLYPILLY
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ - DISCOVER AUSTRALIA 5Х1/2Oz
EMU
SALTWATER CROCODILE
KOALA
GREY KANGAROO
KOOKABURRA
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ –DISCOVER AUSTRALIA 5Х1/20 Oz
ECHIDNA
COMMON WOMBAT
TASMANIAN DEVIL
GREAT WHITE SHARK
PLATYPUS
КОЛЕКЦИЯ „DISCOVER AUSTRALIA” 5Х1/2 Oz
DOLPHIN
KING BROWN SNAKE
BROLGA
DINGO
FRILLED NECK LIZARD
КОЛЕКЦИЯ „YEAR OF THE MOUSE”- /Ag/
КОЛЕКЦИЯ „YEAR OF THE MOUSE”SILVER ”/Ag/
КОЛЕКЦИЯ ОТ 3 МОНЕТИ –YEAR OF THE MAUSE
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ –UNITED KINGDOM, BRITANNIA GOLD
PROOF COLLECTION
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ –UNITED KINGDOM, BRITANNIA GOLD
PROOF COLLECTION
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ – UNITED KINGDOM, BRITANNIA GOLD
PROOF COLLECTION
МОНЕТА BRITANNIA /Ag/
AFRIKAN WILDLIFE 2010 SOMALIA
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5500

5500

12 000

5500

640

5500

300
350
3350,80
4500
4500
4500
43
3400

350 / 378

За служебно ползване!
85.
86.

87.

88.

89.

90.
91.

92.

93.
94.

95.
96.

КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА КОАЛА” - 4БР.
КОЛЕКЦИЯ ОТ 3 ЗЛАТНИ МОНЕТИ
ФЕРДИНАНДЪ І БЪЛГАРСКИЙ КНЯЗЪ
ФЕРДИНАНДЪ І БЪЛГАРСКИЙ КНЯЗЪ
ФЕРДИНАНДЪ І БЪЛГАРСКИЙ КНЯЗЪ
КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА КИТАЙСКА ПАНДА”
ПАНДА
ПАНДА
ПАНДА
ПАНДА
ПАНДА
ПАНДА
КОЛЕКЦИЯ
ОТ
6
БР.МОНЕТИ
„СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ – ЗА 25-ТА
ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО Й
КОЛЕКЦИЯ „АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ” - 5БР. ЗЛАТО, 1БР.
СРЕБРО
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ
ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ ПОСВЕТЕНА НА ОТКРИВАНЕТО НА
АМЕРИКА - 5БР.
ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ „БРИТАНСКА ИМПЕРИЯ НА ПЕТ
КОНТИНЕНТА” - 5 ЗЛАТНИ СУВЕРЕНА
GEORGIVS V.D.G. BRITT: OMN:REX F.D.IND:IMP:1911
GEORGIVS V.D.G. BRITT: OMN:REX F.D.IND:IMP:1918
GEORGIVS V.D.G. BRITT: OMN:REX F.D.IND:IMP:1928
GEORGIVS V.D.G. BRITT: OMN:REX F.D.IND:IMP:1920
GEORGIVS V.D.G. BRITT: OMN:REX F.D.IND:IMP:1925
ХОЛАГРАМА КОЛЕКЦИЯ КАНАДСКИ КЛЕНОВ ЛИСТ
КАНАДСКИ ЛИСТ
КАНАДСКИ ЛИСТ
КАНАДСКИ ЛИСТ
КАНАДСКИ ЛИСТ
КОЛЕКЦИЯ ОТ ДВЕ ИЗКЛ. РЕДКИ МОНЕТИ „KING FAROUKI” 1938;
1937-1939
КОЛЕКЦИЯ ОТ ТРИ ЗЛАТНИ МОНЕТИ НА САЩ „ИНДИАНСКИ
ВОЖД” 1907-1933
214 UNITED STATES OF AMERICA 1932
215 UNITED STATES OF AMERICA 1909
216 UNITED STATES OF AMERICA 1913
ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ С ИЗОБРАЖЕНИЯ НА НАЙИЗВЕСТНИТЕ ДОКТОРИ В АВСТРИЯ
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ –KRUGERRAND PRESTIGE SET
KRUGERRAND
KRUGERRAND
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97.

98.
99.

100.

101.
102.
103.
104.

105.

106.

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

KRUGERRAND
KRUGERRAND
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ –NATURA PRESTIGE SET
NATURA
NATURA
NATURA
NATURA
КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНАТА ЕРА НА ПИРАТСТВОТО”-СРЕБРО-5БР.
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ – THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ +ЕПРОВЕТКА С 24 КАРАТОВО ЗЛАТО THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
ХЕНРИ VІІІ
РОБЕРТ БЪРНС
БРИТАНИЯ –СРЕБРО
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ-ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ –NATURA PROOF SET wild cats of Africa –
the lion
SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICA
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ –LIBERTY
LIBERTY -USA
LIBERTY -USA
LIBERTY -USA
LIBERTY -USA
МОНЕТА LIBERTY –USA
COCOS /KEELING/ISLANDS 50-TH ANNIVERSARY
CENTENARY PGA OHAMPIONSHIP /1905-2005/
WINER PHILHARMONIKER -2БРОЯ
ПАНДА –СРЕБРО
КИТАЙСКА ПАНДА –СРЕБРО
МОНЕТА YEAR OF THE MAULSE –ELIZABETH ІІ AUSTRALIA
BRITANNIA – SILVER
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450
4300
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30
25
35
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115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

WINER PHILHARMONIKER – SILVER
АМЕРИКАНСКИ ОРЕЛ - СРЕБРО
LIBERTY SILVER
2009 ГОДИНА НА ВОЛА-ЗЛАТО /ЗА 1 Oz/
ТАТРАДРАХМА О.ТАСОС - 2В.ПР.Н.Е.
АФРИКАНСКИ СЛОН –ЗЛАТО
THE AUSTRALIAN KOOKABURRA I KILO 999 SILVER
БЪЛГАРСКАТА ПЛАНИНА ПИРИН
СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ
СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ
БАГРИ ОТ ПРИРОДАТА – КИЛИМАРСТВО
СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ - ВАЗОВО
130 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО 1878
СПОРТНА СТРЕЛБА –БНБ
СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ СЕВТ ІІІ
100 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ /22 СЕПТЕМВРИ
1908/
ИМЕНИТИ БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ – НИКОЛАЙ ГЯУРОВ
СВ.ЦАР БОРИС І ПОКРЪСТИТЕЛ
250Г. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА
ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
ГЕНА ДИМИТРОВА
ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ
ХАН КРУМ
КОСЕ БОСЕ
БОГОРОДИЦА ПЪТЕВОДИТЕЛКА
ФЕРДИНАНД І БЪЛГАРСКИ КНЯЗ
ФЕРДИНАНД І БЪЛГАРСКИ КНЯЗ
ХV ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 1988
100 ГОДИНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ-1996
ХІХ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 2002
СУРВА, ВЕСЕЛА ГОДИНА – ЖИВИ, ЗДРАВИ ДО АМИНА
БОГОРОДИЦА
МОЕ ДЕТСТВО-СЛЪНЧЕВО, ПРЕКРАСНО
60 ГОДИНИ ОТ СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ –
ДИМИТЪР ПЕШЕВ
ЦВЕТНИЦА
СВЕТИ НИКОЛАЙ МИРЛИКЛИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
125 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
EU БЪЛГАРИЯ
СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ
ВКУСЪТ НА СЛЪНЦЕТО
СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ – ЛЕТНИЦА
НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ И РЕЗАРВАТИ
СВ.ЙОАН КРЪСТИТЕЛ
БЪЛГАРИЯ В ЕС
ИМЕНИТИТЕ БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ –Б.ХРИСТОВ
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35
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37
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36
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160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189
190

СВ.НИКОЛАЙ МИРЛЛИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
СВ.БОГОРОДИЦА МИЛОСТИВА
ИСУС ХРИСТОС
СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ –ДА СЕ СВЕТИ ТВОЕТО ИМЕ
СВ.БОГОРОДИЦА
ИСУС ХРИСТОС –ВСЕДЪРЖАТЕЛ
ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ЗАНАЯТИ –ГРЪНЧАРСТВО
110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДЕЧКО УЗУНОВ
СВ.ДИМИТЪР ЧУДОТВОРЕЦ
КОЛЕКЦИЯ „КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ +ТРЕТО
БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО”- 143 БР.СЪБРАНИ МОНЕТИ
БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ 140 ГОДИНИ
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ
МАНАСТИРЪТ „СВ.ГЕОРГИ ЗОГРАФ”
125 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ
СВ.НАУМ
ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ МОНЕТИ –БНБ
БАЧКОВСКИ МАНАСТИР
110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИТЕ ОНА ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ
100 ГОДИНИ ОТ ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪЗСТАНИЕ
СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА
ЦАР САМУИЛ
СВ.ПЕТКА БЪЛГАРСКА
МОМЧЕ И ВЯТЪР
90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО ВА АЛ.КАРАМИТЕВ
ЧЕТИРИТЕ ГОДИШНИ ВРЕМЕНА -4 БР.
400 ГОДИНИ ДИНАСТИЯ РОМАНОВИ +СВИТЪК /5 Oz Au/
ЦЕПЕЛИН Au.
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 КОЛЕДНИ УКРАШЕНИЯ С ПОКРИТИЕ ОТ 24
КАРАТОВО ЗЛАТО И КРИСТАЛИ SWAROVSKI
ЗЛАТЕН ОРЕХ ОТ 24 КАРАТОВО ЗЛАТО
12 КЪСМЕТА ЗА НОВОГОДИШНАТА БАНИЦА С МАСИВНО
ПОКРИТИЕ ОТ 24 КАРАТОВО ЗЛАТО + МЕДАЛ НА ДЯДО КОЛЕДА
ЗЛАТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2008ГОДИНА
КОМПЛЕКТ ОТ 6 БРОЯ ЗЛАТНИ КЮЛЧЕТА
UNITED KINGDOM –ELIZABETH II, DE GRA REGUNA FID DEF -2007
UNITED KINGDOM –ELIZABETH II, DE GRA REGUNA FID DEF 2007
КОЛЕКЦИЯ ОТ ДВЕ СРЕБЪРНИ МОНЕТИ, ЗЛАТНО ЯЙЦЕ И
ЗЛАТНО КРЪСТЧЕ - ВЕЛИКДЕН И ЦВЕТНИЦА
СТАТУЕТКА БИК
ЗЛАТНА МОНЕТА МОНАКО
ИКОНА ИНКРУСТИРАНА С ПЕРЛИ

Рег. № RB306002-001-07
Екз................

37
50
160
35
160
50
28,50
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ИСКАНЕ: На основание чл. 390 във връзка с чл. 391, ал. 1, т. 1 и чл. 397, ал. 1, т. 1 и т. 2
от ГПК да се внесе искане в Софийски градски съд за допускане на обезпчителни мерки, а
именно:
- ВЪЗБРАНА върху недвижим имот, представляващ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА,
находяща се в гр. София, СО, район „Средец”, улица „Граф Игнатиев” №10 /десет/, със застроена
площ от 776,09 кв. метра и с разгъната застроена площ 5021,90 кв.метра, в това число и сутерена,
разположена на пет етажа, един подпокривен /скосен/ етаж, сутерен и кула, която сграда съставлява
съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район „Средец”,
одобрени със Заповед №РД -18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК сграда с
идентификатор 68134.1010.51.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно,
точка, петдесет и едно, точка, четири/ разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51
/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка,
четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто
тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес на сградата гр. София, район
„Средец”, ул.”Граф Игнатиев” №10 /десет/, с предназначение: административна, делова сграда, с
брой етажи: 7 /седем/, със застроена площ от 790 /седемстотин и деветдесет/ кв. метра, стари
идентификатори: 68134.1010.51.1 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и
едно, точка, петдесет и едно, точка, едно/; 68134.101.51.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и
четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, две/; 68134.101.51.3 /шестдесет и осем
хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, три/; като сградата
се състои, както следва: на сутерен, на кота - 3,65 /минус три цяло и шестдесет и пет стотни/ метра
–от банков трезор и преддверие към него, стълбище, трезор –касети и преддверие към него,
обходен коридор, преддверие, помещение за архив, помещение за главно разпределително табло,
вестибюл, стълбище, канцелария, помещение за архив, коридор, тоалетна, съблекалня, стълбище,
склад, стая за почивка, помещение за архив, помещение за дизел генератор, склад, асансьорна
шахта, стълбище, водомерен възел, помещение за шофьори, коридор, помещение за чистачки, баня
с аусгус, тоалетна с преддверие, коридор, фитнес, абонатна с резервоари за вода и английски двор,
помещение за трафопост, който етаж представлява, съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. София, СО, район „Средец”, одобрени със Заповед №РД -18-33 от 15.06.2010г. на
Изпълнителния директор на АГКК, самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.1010.51.4.10 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка,
петдесет и едно, точка, четири, точка, десет/ , находящ се в сграда № 4 /четири/, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири,
точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/ с адрес гр.София, район „Средец”, ул.”Граф Игнатиев”
№10 /десет/, етаж -1 /минус едно, с предназначение на самостоятелния обект: обекти със специално
предназначение, с брой нива на обекта: 1/едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: обект с идентификатор 68134.101.51.4.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и
четири, точка, сто и едно, петдесет и едно, четири, точка, две/, под обекта: няма и над обекта: няма,
стар идентификатор: няма; на първи /партерен/ етаж, на кота +- 0.00 /нула/ метра – от салон за
клиенти, салон за служители, две тоалетни, стая за почивка, преддверие, касов възел с три броя
каси и преддверие, два офиса, централно входно помещение от улица „Иван Н. Денкоглу“,
състоящо се от портик, преддверие и шлюз, помещение за охрана, деловодство, две приемни за
обслужване на корпоративни клиенти, помещение за REUTERS, коридор, асансьорна шахта,
тоалетна за инвалиди и тоалетна с общо преддверие, преброително помещение, две вътрешни
стълбища, входно стълбище и входна площадка от улица „Граф Игнатиев“, входно стълбище и
входна площадка от улица „Ангел Кънчев“, стая за охрана със самостоятелно помещение за
отговорник на охраната и съблекалня, асансьорна шахта, който етаж представлява съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район „Средец“, одобрени със
Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.101.51.4.3 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка,
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сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, три/, находящ се в сграда № 4 /четири/,
разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет
и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София, район „Средец“, ул. „Граф
Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 1 /първи/, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и
административна дейност, с брой на нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – няма, под обекта: няма и над обекта: обект с идентификатор
68134.101.51.4.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет
и едно, точка, четири, точка, четири/, стар идентификатор: 68134.101.51.1.1 /шестдесет и осем
хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, едно, точка, едно/;
на втори етаж, на кота + 4.85 /плюс четири цяло и осемдесет и пет стотни/ метра – от вестибюл,
централно стълбище, две заседателни зали с тераси, осем кабинета, два офиса, стая за почивка,
помещение за сървър, санитарен възел, състоящ се от две тоалетни с общо преддверие, асансьорна
шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, коридор, асансьорна шахта, санитарен възел,
състоящ се от две тоалетни с общо предверие, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, който
етаж представлява съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район
„Средец“, одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.4 /шестдесет и осем хиляди сто
тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, четири/, находящ
се в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и
осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София,
район „Средец“, ул. „Граф Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 2 /втори/, с предназначение на
самостоятелния обект: за делова и административна дейност, с брой на нива на обекта: 1 /едно/, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта: обект с
идентификатор 68134.101.51.4.3 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно,
точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, три/, над обекта: обект с идентификатор
68134.101.51.4.5 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет
и едно, точка, четири, точка, пет/, стар идентификатор: 68134.101.51.1.1 /шестдесет и осем хиляди
сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, едно, точка, едно/; на трети
етаж, на кота + 8.75 /плюс осем цяло и седемдесет и пет стотни/ метра – от заседателна зала,
заседателна зала с тераса, кабинет, единадесет офис – помещения, помещение за сървър, стая за
почивка, коридор, санитарен възел, състоящ се от две тоалетни с общо преддверие, асансьорна
шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, коридор, санитарен възел, състоящ се от две
тоалетни с общо преддверие, асансьорна шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, който
етаж представлява съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район
„Средец“, одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.5 /шестдесет и осем хиляди сто
тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, пет/, находящ се
в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и
осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София,
район „Средец“, ул. „Граф Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 3 /трети/, с предназначение на
самостоятелния обект: за делова и административна дейност, с брой на нива на обекта: 1 /едно/, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта: обект с
идентификатор 68134.101.51.4.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно,
точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, четири/, над обекта: обект с идентификатор
68134.101.51.4.6 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет
и едно, точка, четири, точка, шест/, стар идентификатор: 68134.101.51.1.1 /шестдесет и осем хиляди
сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, едно, точка, едно/; на
четвърти етаж, на кота + 12.40 /плюс дванадесет цяло и четиридесет стотни/ метра – от
седемнадесет офис – помещения, помещение за сървър, стая за почивка, коридор, асансьорна
шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, коридор, санитарен възел с три тоалетни и
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общо преддверие, асансьорна шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, който етаж
представлява съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район
„Средец“, одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.6 /шестдесет и осем хиляди сто
тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, шест/, находящ
се в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и
осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София,
район „Средец“, ул. „Граф Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 4 /четвърти/, с предназначение на
самостоятелния обект: за делова и административна дейност, с брой на нива на обекта: 1 /едно/, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта: обект с
идентификатор 68134.101.51.4.5 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно,
точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, пет/, над обекта: обект с идентификатор
68134.101.51.4.7 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет
и едно, точка, четири, точка, седем/, стар идентификатор: 68134.101.51.1.1 /шестдесет и осем
хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, едно, точка, едно/;
на пети етаж, на кота +16 /плюс шестнадесет/ метра – от четиринадесет офис – помещения,
заседателна зала, приемна за посетители, коридор, асансьорна шахта, стълбищна площадка и
вътрешно стълбище, коридор, санитарен възел с четири тоалетни с общо преддверие, асансьорна
шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, представляващ съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. София, СО, район „Средец“, одобрени със Заповед № РД-18-33 от
15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.101.51.4.7 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и
едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, седем/, находящ се в сграда № 4 /четири/,
разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет
и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София, район „Средец“, ул. „Граф
Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 5 /пети/, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и
административна дейност, с брой на нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – няма, под обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.6 /шестдесет и
осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка,
шест/, над обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.8 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и
четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, осем/, стар идентификатор:
няма; на шести, подпокривен етаж, на кота + 19.45 /плюс деветнадесет цяло и четиридесет и пет
стотни/ метра – от единадесет офис-помещения, шест помещения за съхранение на документация,
коридор, вестибюл, санитарен възел с три тоалетни с общо преддверие, помещение за сървър, IT
склад, машинно помещение, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, представляващ съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район „Средец“, одобрени със
Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.101.51.4.8 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка,
сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, осем/, находящ се в сграда № 4 /четири/,
разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет
и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София, район „Средец“, ул. „Граф
Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 6 /шести/, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и
административна дейност, с брой на нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – няма, под обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.7 /шестдесет и
осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка,
седем/, над обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.9 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет
и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, девет/, стар
идентификатор: няма; кула на две нива: първо ниво – на шести, подпокривен етаж, на кота + 19,90
/плюс деветнадесет цяло и деветдесет стотни/ метра – от помещение, машинно помещение и
вътрешно стълбище към второ ниво и второ ниво, на седми етаж, на кота + 24,85 /плюс двадесет и
Рег. № RB306002-001-07
Екз................

357 / 378

За служебно ползване!
четири цяло и осемдесет и пет стотни/ метра – от едно помещение, която кула представлява
съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район „Средец“,
одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК за първото
ниво, на 6 /шести/ етаж: част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.8
/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка,
четири, точка, осем/, подробно описан по-горе и за второто ниво, на 7 /седми/ етаж: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.9 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири,
точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка, девет/, находящ се в сграда № 4
/четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51 /шестдесет и осем хиляди сто
тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно/, с адрес гр. София, район „Средец“, ул.
„Граф Игнатиев” № 10 /десет/, етаж 7 /седми/, с предназначение на самостоятелния обект: обекти
със специално предназначение, с брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: няма, под обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.8 /шестдесет и
осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и едно, точка, четири, точка,
осем/ и над обекта: няма, стар идентификатор: няма, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 20, том ІІІ, рег. № 9652, дело № 362 от 20.12.2013 г., вписан в
Служба по вписванията гр. София с вх.рег. № 66493, дв. вх. рег.№ 65810/20.12.2013г., акт № 67, том
№ 163.
Пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент – 40 000 000 лева
Недивижимият имот е собственост на „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД, ЕИК 131062652, със
седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил 2500, ул. „Бузлуджа” № 55, представлявано от Т.
Д. И., ЕГН ********** и подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 66, ал. 2 във
връзка са чл. 62 от ЗОПДНПИ.
- ВЪЗБРАНА върху недвижими имоти, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 60, том III, рег.№ 9727, дело № 400/2009 г., вписан с вх.рег.№ 271/29.10.2009 г.,
акт № 146, том 135, дело № 29700, а именно:
91 % идеални части от урегулиран поземлен имот № ХV-1416, отреден за офиси,
жилища, ателиета, магазини и КО, от квартал 8а, по регулационния план на гр.София, местност
„Задгарова артерия“ одобрен със Заповед № РД-09-50-911 от 18.07.2006г. и Заповед № РД-09-50422 от 16.04.2007г. и Заповед № РД-09-50-1000 от 16.07.2008г. целият с площ от 27 803 кв.м, при
съседи: УПИ № VII, тупик, УПИ № ХIV-1416 за офиси, жилища, ателиета, магазини и КО, имот без
планоснимачен номер, УПИ № IХ-1185 и
91 % идеални части от урегулиран поземлен имот № ХIV-1416, отреден за офиси,
жилища, ателиета, магазини и КО, от квартал 8а, по регулационния план на гр.София, местност
„Задгарова артерия“ одобрен със Заповед № РД-09-50-911 от 18.07.2006г. и Заповед № РД-09-50422 от 16.04.2007г. и Заповед № РД-09-50-1000 от 16.07.2008г. целият с площ от 31 351 кв.м, при
съседи: УПИ № ХV-1416 отреден за офиси, жилища, ателиета, магазини и КО, имот без
планоснимачен номер, УПИ № ХIII-1415, улица, тупик.
Пазарната стойност на 91 % идеални части от двата урегулирани недвижими имота към
настоящия момент е в размер на 28 210 000 лева.
Недивижимите имоти са собственост на „Технологичен център – институт по
микроелектроника“ АД, ЕИК 121084839, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618,
район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано от Т. П. Т., с ЕГН
********** и подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл. 66, ал. 2 във връзка са
чл. 62 от ЗОПДНПИ.
- ЗАПОР на 91 % идеални части от лек автомобил „Мерцедес”, модел „Е 500 4 МАTIC”,
рег. № СА6150РА, рама № WDD2120901A096465, двигател № 27397030331600, дата на първа
регистрация 24.09.2009г., цвят сив. Придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 23.09.2009
г. за сума в размер на 205 866 лева.
Пазарната стойност на 91 % идеални части към настоящия момент е 132 132 лева.
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Автомобилът е собственост на „Технологичен център – институт по микроелектроника“ АД,
ЕИК 121084839, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, бул.
„Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано от Т. П. Т., с ЕГН ********** и подлежи на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 66, ал. 2 във връзка са чл. 62 от ЗОПДНПИ.
- ЗАПОР на 91 % идеални части от лек автомобил„Мерцедес С 600”, рег.№ СА 6298 РК,
рама № WDDNG76N59A273690, двигател № 2759530028924, дата на първа регистрация
24.01.2011г.,цвят черен. Придобит с фактура № 801596 от 10.02.2010 г. за сума в размер на 471 722
евро /922 593,89 лева/.
Пазарната стойност на 91 % идеални части към настоящия момент е 709 800 лева.
Автомобилът е собственост на „Технологичен център – институт по микроелектроника“ АД,
ЕИК 121084839, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, бул.
„Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано от Т. П. Т., с ЕГН ********** и подлежи на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 66, ал. 2 във връзка са чл. 62 от ЗОПДНПИ.
- ЗАПОР на 91 % идеални части от лек автомобил „Мерцедес”, модел „МЛ 500 4
МАTIC”, рег. № СА6394ТР, рама № WDC1660731A144264, двигател № 27892830069336, дата на
първа регистрация 02.01.2013 г., цвят черен. Придобит с договор за покупко-продажба на МПС от
13.03.2013 г. и фактура №0000000005 от 13.03.2013 г. за сума в размер на 227 423,92 лева.
Пазарната стойност на 91 % идеални части към настоящия момент е 177 632 лева.
Автомобилът е собственост на „Технологичен център – институт по микроелектроника“ АД,
ЕИК 121084839, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, бул.
„Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано от Т. П. Т., с ЕГН ********** и подлежи на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 66, ал. 2 във връзка са чл. 62 от ЗОПДНПИ.
- ЗАПОР на движими вещи на основание чл. 68 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ
– ценни изделия на обща стойност 750 522,70 лева, находящи се към настоящия момент в
Българска народна банка, гр. София, описани както следва:
наименование
№
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

ДАРВИН СРЕБРО
КАНАДА „ЛОКОМОТИВ”- СРЕБРО
КАНАДА „ЗЕМЕДЕЛИЕ-КОНЕ” – СРЕБРО
КАНАДА „ТРИЦЕРАПТОС”- СРЕБРО
КАНАДА „КАПКА ОТ КРИСТАЛ”-СРЕБРО
КАНАДА „ВАНКУВЪР”- ЗЛАТО
2009 ГОДИНА НА ВОЛА –СРЕБРО
КОКО ШАНЕЛ – СРЕБРО 5 OZ
MONNAIE DE PARIS – EUROPA 2007 – AIRBUS A380
25 GULDEN FREE CITY OF DANZIG1920-1939 В КУТИЯ ОТ АМБЪР
ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ „ГОДИНА НА ЗАЕКА”2011
ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ ОТ 56 МОНЕТИ „1999-2009
STATE & TERRITORY QUARTERS - 24 KARAT GOLD”
FIRE ENGINES
GOSLAR – ЗЛАТО
LUBECK – ЗЛАТО
WEIMAR – ЗЛАТО
КОЛЕКЦИЯ ВАТИКАНА „ANNO MMVIII” - ЗЛАТО - 8БР.
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пазарна стойност в
лева момента
90
90
90
60
130
2 400
36
550
10 800
8400
4900
10600
90
1050
1000
1000
6800
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

САН МАРИНО - 2БР. – ЗЛАТО
ЗЛАТНА МОНЕТА „ЖИТИЕТО НА АПОСТОЛ ПАВЕЛ”
КОЛЕКЦИЯ „НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ПЛАТНОХОДИ НА ХХ ВЕК
- 6БР. - ЗЛАТО
КОЛЕКЦИЯ „НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ПЛАТНОХОДИ НА ХХ ВЕК
- 6БР. - ЗЛАТО
КОЛЕКЦИЯ „НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ПЛАТНОХОДИ НА ХХ ВЕК -6БР.СРЕБРО
АДМИРАЛ НЕЛСЪН –ЗЛАТО
1451 DISCOVERER OF AMERIKA –CHRISTOPHER COLUMBUS
ANNIVERSARY OF THE NAMING OF AMERICA
АДМИРАЛ НЕЛСЪН „ПОБЕДАТА ПРИ ТРАФАЛГЪР” - СРЕБРО
/28,28ГР./
АДМИРАЛ НЕЛСЪН „ПОБЕДАТА ПРИ ТРАФАЛГЪР” - СРЕБРО /5
OZ Аg/
ALEXANDER SERGEJEWITSCH PUSCHKIN
КОЛЕКЦИЯ МОНЕТИ АТИНА /1896-2004Г./ - 10 БР.:
ФЕХТОВКА
СТРЕЛБА С ЛЪК
ТЕНИС
ЛЕКА АТЛЕТИКА
ПЛУВАНЕ
БОРБА
ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ
ПИЕР ДЕ КУБЕРТЕН
КОЛОЕЗДА
ГИМНАСТИКА
КОЛЕКЦЕЯ ОТ 14 МОНЕТИ – UNITED KINGDOM – ONE POUND
COIN - 25th ANNIIVERSARY PROOF COLLECTION
КОЛЕКЦИЯ „НОВИТЕ СЕДЕМ ЧУДЕСА” - ЗЛАТО:
PHARE DE ALEXANDRIE
STATUE DE JUPITER OLIMPIEN
HARDINS SUSPENDUS DE BABYLONE
TEMPLE DE ARTEMISE
MAUSOLEE D”HALICARNASSE
PIRAMIDES DE L”EGYPTE
COLOSSE DE RHODES
ВАТИКАНА CITTA „DEL VATICANO
КОЛЕКЦИЯ ВАТИКАНА „MMVIII” - ЗЛАТО – 8 БР.
ВАТИКАНА СЕРИЯ ОТ 2 БР.СРЕБЪРНИ МОНЕТИ
/РАЗДЕЛЕНИ В ДВЕ КУТИИ/
ВАТИКАНА „АДАМ”
ВАТИКАНА СЕРИЯ ОТ 2БР.ЗЛАТНИ МОНЕТИ
/РАЗДЕЛЕНИ В ДВЕ КУТИИ/
КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА СЕРИЯ БЪФАЛО” :
LIBERTY
LIBERTY
LIBERTY
LIBERTY
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1500
1200
18 000
5800

400
1500
6000
70
70
330
850
890

890
750

800
6800
350
11 000
2 200
4 500
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38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

55.
56.
57.

КОЛЕКЦИЯ „BRITANNIA 2008 GOLD” :
BRITANNIA
BRITANNIA
BRITANNIA
BRITANNIA
КОЛЕКЦИЯ „БРИТАНИЯ 2008”-СРЕБРО
BRITANNIA 2008
BRITANNIA 2008
BRITANNIA 2008
BRITANNIA 2008
КОЛЕКЦИЯ „БРИТАНСКИ СУВЕРЕН” – ЗЛАТО – 4 БР.
/ДВА КОМПЛЕКТА/
КОЛЕКЦИЯ „АФРИКАНСКИ СЛОН” – СРЕБРО – 4 БР
ЗЛАТНА ПЛАТНОХОДКА /1681-1741/
УЛТРА ВИСОКОРЕЛЕФНИ ЗЛАТНА МОНЕТА НА САЩ „ДВОЕН
ОРЕЛ 2009”
КОЛЕКЦИЯ „НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ПЛАТНОХОДИ НА ХХ ВЕК - 6БР.
СРЕБРО
КОЛЕКЦИЯ ОТ 8БРОЯ ЗЛАТНИ МОНЕТИ –LES BONAPARTE
ЗЛАТНА МОНЕТА „ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ”- 5 OZ
ЗЛАТНА МОНЕТА АПОСТОЛ ПАВЕЛ + ЗЛАТНО КРЪСТЧЕ
СРЕБЪРНА МОНЕТА „ИСУС ХРИСТОС И ДВАНАДЕСЕТТЕ
ПЪРВОАПОСТОЛИ” - СРЕБРО
КОЛЕКЦИЯ „ВЕЛИКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ВОЙНА” – СРЕБРО 15БР.
КОЛЕКЦИЯ ЗЛАТНИ МОНЕТИ НА ОРДЕНА НА МАЛТА - 5БР.
КАНАДА 2010 „ВАНКУВЪР” – 1 КГ - СРЕБРО
КОЛЕКЦИЯ „ВИЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ”-5БР.
ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ ГОДИНАТА НА ТИГЪРА 2010
ТИГЪР - 1OZ
ТИГЪР - 112OZ
ТИГЪР - 114OZ
ТИГЪР - 1110OZ
ТИГЪР - 1120OZ
ПРЕСТИЖНА ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ ОТ ОСЕМТЕ НАЙ-ЦЕННИ
ЗЛАТНИ МОНЕТИ НА „ВАТИКАНА” С НОМИНАЛ В ЛИРИ –
ЛИМИТИРАН ТИРАЖ 500 КОЛЕКЦИИ
PAPA PIO IX
PAPA PIO XI
PAPA PIO XII
PAPA GIOVANNI XXIII
АДМИРАЛ НЕЛСЪН „ПОБЕДАТА ПРИ ТРАФАЛГЪР”-СРЕБРО
КОЛЕКЦИЯ ОТ 7 СРЕБЪРНИ МОНЕТИ ЛЕОНАРДО „ТАЙНАТА
ВЕЧЕРЯ” /КЮЛЧЕТА/
КОЛЕКЦИЯ ОТ НАЙ-ПРЕСТИЖНИТЕ МОНЕТИ НА СВЕТА - 8БР.
FRANZ JOSEPH 1855.
37,5 РУБЛИ ОТ 1902
ДВОЕН ЛЕОПАРД 1344
DOUBLE EAGLE BY 1933
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4500

300

4 800
360
1500
1300
400
6100
10 600
85
70
4600
4800
2800
4800
1686
879
456
211
125
8760

420
4400

280
280
280
280
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58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.

„SINGLE 9“1899
ИМПЕРАТОР НАПОЛЕОН ІІІ 1861
1 СУВЕРЕН ОТ 1920 АВСТРАЛИЯ
ЗЛАТЕН СОЛИД ОТ 310 СЛ.ХР.РИМСКА ИМПЕРИЯ
КОЛЕКЦИЯ „ФИНАНСОВИ МАГНАТИ”-СРЕБРО
NATHANN ROTHSHCHILD
JOHN ROCKEEFELLER SR.
HENRY FORD
МИШКА – СРЕБРО
КЛЕНОВ ЛИСТ – СРЕБРО
АМЕРИКАНСКИ ДОЛАР /ОРЕЛ/ ЗЛАТО /ЗА 1 Oz/
КАНАДСКИ КЛЕНОВ ЛИСТ –ЗЛАТО
КИТАЙСКА ПАНДА –ЗЛАТО
WINER PHILHARMONIKER –GOLD / ЗА 1 Oz/
БЪФАЛО –ЗЛАТО
КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА СЕРИЯ” КУЧЕ
КУЧЕ
КУЧЕ
КУЧЕ
КУЧЕ
КУЧЕ
КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА СЕРИЯ МАЙМУНА”
МАЙМУНА
МАЙМУНА
МАЙМУНА
МАЙМУНА
МАЙМУНА
КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА СЕРИЯ ПЕТЕЛ”
ПЕТЕЛ
ПЕТЕЛ
ПЕТЕЛ
ПЕТЕЛ
ПЕТЕЛ
КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА СЕРИЯ ПРАСЕ”
ПРАСЕ
ПРАСЕ
ПРАСЕ
ПРАСЕ
ПРАСЕ
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ –DISCOVER AUSTRALIA /5 Х1 /10 Oz /
ЕMU
BALTWATER CROCODILE
KOALA
GREY KANGAROO
KOOKABURRA
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ – DISCOVER AUSTRALIA
ANEMONE BUTTERCUP
WARATAH
STURTS DESERT PEA
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280
280
280
280
100
100
100
35
35
1320
1426
1447
1350
1380
4900

4300

4300

4300

1140

5500
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72.

73.

74.

75.

76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.

TASMANIAN BLUEGUM
GOLDEN WATTLE
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ DISCOVER AUSTRALIA / ЗА ½ Oz/
COOKTOWN ORCHID
RED&GREN KANGAROO RAW
COMMON PINK HEATH
ROYAL BLUEBELL
STERT S DESERT ROSE
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 СРЕБЪРНИ МОНЕТИ – DISCOVER AUSTRALIA
BLACK-ANTHER FLAX-LILY
NATIVE FRANGGIPANI
GERALDTON WAX
RAD FLIOWERED KURRAJONG
SMALL LEAF LILLYPILLY
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ - DISCOVER AUSTRALIA 5Х1/2Oz
EMU
SALTWATER CROCODILE
KOALA
GREY KANGAROO
KOOKABURRA
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ –DISCOVER AUSTRALIA 5Х1/20 Oz
ECHIDNA
COMMON WOMBAT
TASMANIAN DEVIL
GREAT WHITE SHARK
PLATYPUS
КОЛЕКЦИЯ „DISCOVER AUSTRALIA” 5Х1/2 Oz
DOLPHIN
KING BROWN SNAKE
BROLGA
DINGO
FRILLED NECK LIZARD
КОЛЕКЦИЯ „YEAR OF THE MOUSE”- /Ag/
КОЛЕКЦИЯ „YEAR OF THE MOUSE”SILVER ”/Ag/
КОЛЕКЦИЯ ОТ 3 МОНЕТИ –YEAR OF THE MAUSE
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ –UNITED KINGDOM, BRITANNIA GOLD
PROOF COLLECTION
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ –UNITED KINGDOM, BRITANNIA GOLD
PROOF COLLECTION
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ – UNITED KINGDOM, BRITANNIA GOLD
PROOF COLLECTION
МОНЕТА BRITANNIA /Ag/
AFRIKAN WILDLIFE 2010 SOMALIA
КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА КОАЛА” - 4БР.
КОЛЕКЦИЯ ОТ 3 ЗЛАТНИ МОНЕТИ
ФЕРДИНАНДЪ І БЪЛГАРСКИЙ КНЯЗЪ
ФЕРДИНАНДЪ І БЪЛГАРСКИЙ КНЯЗЪ
ФЕРДИНАНДЪ І БЪЛГАРСКИЙ КНЯЗЪ
КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНА КИТАЙСКА ПАНДА”
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5500

12 000

5500

640

5500

300
350
3350,80
4500
4500
4500
43
3400
3400
2300

4695
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88.

89.

90.
91.

92.

93.
94.

95.
96.

97.

ПАНДА
ПАНДА
ПАНДА
ПАНДА
ПАНДА
ПАНДА
КОЛЕКЦИЯ
ОТ
6
БР.МОНЕТИ
„СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ – ЗА 25-ТА
ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО Й
КОЛЕКЦИЯ „АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ” - 5БР. ЗЛАТО, 1БР.
СРЕБРО
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ
АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ
ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ ПОСВЕТЕНА НА ОТКРИВАНЕТО НА
АМЕРИКА - 5БР.
ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ „БРИТАНСКА ИМПЕРИЯ НА ПЕТ
КОНТИНЕНТА” - 5 ЗЛАТНИ СУВЕРЕНА
GEORGIVS V.D.G. BRITT: OMN:REX F.D.IND:IMP:1911
GEORGIVS V.D.G. BRITT: OMN:REX F.D.IND:IMP:1918
GEORGIVS V.D.G. BRITT: OMN:REX F.D.IND:IMP:1928
GEORGIVS V.D.G. BRITT: OMN:REX F.D.IND:IMP:1920
GEORGIVS V.D.G. BRITT: OMN:REX F.D.IND:IMP:1925
ХОЛАГРАМА КОЛЕКЦИЯ КАНАДСКИ КЛЕНОВ ЛИСТ
КАНАДСКИ ЛИСТ
КАНАДСКИ ЛИСТ
КАНАДСКИ ЛИСТ
КАНАДСКИ ЛИСТ
КОЛЕКЦИЯ ОТ ДВЕ ИЗКЛ. РЕДКИ МОНЕТИ „KING FAROUKI” 1938;
1937-1939
КОЛЕКЦИЯ ОТ ТРИ ЗЛАТНИ МОНЕТИ НА САЩ „ИНДИАНСКИ
ВОЖД” 1907-1933
214 UNITED STATES OF AMERICA 1932
215 UNITED STATES OF AMERICA 1909
216 UNITED STATES OF AMERICA 1913
ЗЛАТНА КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ С ИЗОБРАЖЕНИЯ НА НАЙИЗВЕСТНИТЕ ДОКТОРИ В АВСТРИЯ
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ –KRUGERRAND PRESTIGE SET
KRUGERRAND
KRUGERRAND
KRUGERRAND
KRUGERRAND
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ –NATURA PRESTIGE SET
NATURA
NATURA
NATURA
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6000

5050

4720
6400

5000

300 000
3200

4030
4100

4600
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98.
99.

100.

101.
102.
103.
104.

105.

106.

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

NATURA
КОЛЕКЦИЯ „ЗЛАТНАТА ЕРА НА ПИРАТСТВОТО”-СРЕБРО-5БР.
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ – THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ +ЕПРОВЕТКА С 24 КАРАТОВО ЗЛАТО THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
THE AUSTRALIAN NUGGET
ХЕНРИ VІІІ
РОБЕРТ БЪРНС
БРИТАНИЯ –СРЕБРО
КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 МОНЕТИ-ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ –NATURA PROOF SET wild cats of Africa –
the lion
SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICA
КОЛЕКЦИЯ ОТ 4 МОНЕТИ –LIBERTY
LIBERTY -USA
LIBERTY -USA
LIBERTY -USA
LIBERTY -USA
МОНЕТА LIBERTY –USA
COCOS /KEELING/ISLANDS 50-TH ANNIVERSARY
CENTENARY PGA OHAMPIONSHIP /1905-2005/
WINER PHILHARMONIKER - 2БРОЯ
ПАНДА – СРЕБРО
КИТАЙСКА ПАНДА –СРЕБРО
МОНЕТА YEAR OF THE MAULSE –ELIZABETH ІІ AUSTRALIA
BRITANNIA – SILVER
WINER PHILHARMONIKER – SILVER
АМЕРИКАНСКИ ОРЕЛ - СРЕБРО
LIBERTY SILVER
2009 ГОДИНА НА ВОЛА-ЗЛАТО /ЗА 1 Oz/
ТАТРАДРАХМА О.ТАСОС - 2В.ПР.Н.Е.
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450
4300

4300

30
25
35
5000

3610

5200

110
110
180
32
35
35
35
35
32
35
35
1635
600
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120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

АФРИКАНСКИ СЛОН –ЗЛАТО
THE AUSTRALIAN KOOKABURRA I KILO 999 SILVER
БЪЛГАРСКАТА ПЛАНИНА ПИРИН
СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ
СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ
БАГРИ ОТ ПРИРОДАТА – КИЛИМАРСТВО
СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ - ВАЗОВО
130 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО 1878
СПОРТНА СТРЕЛБА –БНБ
СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ СЕВТ ІІІ
100 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ /22 СЕПТЕМВРИ
1908/
ИМЕНИТИ БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ – НИКОЛАЙ ГЯУРОВ
СВ.ЦАР БОРИС І ПОКРЪСТИТЕЛ
250Г. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА
ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
ГЕНА ДИМИТРОВА
ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ
ХАН КРУМ
КОСЕ БОСЕ
БОГОРОДИЦА ПЪТЕВОДИТЕЛКА
ФЕРДИНАНД І БЪЛГАРСКИ КНЯЗ
ФЕРДИНАНД І БЪЛГАРСКИ КНЯЗ
ХV ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 1988
100 ГОДИНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ-1996
ХІХ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 2002
СУРВА, ВЕСЕЛА ГОДИНА – ЖИВИ, ЗДРАВИ ДО АМИНА
БОГОРОДИЦА
МОЕ ДЕТСТВО-СЛЪНЧЕВО, ПРЕКРАСНО
60 ГОДИНИ ОТ СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ –
ДИМИТЪР ПЕШЕВ
ЦВЕТНИЦА
СВЕТИ НИКОЛАЙ МИРЛИКЛИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
125 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
EU БЪЛГАРИЯ
СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ
ВКУСЪТ НА СЛЪНЦЕТО
СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ – ЛЕТНИЦА
НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ И РЕЗАРВАТИ
СВ.ЙОАН КРЪСТИТЕЛ
БЪЛГАРИЯ В ЕС
ИМЕНИТИТЕ БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ –Б.ХРИСТОВ
СВ.НИКОЛАЙ МИРЛЛИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
СВ.БОГОРОДИЦА МИЛОСТИВА
ИСУС ХРИСТОС
СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ –ДА СЕ СВЕТИ ТВОЕТО ИМЕ
СВ.БОГОРОДИЦА
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2400
3100
31,50
35
35
45
40,90
33
36
45
40,50
54
90
63,50
13,50
82
58,50
63
37,50
162
4200
4200
18
17,50
75
18
110
62
20
55
37
447
36
40
33,50
41
31,50
117
36
48
37
50
160
35
160
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ИСУС ХРИСТОС –ВСЕДЪРЖАТЕЛ
50
ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ЗАНАЯТИ –ГРЪНЧАРСТВО
28,50
110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДЕЧКО УЗУНОВ
13,50
СВ.ДИМИТЪР ЧУДОТВОРЕЦ
576
КОЛЕКЦИЯ „КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ +ТРЕТО
40 000
БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО”- 143 БР.СЪБРАНИ МОНЕТИ
170. БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ 140 ГОДИНИ
45
171. БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ
40,50
МАНАСТИРЪТ „СВ.ГЕОРГИ ЗОГРАФ”
49,50
173. 125 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
45
174. 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ
13,50
175. СВ.НАУМ
720
176. ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ МОНЕТИ –БНБ
БАЧКОВСКИ МАНАСТИР
49,50
110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИТЕ ОНА ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ
13,50
100 ГОДИНИ ОТ ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪЗСТАНИЕ
49
СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА
130
ЦАР САМУИЛ
65
СВ.ПЕТКА БЪЛГАРСКА
300
МОМЧЕ И ВЯТЪР
40
90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО ВА АЛ.КАРАМИТЕВ
60
177. ЧЕТИРИТЕ ГОДИШНИ ВРЕМЕНА -4 БР.
250
178. 400 ГОДИНИ ДИНАСТИЯ РОМАНОВИ +СВИТЪК /5 Oz Au/
16 000
179. ЦЕПЕЛИН Au.
20 200
180. КОЛЕКЦИЯ ОТ 5 КОЛЕДНИ УКРАШЕНИЯ С ПОКРИТИЕ ОТ 24
1000
КАРАТОВО ЗЛАТО И КРИСТАЛИ SWAROVSKI
181. ЗЛАТЕН ОРЕХ ОТ 24 КАРАТОВО ЗЛАТО
45
182. 12 КЪСМЕТА ЗА НОВОГОДИШНАТА БАНИЦА С МАСИВНО
80
ПОКРИТИЕ ОТ 24 КАРАТОВО ЗЛАТО + МЕДАЛ НА ДЯДО КОЛЕДА
183. ЗЛАТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2008ГОДИНА
80
184. КОМПЛЕКТ ОТ 6 БРОЯ ЗЛАТНИ КЮЛЧЕТА
6000
185. UNITED KINGDOM –ELIZABETH II, DE GRA REGUNA FID DEF -2007
1200
186. UNITED KINGDOM –ELIZABETH II, DE GRA REGUNA FID DEF 1200
2007
187. КОЛЕКЦИЯ ОТ ДВЕ СРЕБЪРНИ МОНЕТИ, ЗЛАТНО ЯЙЦЕ И
230
ЗЛАТНО КРЪСТЧЕ - ВЕЛИКДЕН И ЦВЕТНИЦА
188. СТАТУЕТКА БИК
1150
189 ЗЛАТНА МОНЕТА МОНАКО
1200
190 ИКОНА ИНКРУСТИРАНА С ПЕРЛИ
6000
- ЗАПОР на спестовна сметка BG 08 KORP 9220 44 0166 89 01 в евро, открита в
„Корпоративна търговска банка” АД, с титуляр Р. Ц. В., ЕГН **********.
165.
166.
167.
168.
169.

- ЗАПОР на 9 979 броя дружествени дяла на стойност 997 900 лева, придобити от Ц. Р. В.,
с ЕГН **********, представляващи 4,95 % от капитала на „Инвест Мениджмънт“ ООД, ЕИК
200078346, със седалище и адрес на управавление гр. София 1616, район Витоша, ж.к. „Беловодски
път”, ул. „Саша Попов” № 27, представлявано от Г. З. Г., с ЕГН **********.
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- ЗАПОР на 9 979 броя дружествени дяла на стойност 997 900 лева, придобити от А. Г. В.,
ЕГН **********, представляващи 4,95 % от капитала на „Инвест Мениджмънт“ ООД, ЕИК
200078346, със седалище и адрес на управавление гр. София 1616, район Витоша, ж.к. „Беловодски
път”, ул. „Саша Попов” № 27, представлявано от Г. З. Г., с ЕГН **********.
- ЗАПОР на 29 304 броя дружествени дяла на стойност 2 930 384,09 лева, придобити от
„Тръст Василеви” ООД, ЕИК 200184488, представляващи 14,52 % от капитала на „Инвест
Мениджмънт“ ООД, ЕИК 200078346, със седалище и адрес на управавление гр. София 1616, район
Витоша, ж.к. „Беловодски път”, ул. „Саша Попов” № 27, представлявано от Г. З. Г., с ЕГН
**********.
- ЗАПОР на 10 000 броя дружествени дяла на стойност 100 000 лева, собственост на
Бромак” ЕООД, ЕИК 030090459, представляващи 100 % от капитала на „Бромак Ивент
Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 203047815, със седалище и адрес на управление гр.София 1618, район
„Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано от И. Д. С., ЕГН **********.
- ЗАПОР на 12 580 000 броя акции на стойност 125 800 000 лева, собственост на „Технотел
Инвест” АД, ЕИК 201315780, представляващи 74 % от капитала на „Бромак Телеком Инвест” АД,
ЕИК 202292625, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, ж.к.
„Бъкстон”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано от И. Д. С., с ЕГН **********.
- ЗАПОР на 4 335 000 броя акции на стойност 43 350 000 лева, собственост на „Бромак”
ЕООД, ЕИК 030090459, представляващи 25,50 % от капитала на „Бромак Телеком Инвест” АД,
ЕИК 202292625, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, ж.к.
„Бъкстон”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано от И. Д. С., с ЕГН **********.
- ЗАПОР на 85 000 броя акции на стойност 850 000 лева, собственост на „Бромак Финанс”
ЕАД, ЕИК 201400647, представляващи 0,50 % от капитала на „Бромак Телеком Инвест” АД, ЕИК
202292625, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, ж.к.
„Бъкстон”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано от И. Д. С., с ЕГН **********.
- ЗАПОР на 4 600 000 броя акции на стойност 4 600 000 лева, собственост на „КОНСУЛТ
АВ“ ЕООД, ЕИК 175246579, представляващи 4,60 % от капитала на „Технотел инвест“ АД, ЕИК
201315780, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ж.к. „Крива река”,
ул. „Ами Буе” № 8, представлявано от И. Д. С., ЕГН **********.
- ЗАПОР на 500 000 броя акции на стойност 500 000 лева, собственост на „Бромак” ЕООД,
ЕИК 030090459, представляващи 0,50 % от капитала на „Технотел инвест“ АД, ЕИК 201315780, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ж.к. „Крива река”, ул. „Ами Буе”
№ 8, представлявано от И. Д. С., ЕГН **********.
- ЗАПОР на 94 900 000 броя акции на стойност 94 900 000 лева, собственост на „ТЦ –
ИМЕ“ АД, ЕИК 121084839, представляващи 94,90 % от капитала на „Технотел инвест“ АД, ЕИК
201315780, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ж.к. „Крива река”,
ул. „Ами Буе” № 8, представлявано от И. Д. С., ЕГН **********.
- ЗАПОР на 231 200 броя акции на стойност 231 200 евро с левова равностойност
452 187,90 лева, придобити от Ц. В., представляващи 85% от капитала на „HELLENIC
REGISTER OF SHIPPING” S.A. / HRS/, Гръцки регистър по корабоплаване Ес Ей” /Ейч Ар Ес/,
гръцко търговско дружество с адрес Гърция, Piraeus 18535, 23 Miaouli Street с регистрационен
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номер по ДДС 094005032, представлявано от К. Д., Председател на Борда на директорите и
изпълнителен директор.
- ЗАПОР на 212 броя акции на стойност 13 568 лева /емисия BG11BUSOGT14/,
собственост на „Бромак“ ЕООД, ЕИК 030090459 в капитала на „Булгартабак Холдинг“ АД, ЕИК
831636680, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Граф Игнатиев”
№ 62, представлявано от В. З. Ч., с ЕГН **********.
- ЗАПОР на 1 499 520 броя акции на стойност 1 499 520 лева, собственост на „Бромак
Финанс” ЕАД, ЕИК 201400647, представляващи 99,97 % от капитала на „Фина-С” АД, ЕИК
831300516, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Цар Борис
ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано от И. Д. С., с ЕГН **********.
- ЗАПОР на 718 632 броя акции на стойност 7 186 320 лева, представляващи 10,97 % от
капитала на „КТБ“ АД (н), ЕИК 831184677, собственост на „Бромак” ЕООД, ЕИК 030090459, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159,
ет. 6, представлявано от З. Ж. Б., с ЕГН **********.
- ЗАПОР на 61 200 000 броя акции на стойност 61 200 000 лева, собственост на „КЕН
ТРЕЙД” ЕАД, ЕИК 831472409, представляващи 46,19 % от капитала на „Технологичен център –
институт по микроелектроника“ АД, ЕИК 121084839, със седалище и адрес на управление: гр.
София 1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” №159, ет.6, представлявано от Т. П. Т., с
ЕГН **********.
- ЗАПОР на 1 025 600 броя акции на стойност 1 025 600 лева, собственост на „Бромак”
ЕООД, ЕИК 030090459, представляващи 25,64% от капитала на „БРОМАК ФИНАНС” ЕАД, ЕИК
201400647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, ул. “Дебър”
№ 17, представлявано от З. Ж. Б., с ЕГН **********.
- ЗАПОР на разплащателна сметка BG 56 KORP 9220 1400 0559 02 в евро, открита в
„Корпоративна търговска банка” АД, с титуляр „Бромак” ЕООД, ЕИК 030090459.
- ЗАПОР на вземане на „Бромак“ ЕООД от „КТБ“ АД по договор за подчинен срочен дълг в
размер на 30 664 635,17 лева, възникнало на 30.06.2014 г., ведно с начислените лихви.
- ЗАПОР на вземане на „Бромак“ ЕООД от „КТБ“ АД по договор за подчинен срочен дълг в
размер на 17 602 470 лева, възникнало на 30.06.2014 г., ведно с начислените лихви.
- ЗАПОР на ДЦК емисия ISIN XS 0802005289 с номинал 80 000 000 евро с левова
равностойност 156 466 400 лева, представляващи налични вземания на „КТБ” АД от „ТЦ – ИМЕ“
АД по договори за заем на финансови инструменти /ДЦК/, собственост на „Технологичен център –
институт по микроелектроника“ АД, ЕИК 121084839, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6, представлявано от Т. П. Т.,
с ЕГН **********.
- ЗАПОР на вземане на „Дунарит“ АД в размер на 21 514 130 лева, възникнало на
08.01.2013 г., от „Технологичен център – институт по микроелектроника“ АД, ЕИК 121084839, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159,
ет. 6, представлявано от Т. П. Т., с ЕГН **********.
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- ЗАПОР на вземане на „Дунарит“ АД в размер на 29 337 450 лева, възникнало на
25.03.2014 г., от „Технологичен център – институт по микроелектроника“ АД, ЕИК 121084839, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159,
ет. 6, представлявано от Т. П. Т., с ЕГН **********.
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „КТБ“ АД с ЕИК 831184677 в размер на
68 454 050 лева по договор за подчинен срочен дълг, възникнало на 30.06.2014 г., ведно с
начислените лихви;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 6 000 000 лева, възникнало на 12.06.2014 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 7 000 000 лева, възникнало на 20.05.2014 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 400 000 лева, възникнало на 14.05.2014 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 4 300 000 лева, възникнало на 29.04.2014 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 5 000 000 лева, възникнало на 10.04.2014 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 3 500 000 лева, възникнало на 20.03.2014 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 6 500 000 лева, възникнало на 11.02.2014 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 2 000 000 лева, възникнало на 31.01.2014 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 3 900 000 лева, възникнало на 24.01.2014 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 3 911 600 лева, възникнало на 24.01.2014 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 6 400 000 лева, възникнало на 13.12.2013 г.;
- ЗАПОР на на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в
размер на 3 600 000 лева, възникнало на 02.12.2013 г.;
- ЗАПОР на на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в
размер на 3 900 000 лева, възникнало на 11.11.2013 г.;
- ЗАПОР на на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в
размер на 5 500 000 лева, възникнало на 24.10.2013 г.;
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- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 6 000 000 лева, възникнало на 02.10.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 6 000 000 лева, възникнало на 16.09.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 3 232 500 лева, възникнало на 02.09.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 5 000 000 лева, възникнало на 27.08.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 5 000 000 лева, възникнало на 08.08.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 000 000 лева, възникнало на 31.07.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 4 000 000 лева, възникнало на 18.07.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 3 100 000 лева, възникнало на 12.07.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 4 000 000 лева, възникнало на 26.06.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 4 000 000 лева, възникнало на 07.06.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 4 400 000 лева, възникнало на 23.05.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 3 000 000 лева, възникнало на 09.05.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 000 000 лева, възникнало на 30.04.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 3 900 000 лева, възникнало на 16.04.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 758 000 лева, възникнало на 18.03.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 2 500 000 лева, възникнало на 14.03.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 2 200 000 лева, възникнало на 11.02.2013 г.;
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За служебно ползване!

- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 5 200 000 лева, възникнало на 29.01.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 600 000 лева, възникнало на 10.01.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 2 300 000 лева, възникнало на 20.12.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 800 000 лева, възникнало на 30.11.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 3 400 000 лева, възникнало на 08.11.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 300 000 лева, възникнало на 24.10.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 2 300 000 лева, възникнало на 25.09.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 861 080 лева, възникнало на 19.09.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 300 000 лева, възникнало на 31.08.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 200 000 лева, възникнало на 30.08.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 8 162 244,50 лева, възникнало на 27.08.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 265 000 лева, възникнало на 17.08.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 500 000 лева, възникнало на 13.07.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 4 693 992 лева, възникнало на 20.06.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 2 000 000 лева, възникнало на 29.05.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 500 000 лева, възникнало на 22.05.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 2 000 000 лева, възникнало на 27.04.2012 г.;
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За служебно ползване!

- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 2 000 000 лева, възникнало на 05.04.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 2 000 000 лева, възникнало на 31.01.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 000 000 лева, възникнало на 28.12.2011 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 000 000 лева, възникнало на 09.12.2011 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 609 000 лева, възникнало на 30.09.2011 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 437 000 лева, възникнало на 02.08.2011 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 000 000 лева, възникнало на 10.06.2011 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 000 000 лева, възникнало на 31.05.2011 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 000 000 лева, възникнало на 19.05.2011 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 650 000 лева, възникнало на 21.04.2011 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 900 000 лева, възникнало на 13.04.2011 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 600 000 лева, възникнало на 05.04.2011 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 500 000 лева, възникнало на 13.04.2011 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 2 100 000 лева, възникнало на 30.11.2010 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 480 000 лева, възникнало на 01.10.2010 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 020 000 лева, възникнало на 30.07.2010 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 038 000 лева, възникнало на 19.07.2010 г.;
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За служебно ползване!

- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 200 000 лева, възникнало на 08.07.2010 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 230 000 лева, възникнало на 05.07.2010 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 150 000 лева, възникнало на 30.06.2010 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 340 000 лева, възникнало на 16.06.2010 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 688 850 лева, възникнало на 31.05.2010 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 2 135 000 лева, възникнало на 16.04.2010 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 160 000 лева, възникнало на 30.03.2010 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 241 036 лева, възникнало на 04.03.2010 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 000 000 лева, възникнало на 26.02.2010 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 550 000 лева, възникнало на 19.02.2010 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 1 200 000 лева, възникнало на 15.02.2010 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 633 300 лева, възникнало на 25.11.2009 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 332 491 лева, възникнало на 10.11.2009 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 586 749 лева, възникнало на 30.10.2009 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от „Краун Медия“ ЕАД с ЕИК 131419892 в размер
на 2 340 000 лева, възникнало на 30.07.2009 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 1 200 000 лева, възникнало на 12.06.2014 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 1 500 000 лева, възникнало на 09.05.2014 г.;
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- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 310 000 лева, възникнало на 23.04.2014 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 1 000 000 лева, възникнало на 11.04.2014 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 1 075 000 лева, възникнало на 11.03.2014 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 155 000 лева, възникнало на 10.02.2014 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 1 447 314,20 лева, възникнало на 31.01.2014 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 352 000 лева, възникнало на 24.01.2014 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 1 140 000 лева, възникнало на 09.09.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 400 000 лева, възникнало на 09.07.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 391 166 лева, възникнало на 27.06.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 200 000 лева, възникнало на 19.06.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 600 000 лева, възникнало на 10.06.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 300 000 лева, възникнало на 11.06.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 500 000 лева, възникнало на 14.05.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 750 000 лева, възникнало на 10.05.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 305 000 лева, възникнало на 24.04.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 500 000 лева, възникнало на 10.04.2013 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 970 000 лева, възникнало на 10.01.2013 г.;
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- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 124 000 лева, възникнало на 13.12.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 650 000 лева, възникнало на 10.10.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 50 000 лева, възникнало на 20.06.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 550 000 лева, възникнало на 12.06.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 257 000 лева, възникнало на 10.05.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 395 000 лева, възникнало на 10.04.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 148 000 лева, възникнало на 09.03.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 150 000 лева, възникнало на 11.01.2012 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 355 000 лева, възникнало на 09.12.2011 г.;
- ЗАПОР на вземане на „ТЦ – ИМЕ“ АД от ПФК „Ботев 1912 - Пловдив“ АД с ЕИК
115344271 в размер на 115 000 лева, възникнало на 14.06.2011 г.
ИСКАНЕ: На основание чл. 402 от ГПК да се подаде молба до Софийски градски съд за
отмяна на допуснати обезпечения на бъдещ иск на КОНПИ с определения от 21.05.2015 г. и
28.05.2015 г. по гр.д. № С-10/2015 г. на СГС, ГО, IV-Д състав, както следва:
- ЗАПОР на разплащателна сметка № 1601277, открита в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр А.
Г. В., ЕГН **********.
- ЗАПОР на срочен депозит № 20302120, открит в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр А. Г. В.,
ЕГН **********.
- ЗАПОР на специална сметка BG 48 KORP 9220 2000 0542 02 в лева, открита в
„Корпоративна търговска банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., ЕГН **********.
- ЗАПОР на специална сметка BG 75 KORP 9220 2000 0542 01 в лева, открита в
„Корпоративна търговска банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., ЕГН **********.
- ЗАПОР на разплащателна сметка BG 50 KORP 9220 10 0005 4200 в лева, открита в
„Корпоративна търговска банка” АД, с титуляр Ц. Р. В., ЕГН **********.
- ЗАПОР на лек автомобил марка „Рено“ модел „Меган”, рег. № С 9121 РК, рама
№ VF1LA04B523840944, двигател № K4MA700D552876, дата на първа регистрация: 29.05.2001 г.,
цвят син металик. Придобит с договор за покупко-продажба от 09.06.2005 г. от „КТБ” АД за сумата
от 1 970 лв. Автомобилът е собственост на Ц. Р. В., ЕГН ********** и А. Г. В., ЕГН **********.
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За служебно ползване!
- ЗАПОР на товарен автомобил марка „ГРЕЙТ УОЛЛ”, модел „СТИЙД 4”, с рег.
№ СА 5766 РТ, рама № LGWDB3175AB646558, двигател № SHS2015, дата на първа регистрация:
29.12.2010 г., цвят червен. Придобит с договор за покупко-продажба от 03.05.2011 г. за сумата от
24 500 лв. с вкл. ДДС. Автомобилът е собственост на „СЪНЛАЙТ ЕЪР” ЕАД, ЕИК 201471651, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, ул. „Цар Борис III” № 159,
ет. 12, представлявано от И. К. С., с ЕГН **********.
- ЗАПОР на лек автомобил марка „ГРЕЙТ УОЛ ХОВЪР”, модел „5”, с рег. № СА 5675
РТ, рама № LGWFF3A52AB646545, двигател № SHX2612, дата на първа регистрация: 29.12.2010 г.,
цвят черен. Придобит с договор за покупко-продажба от 03.05.2011 г. за сумата от 29 500 лв. с вкл.
ДДС. Автомобилът е собственост на „СЪНЛАЙТ ЕЪР” ЕАД, ЕИК 201471651, със седалище и адрес
на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, ул. „Цар Борис III” № 159, ет. 12,
представлявано от И. К. С., с ЕГН **********.
- ЗАПОР на товарен автомобил марка „ГРЕЙТ УОЛЛ”, модел „ВОЛЕКС”, с рег.
№ СА 8352 ТР, рама № LGWCA2A41CE931810, двигател № 1201002014, дата на първа
регистрация: 19.04.2013 г., цвят червен. Придобит с договор за доставка и продажба на нови
моторни средства от 11.04.2013 г. за сумата от 16 598 лв.
Автомобилът е собственост на „СЪНЛАЙТ ЕЪР” ЕАД, ЕИК 201471651, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, ул. „Цар Борис III” № 159, ет. 12,
представлявано от И. К. С., с ЕГН **********.
- ЗАПОР на 10 000 броя дружествени дяла на стойност 1 000 000 лева, собственост на Ц.
Р. В., ЕГН **********, представляващи 51,28 % от капитала на „БРОМАК” ЕООД, ЕИК 030090459,
със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ”
№ 159, ет. 6, представлявано от З. Ж. Б., с ЕГН **********.
- ЗАПОР на 50 броя дружествени дяла на стойност 5 000 лева, собственост на Ц. Р. В.,
ЕГН **********, представляващи 50 % от капитала на „ЕСТЕЙД” ООД, ЕИК 131526939, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ж.к. „Красно село”, кв. „Красно село”, ул.
„Дебър“ № 17, представлявано от Б. А. Л., с ЕГН **********.
- ЗАПОР на 150 броя дружествени дяла на стойност 150 000 лева, собственост на Ц. Р. В.,
ЕГН **********, представляващи 60 % от капитала на „ФИНА - Ц” ЕООД, ЕИК 131263160, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 159,
ет. 6, представлявано от И. Д. С., с ЕГН **********.
- ЗАПОР на 74,36 % от дружествените дялове на стойност 1 859 лева, собственост на
„Бромак“ ЕООД, ЕИК 030090459 в капитала на „ТМ ИМОТИ” ООД, ЕИК 131342049, със седалище
и адрес на управление: гр. София 1606, район „Красно село”, ул. „Дебър” № 17, представлявано от
О. Н. Р., с ЕГН **********;
- ЗАПОР на 74,36 % от дружествените дялове на стойност 3 718 лева, собственост на
„Бромак“ ЕООД, ЕИК 030090459 в капитала на „Бромак Габрово” ЕООД, ЕИК 200954348, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ж.к. „Красно село”, кв. „Красно село”, ул.
„Дебър” № 17, представлявано от И. Д. С., с ЕГН **********.
- ЗАПОР на 74,36 % от дружествените дялове на стойност 3 718 лева, собственост на
„Бромак“ ЕООД, ЕИК 030090459 в капитала на „Пирин корпорейшън” ЕООД, ЕИК 200798224, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ул. „Дамян Груев” № 46,
представлявано от И. Д. С., с ЕГН **********.
ВЪЗЛАГА извършването на производството по изпълнение на настоящото решение на ТД
на КОНПИ – София.
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За служебно ползване!

КОМИСИЯ:
Председател:…………………...……./Пламен Георгиев/
Заместник-председател:…………….……./Иво Иванов/
Член:………………………………../Антоанета Цонкова/
Член:………………………………/Стоянка Николакова/
Член:………………………………..../Лилиана Терзиева/

Отпечатано в три екземпляра:
Екз. № 1 – КОНПИ
Екз. № 2 – ТД на КОНПИ – София
Екз. № 3 – Софийски градски съд
Изготвили: Мирена Христова и Росен Борисов, 26.02.2016 г.
Съгласувал: Светослав Георгиев, 26.02.2016 г.
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