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Този документ е строго конфиденциален. Той е изготвен изключително в полза на и за употреба от Корпоративна търговска банка 
АД (в несъстоятелност) и  трети лица не могат да се позовават на него.Той съдържа търговски чувствителна информация 
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ПРАЙМ ТАЙМ ИНВЕСТ АД – ЕИК 202983932 

Данни за непогасени кредити 

Кредит Начална дата Посочена цел 

дължима сума 

милиона лева 

Кредит 1 16/05/2014 За закупуването на целият дялов капитал на 
Прайм Тайм Студиа и Прайм Тайм Медия 

66.7 

Кредит 1 

16.366 Този кредит е усвоен в пълен размер (EUR 34.1 млн) на два транша в периода 16 Май 2014 до 19 
май 2014. 

16.367 EUR 24.1 млн са били усвоени на 16 май 2014 г. и Прайм Тайм Инвест впоследствие извършва 
плащане на EUR 13.6 млн към Александър Александров Сталийски и плащания в размер на EUR 
10.4 млн към Виолета Валентинова Сечкова. Прайм Тайм Инвест се отчита като едноличен 
собственик на капитала на Прайм Тайм Студиа и Прайм Тайм Медия към 27 май 2014 г., 

16.368 Александър Александров Сталийски използва паричните средства, които е получил за 
финансиране на две сделки; BGN 20.3 милиона (EUR 10.4 млн) по сметка от свое име в Eurobank 
EFV и множество преводни нареждания за EUR 3.3 милиона на неизвестен бенефициер с 
основание на транзакцията: "Събрана глоба по силата на член 8 и член 9 от клаузите по 
Договор за депозит с авансово изплащане на лихвата от 05.16.2014 г.“. 

16.369 Виолета Валентинова Сечкова използва средствата, които получава в три транзакции, както е 
описано по-долу: 

• BGN 13.6 милиона (EUR 7 милиона) са били прехвърлени по сметка на нейно име в Eurobank 
EFV в две отделни транзакции; и 

• EUR 1.6 млн са били използвани при множествени преводни нареждания на неизвестен 
бенефициер с основание на транзакцията "Събрана глоба по силата на член 8 и член 9 от 
клаузата на депозитен договор за заплащане на лихва от 16.05.2014." 

16.370 Допълнителни 10 милиона евро са били изготвени на 19 май 2014 г. и веднага се прехвърлят 
към Сентръл Техно Инвест. Постъпленията в крайна сметка са били използвани, както следва: 

• EUR 2.2 милиона е бил използван за погасяване/частично изплащане на главницата по 
кредита дължим от следните клиенти на КТБ: 

— EUR 0.9 милиона – БГ Корпорейшън;  

— EUR 0.6 милиона – Глобъл Агро Трейд; и  

— EUR 0.7 милиона – Инвестмънт Проджектс. 

• BGN 7 милиона (EUR 3.6 милиона) са били прехвърлени на Краун Медия, като са били 
използвани за финансиране на малки трансфери от нейна сметка и сметки на името на TV 7 
и Балкан Българска телевизия 

16.371 Над 40% от усвоените средства са били използвани за финансиране на плащанията на различни 
свързани лица, които са останали в съответните им сметки в КТБ и са били използвани за 
финансиране на малки трансфери, включително лихвени плащания. 

 




