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гр.Пловдив, 13.11.2015 г.

lLlОВ,]J1ВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Търговско отделение, XII-ти
състав. в отк ито заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и
петна.J. т ГО..lина в състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: СИМЕОН ЗАХАРИЕВ
при а ти то на секретаря Р. Чалъкова, като разгледа докладваното от
съдията тъ гов ко дело по несъстоятелност NQ226 по описа на същия съд за
2015 ГОJИН за .Ja се произнесе, взе предвид следното:

ПО.J.а.J.на е м:олба за откриване на производство по несъстоятелност с
правно о нование Чi1.625 ТЗ вр. чл. 607а, ал.1 и ал.2 ТЗ вр. чл. 608 ТЗ вр. чл.
742, a.il.1ТЗ и Ч.;l.630, ал. 1 от ТЗ.

Оi1Ителят ,Корпоративна търговска банка" АД /н/, ЕИК 831184677,
съдебен a.J.pe : град София, бул. Т. Алаксандров 28, ет.7, САК - Емил Иванов
Тумбев. твъ .:rи,че ответното дружество "Търговски парк Тракия" ЕООД -
ПлОВ.JИВ)'.:J. Цар Симеон 2, е негов длъжник с изискуеми задължения в
раз lер на 16 2077.87 лв., дължими по договор за банков кредит от
14.01._01 Г.: за сумата 2 194540.48 лв., дължими по договор за
инвестиционен банков кредит от 14.03.2014 г.; 6631 971.39 евро, дължими по
договор за банков кредит от 25.03.2014 г. или общо за сумата 31 737626.95
лв., .JЪ жи 1и по трите договора. Твърди, че длъжникът не е в състояние да
изпълнява за ълженията си, поради което моли съда да обяви
неплатежо пособността му, да определи началната й дата, да обяви търговеца
в несъ тоятелност и да се допусне обезпечение чрез налагане на запор и
възбрана върх цялото движимо И недвижимо имущество, както и на
банковите сметки на длъжника и да се определи датата на първото събрание
на кре.:rиторите. Ангажира писмени иглаени доказателства. Претендира
разноски.

"Търговски парк Тракия" ЕООД - Пловдив, чрез процесуалния си
представител a.JB Иван Иванов, оспоррва молбата като неоснователна.
ТВЪр.Jи, че .Jружеството има вземания, които надвишават размера на
задълженията му, както и че няма никакви публични задъ жения. Твърди
също че не е настъпи.JIaпредсрочна изискуемост на взем~нията на ищеца, тъй
като заяв ението за това на молитепя не му е надлежно връчено.
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Съдът като взе предвид изложените в молбата за откриване на
производство по несъстоятелност обстоятелства и приложените към нея
писмени доказателства, намира за установено следното:

За да бъде открито производство по несъстоятелност, следва да са
налице всички предпоставки на сложния фактически състав, установен от
разпоредбите на чл. 608, чл. 625, ал.1 и чл. 631 от ТЗ, съответно и чл. 742 от
ТЗ, а именно: 1. Да е подадена до компетентния по смисъла на чл. 613 от ТЗ
съд молба от някое от лицата посочени в чл. 625 от ТЗ, съответно от лицата
по чл. 742, ал.2 от ТЗ; 2. Длъжникът да е търговец по смисъла на чл. 1 от ТЗ;
3. Да е налице изискуемо задължение на длъжника по търговска сделка или
публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с
търговската му дейност или задължение по частно държавно вземане; 4. Да е
налице неплатежоспособност на длъжника по смисъла на чл. 608, ал.1 от ТЗ
или да се установи свръхзадължеността му съгласно чл. 742, ал.! от ТЗ, ако
той е корпоративно търговско дружество; 5. Затрудненията на длъжника да не
са временни по арг. ЧЛ.631 от ТЗ.

Процесуална предпоставка за разглеждане на молбата е представянето
на доказателства по чл.78, ал.2 от ДОПК. в случая молителят - кредитор е
приложил уведомление дО ТД на НАП, гр. Пловдив за подадената молба за
откриване производство по несъстоятелност. Ето защо, съдът следва да
прецени наличието на материално правните предпоставки, за откриване
производство по несъстоятелност.

От изложените в молбата за откриване на производство по
несъстоятелност обстоятелства се установява, че са наведени твърдения
относно наличието на неплатежоспособност на длъжника.

Неплатежоспособността по ЧЛ.608 от ТЗ се отнася за лицата, имащи
качеството търговец по смисъла на ТЗ. От приложената разпечатка от
търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, както и във основа на
служебно направена справка на основание чл.23, алА от ЗТР се установява, че
ответникът е вписан като търговец в съответния регистър съобразно ЗТР и ТЗ.
Следователно той притежава качеството търговец по смисъла на ТЗ .

По делото са приети като доказателства представени от молителя
договор за банков кредит от 14.01.2014 г.; изявление за обявяване предсрочна
изискуемост с обратна разписка; извлечение от сметката на
кредитополучателя към 14.01.2014 г. ; договор за абанков инвестиционен
кредит от 14.03.2014 г.; извлечение от сметката на кредитополучателя по него
към 14.03.2014 г.; договор за инвестиционен кредит от 25.03.2014 Г. и
извлечение от сметката на кредитополучателя по него към 25.03.2014.
Посочените писмени доказателства не са оспорени от ответника с изключение
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факта на връчване на изявлението на кредитора за предсрочна изискуемост,
на което ъ;:::(ътще се спре допълнително.

Първият основен по делото въпрос е, налице ли е между страните
търговска ;:::(ека. Отговорът на този въпрос, според съда, е положителен за
което очат ючените три договора за банков инвестиционен кредит в
посочените размери и дати, както и извлеченията към тях, от които се
установява, че сумите по договорите са усвоени изцяло от
кре;:::(итопоsryчателя,факт който не се оспорва от него.

При ;:::(оказателственатежест изцяло върху ответното дружество при
установения факт на сключване на процесните договори, да докаже
изпълнение на основните си задължения по така сключените договори - да
върне с ште, получени по тях в сроковете съгласно съответния погасителен
план, такива доказателства по делото не се ангажираха. Нещо повече. По
делото бе ;:::(опуснатаи изслушана съдебно-счетоводна експертиза, изготвена
от в. . т.РаЙчев. Заключението по експертизата не бе оспорено от страните,
не противоречи на събраните по делото доказателства, поради което и съдът
го кре,JИтира изцяло. Съгласно същото, задълженията по така цитираните
договори, са отразени в баланса на дружеството, както следва: 15 000 000 лв.
- главница по договор за кредит от 14.01.2014 г.; 2 000 000 лв. - главница по
договор за кредит от 14.03.2014 г.; 11 734980 лв. - главница по договор за
кредит от .03.2014 г., както и 1 878029.01 лв. - лихви по тези кредити.

Пре;:::(ставеное изявление за обявяване пресрочна изискуемост и покана
за добров о но изпълнение, отправено от кредитора и молител в настоящото
произво;:::(ство,до кредитополучателя, с което на основание неизпълнение
задълженията и по трите кредита, същите се обявяват за предсрочно
изиск е lli и се изисква връщане на полученото по тях. Заявлението е връчено
на пре;:::(ставителна ответното дружество в седалището и адреса на
управ ение на същото, видно от приложената обратна разписка. Ето защо,
съдът намира същото за редовно, а направеното оспорване от ответника за
неоснователно инедоказано.

С оглед липсата на доказателства за цялостно изпълнение на
задъ женията от страна на длъжника, съдът по несъстоятелността приема, че
съществуват изискуеми и установени по основание парични задължения,
съг а но чл. 608 ТЗ. По силата на оборимата презумпция, въведена в
разпоре;:::(батана чл. 608, ал.2 ТЗ, длъжникът се намира в състояние на
неПilатежо по обност, като е спрял плащанията. Следва да се приеме също
така, че ;:::(ори;:::(ъжникът да е в състояние да плати частично или изцяло само
взе raнията на отделни кре;:::(итори- чл. 608, ал.3 ТЗ, това също предполага
състояни на неплатежоспособност. Не се доказва и неплащането на
задъ ж нията да се ;:::(ЪilЖИна временни затруднения или ответникът да
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разполага с имущество, достатьчно за покриване на задълженията му, без
опасност за интересите на кредиторите, по смисъла на чл. 631 ТЗ, като на
основание чл. 154, ал.1 ГПК, в тежест именно на длъжника е да докаже тези
обстоятелства.

Съдът намира за неоснователно направеното от ответника възражение,
че притежава имущество и активи, надвишаващи задълженията му. Както се
посочи, по делото бе изслушана финансово-икономическа ексепретиза,
изготвена от В.л. Т. Ст. Райчев, заключението по която не бе оспорено от
страните, не противоречи на събраните по делото доказателства, поради което
и съдът го кредитира изцяло. Съгласно същото, съобразно изготвения от
ответното дружество баланс на активите му към 31.12.2014 г., същите са
40 140000 лв. а към 31.12.2014 г. - 12061 000 лв. Как е формиран този
актив? 12041 000 лв. е баланеовата стойноет на недвижими имоти - земя, а
28 075 000 лв. е посочената стойноет на "дългосрочни заеми и ДМА в процес
на изграждане . Предоставените от дружеството заеми са: 14 159 100 лв. - на
"Технологичен центьр - институт по микроелектроника" АД със срок на
договора 1 година; 2 000 000 лв. - на "Сентрал техно инвест"; 181 000 лв. -
заем на "ТЦ-ИМЕ ВЕСТ" и 11 734980 лв. - също на "ТЦ-ИМЕ вест" А .
Всички тези заеми са посочени в баланса на дружеството като дългосрочни,
макар да са със срок на издължаване 1 година.

Така, от една страна, се налага извода, че активите на дружеството
превишават пасивите му, но от друга страна - това е така само, ако се приеме
че посочените дадени от него заеми са събираеми. Този извод обаче не се
споделя от съда. При анализа на състоянието на длъжника прави впечатление.
че всъщност описаните от него кредити са единствената осъществена от него
и отразена счетоводно деЙност. С получените от дружеството кредити.
отпуснати му от банката-молител, дружеството е закупило недвижимите
имоти, описани в молбата и отразени в баланса, а останалата част е
предоставило в заем на лицата, посочени подробно по-горе. Изводът, който се
налага е, че се касае за имитация на тьрговска дейност, която се ограничава в
предоставяне на заеми, получени от банката. При доказателствена тежест
изцяло върху ответника не се доказа той да е изпълнил каквато и да е част от
задълженията си към молителя по трите кредита. Не се ангажираха
доказателства и за това той да е предприел каквито и да е стьпки да получи
сумите, дадени от него на цитираните кредитополучатели. Изводът е, че
ответното дружество не само не действа като добър тьрговец, но и не
осъществява каквато и да е тьрговска деЙност. Ето защо, не може да се
направи и извод, че посочените вземания са реално събираеми, нито че
въобще ответното дружество прави каквото и да е, за да получи сумите по тях
обратно. Още по-малко, има основание цитираните по-горе суми да бъдат
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отраз ни в зготв ния баланс като дългосрочни, при срок на всяко от тях от
една .,...ош Ето защо съдът намира, че посочените кредити не
пре;::rт RJJffi т a..:leH актив, а умишлено формиран по съществото си пасив.
ИЗIСIЮЧВ то н питираните суми от активите, променя коренно изводите,
конта H:l Т за финансово-икономическото състояние на ответното
др iI\ О.В ЪЩНОт в този случай дружеството не е в състояние да изпълни
което r;::r от за.J.Ължениятаси с настъпил падеж. Не е налице и търговска.
дейно т.. - ~o то ;:щ осъществява, от която да се очакват други приходи, за
пога яв н т зи за;::rъжения.

ИЗГОТЕните и публикувани в ТР ГФО на ответното дружество са
частни по :;. нти оспорени от страна на молителя. Същите не обвързват
нито ъ,] ЮПОстраните в производството и констатациите в тях подлежат на
оБСЪЖ,Jан. н р .::(с всички останали събрани доказателства. Съдът намира
направеното К\I оспорване, в това им качество, за основателно предвид
из аж НIП ПО,Jробнопо-горе мотиви.

По оч ните изводи се налагат и при анализ на коефициентите за
икона. шче кота състояние на ответното дружество.

В :I}'Чаите когато коефициентът на финансова автономност е под
единиuа. налице превишение на задълженията на дружеството спрямо
соб твения капитал, Т.е. съществуващите задължения не са достатъчно
обезпеч ни имуществото на дружеството. В процесния случай, този
показаТ.l в норма.

о фициентът на задлъжнялост изразява степента на зависимост на
пре;::rприятиетоот своите кредитори за уреждане на задълженията, Т.е. колко
задължения а отчетени на един лев собствен капитал. Колкото коефициентът
е по-ГО:ImIот единица, толкова зависимостта на предпирятието от външни
изтоЧНИIIИна средства е по-голяма. Собственият капитал на дружеството би
сле;::rвпо да бъде минимум една трето от всички задължения, Т.е.
коефиuи нтът на финансова автономност да е минимум 0.33, респ.
коефиuиентът на задлъжнялост да е максимум 3.00.

В п оцесният случай, този показател също е в норма.
Показателите за ликвидноет отразяват възможностите на

пре;:щриятието да покрие краткосрочните си задължения с изискуемост до
една го;::rина наличните краткотрайни активи в даден момент, обикновено
баланеовата дата.

06щата ликвидноет характеризира способите на предприятието да
покрие за.:пъжнялостга си по текущите операции. Това съотношение оказва
колко .iI ва от краткотрайните активи се падат на 1 лев от текущата
заДЛЪЖНЯ-I0т. Така, по-високият коефициент на покриване осигурява по-
добра въз. южност на дружеството да плати текущите си задължения. В
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теорията и практиката е прието, че неговата величина следва да бъде над
единица, като нормална е в границите от 1,25 до 1,5.

В процесният случай, към 31.12.2014 г. показателя за обща ликвидноет
е 0.00, Т.е. под единица, следователно с наличните парични средства,
материални запаси и краткосрочни вземания ответникът не може да покрива
текущите си парични задължения.

Коефициентът за бърза ликвидност цели да установи дали дружеството
може да покрие задълженията си към кредиторите, ако обемът на продажби
рязко намали. И тук приемливата стойноет е малко над единица. От
преизчисления баланс в процесния случай може да се направи извод, че той е
0.00, поради което и тук отговорът е отрицателен.

Коефициентите на незабавна и абсолютна ликвидност се сравняват с
норматива за дейността на предприятието. В процесния случай, те отново са
0,00.

Изводът, който се налага е, че ответното дружество не може да покрива
текущите си задължения.

Нетният оборотен капитал се изчислява като разлика между стойността
на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви. В процесният случай,
при преизчисления баланс, той е отново с отрицателна величина.

Общият извод, който се налага от анализа на посочените показатели е,
че към 14.11.2014 г., когато процесните кредити са обявени от молителя за
предсрочно изискуеми, ответното дружество не може да покрива текущите си
задължения, посочените затруднения нямат временен и преодолим характер,
а дружеството е изпаднало в неплатежоспособност.

Следва да се приеме, че неплатежоспособността на длъжника датира от
14.11.2014 г., когато кредитите са обявени за предсрочно изискуеми, а
затрудненията му придобиват необратим характер.

По отношение на длъжника е налице неплатежоспособност по смисъла
на ЧЛ.608от ТЗ. Налице са предпоставките на ЧЛ.607аот ТЗ.

С оглед на изложеното и на основание чл.630, ал.1 от ТЗ съдът

РЕШИ:

ОБЯВЯВА неплатежоспособността на ."Търговски парк Тракия'
ЕООД, ЕИК 201346612, седалище и адрес на управление: град ПЛовдив, у .
Цар Симеон 2 и ОПРЕДЕЛЯ началната и дата на 14.11.2014 г.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност на "Търговски парк
Тракия" ЕООД, ЕИК 201346612, седалище и адрес на управление: гра;:!
Пловдив, ул. Цар Симеон 2.
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БЯВЯВА в несъстоятелност "Търговски парк Тракия" ЕООД, ЕИК
.::::r:IИЩ и адрес на управление: град ПЛовдив, ул. Цар Симеон 2.

ПО ТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на
..Тъ ;] к Тракия' ЕООД, ЕИК 201346612, седалище и адрес на

a.::::rПЛовдив, ул. Цар Симеон 2.
Т.illОВЯВА прекратяване дейността на предприятието на
I парк Тракия" ЕООД, ЕИК 201346612, седалище и адрес на

а.:!:ПЛовдив, ул. Цар Симеон 2.
К ..\.3НА ЧАЕ за временен синдик Светослав Енев Бакалов ЕГН

6 а..1ресза кореспонденция: гр. София, ул. Цар Асен No 1О, ет. 2,
66 _ 4 с възнаграждение 1000 лв., платимо от молителя

пшна търговска банка" АД /н/, ЕИК 831184677, съдебен адрес: град
O~л. Т. Алаксандров 28, еТ.7, САК - Емил Иванов Тумбев, в

о ~ н рок.
А РОЧВА Първо събрание на кредиторите, което ще се проведе на

1 .. :._0 - г. - 10.00 Ч. в зала.N2 8, Съдебна палата - ново крило, гр. ПЛовдив,
.::r: 1. Изелушване доклада на временния синдик по чл.668, Т.2 от

зоо на постоянен синдик и предложение на съда за назначаването му;
.=r:urne възнаграждение за синдика.
р шението да се впише в книгата по ЧЛ.634 в от ТЗ.
р ш нието да се впише в Търговския регистър, воден от Агенция по

вт ваният като се изпрати заверен препис от него.
р ш нието подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва

п.::r е:rативен съд ПЛовдив в седмичен срок от вписването му в
Тъ гов кия егистър , воден от Агенция по вписванията . ./
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