
РЕШЕНИЕ

Но 1ер .... : ..... Година 12.03.2016 Град Пловдив

в ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛовдив ки окръжен съд - тьрговско отделение, XVI състав,
На вад сет и трети февруари Година две хил яди и шестнадесета,
В п б:IИЧНОзаседание в следния състав:

Председател: ГАЛЯ КОСТАДИНОВА

При секретар КАТЯ МИТЕВА

като разг еда докладваното от съдията тьрговско дело по несъстоятелност
но ер 3 4 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на ЧЛ.625 от ТЗ.
"КТБ' АД в несъстоятелност ЕИК 831184677 гр. София иска

, ВР ЧАНСКИ ТЕРИТОРИАJIEН КАДАСТЪР' ЕООД ЕИК 106002201
гр.nЛовдив да бъде обявен в неплатежоспособност с начална дата
13.11. 014г., евентуално в свръхзадълженост с начална дата 07.06.2013г. и
да се открие производство по несъстоятелност.

Твърди, че на 22.12.2011г. сключват Договор за банков кредит, с който
предоставя в заем първоначално сумата 5 200 000 евро, а сАнеке Q 1 от
07.06. 013г. размерът се увеличава на 11 700000 евро. Уговорена е
възнаградителна лихва от 9% на година, която се изплаща ежемесечно на 25 -
то чис о. Падежът за връщане на главницата е до 15.12.2016г. с уговорен и 36
равни есечни вноски от по 325 000 евро по ане кеа в периода от 15.01.2014г.
до 1 .l2.2016г.,ДЪЛЖИМИ на 15 - то число всеки месец. Уговорени са
обезщетения както за забавено плащане на главницата, така и на лихвите.
Към 2.04.2015г. непогасеният остатьк от главницата е 10075000 евро със
забава от 15.09.2014г. за главницата и от 25.06.2014г. за лихвата. Банката
обявява кредита за предсрочно изискуем на 13.11.2014г., за което отправя
пис ени изявления на адреса за кореспонденция по договора в гр. Стара
Загора и по седалище и адрес на управление в гр. ПЛовдив, които не са
по чени. Волеизявлението се отправя и с нотариална покана, връчена по
реда на ЧЛ.50 ал.2 от ГПК от Нотариус.

Раз 1ерът на задълженията е 1О 075 000 евро главница; договорна лихва
от 41_ 40 .91 евро за периода 25.06.2014г. - 25.l1.2014r.; наказателна лихва
поради забава и предсрочна изискуемост в размер годишна лихва с надбавка
10 п) m:Ta от 71 33.91 евро към 25.03.2015г. с настьпил падеж и 143 568.75
евро ::'Ь.l __ .0 .201 г. с ненастьпил па еж. Дължи се и неустойка от 10%
върх. н ll.laTeHaTa ихва от 42233.09 евро за периода 25.06.2014г. -
2_.0-._ г. по договора. неп:rатени такси от .75 евро. Общият размер на



з ДЪ;lЖ нията 1.Ъ.l __ .0-+._015г. 11 391 477.41 евро. Ангажира доказателства
заявява. ч нюш да пр дп аща с ми за разходи и иска по същество съдът да
п и:южи Ч:I.6 _ ал.l от ТЗ.

Д.1ЪЖНИКЪТ вр ЧАНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР" ЕООД
ЕИК 106002201 гр.Плов ив не взи а становище.

Съ ът след преценка на доказателствата по делото, приема за
становено еле ното:

Страните са търговци по правно-организационна форма. Към датата на
сключване на договора ищецът е има лиценз за извършване на банкова
дейност по ЗКИ, преди да бъде обявен в несъстоятелност.

По договора от 22.12.2011г., списмен анекеа към него от 07.06.2013г.
банката се задължава да предостави първоначално 5 200 000 евро, а еле
анекеа общо 11 700 000 евро за ползване по разплащателната сметка на
кредитополучателя в банката, където се осъществява счетоводното отчитане
на усвояваните средства. Кредитополучателят се задължава да уведо ш
банката 1 работен ден преди всяко ползване с писмено известие, в което
посочва размера на заявената за усвояване сума. Уговорено е плащане на
възнаграждение в размер на лихва от 9 % на година, която се начислява
ежемесечно върху дебитното салдо на заемната сума и се плаща на 25 - то
число всеки месец. Главницата, след анекеа, трябва да се върне до
15.12.2016г. на 36 равни месечни вноски от по 325 000 евро всяка, платима на
15 - то чис о на съответния месец, считано от 15.01.2014г. При забавено
п ащане на главницата или при обявяване на кредита за предсрочно
изиск ем се дължи наказателна лихва, изчислена върху договорената лихва
надбавка 1О пункта, върху просрочената главница. При забавено плащане на
договорната лихва се дължи обезщетение от 10% на година вър ,
начислената, но неплатена лихва. За обезпечаване на банката е уговорено
учредяване на особен залог по ЗОЗ в полза на кредитора върху вземанията по
разплащателните сметки на кредитополучателя.

От представените от банката писмени искания за усвояване на средства
от разрешен кредит, всяко едно съпроводено с бордеро за банков превод на
с ми по разплащателна сметка на длъжника, от лист 112 до лист 1_
включително, и от изслушаното заключение на вещото лице Шиева
становява, че отпуснатите по кредита, съответно усвоен и от ответното
р жество суми, са в общ размер от 11 700000 евро по дати както следва:

5 200 00 евро на 22.12.2013г.; 2 000 000 евро на 07.06.2013г.; 1 000000 евро на
10.06.2013г: 2800000 евро на 26.06.2013г., 500000 евро на 27.06.2013г. и
200000 евро на 27.06.2013г.

С пис ени изявления от ноем ври 2014г. и март 2015г. банката обявява
взе lането по кредита за предсрочно изискуемо тъй като констатира, че 1.Ъ. 1
31.10. 014г. просрочената г авница е 719654 евро, просрочената лихва
3 _4. О вро поради което има забавено плащане, кредитът на това
о новани е обявен за предсрочно изискуем, длъжникът е покан н
доброволно а изп ати задълженията си в 7 - дневен срок. Първото изявлени
н потърс но от получателя. Второто е връчено чрез нотариус с нотариална
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покан . о о .1 на при с овията на ЧЛ.50 ал.2 от ГПК към 24.03.2015г. от
Нота н. .1 на Сопа жиян.

Б пи .1 на правка кредиторът посочва, че по договора се дължат:
про оч ни hЪ.l 1~.09.2014г. главници от 10075 000 евро; просрочени за
периода _ -.Об. 014г. - 25.11.2014г. лихви върху редовна главница от
41_ О . _ вро' просрочени за периода 25.09.2014г. - 25.03.2015г. лихви
вър,) п роч на г авница от 718233.91 евро; текущи лихви върху
про роч на г авница от 25.03.2015г. до 22.04.2015г. от 1435б8.75 евро;
не)' тойка вър просрочена лихва от 42223.09 евро от 25.0б.2014г. до
22.0 ._ 1~Г.,такси 52.75 евро, общо 11 391 477.41 евро.

10.1ИТ ят прилага справка от АВ -Имотен регистьр до 19.05.2015г.
спор д която пос е ното вписване е от 1б.07.2007г. за продажба на недвижим
имот. Бписването е за действие по разпореждане, извършено преди
ск ючван на договора. Предходната продажба е от 21.11.200бг. Б справката
ня 1:аданни др жеството да е придобило и да притежава недвижими имоти
както КЪ.l_2.12.2011г. така и към момента.

От жебно изисканите справки за проучване имущественото
състояние на о ителя се констатира, че не притежава недвижими имоти и
мп ; ня. Ia образу вани изпълнителни дела. Има публични задължения по
данни на НАП, от 1б.2блв., от които 12.98лв. главници за вноски по
де арация обр.б и за данък по ЗКПО, и 3 .28лв. лихви.

От правката в ЦРОЗ София се установява, че ответното дружество има
открита партида с вписани учредени залози в полза на ОББ АД през 2008г.
вър , взе 1:ане от 2000лв. и В полза на Банка ДСК ЕАД от 200бг. върх
движи.1И вещи, които са с изтекъл срок и с декларация от Банка ДСК ЕАД, че
залОГО;:I,ателятняма задължения. Последното вписване е от 19.08.2014г. в
по за на ~1O ителя КТБ АД за учреден особен залог върху настоящи и бъдещи
взе ания по договори за разплащателни сметки, сключени с кредитора.

От изслушаното заключение на в.л. Шиева, изготвено въз основа
материалите по делото и обявените в ТР баланеи към 31.12. за 2009г., 201 Ог.,
2011г., 2012г. и 2013г., компетентно, неоспорено, което съдът кредитира, се
установява че до сключване на договора за заем /31.12.2009г. и 31.12.201 Ог./
др ж ството няма ДМА; КА са само вземания от 57 ОООлв.;дългосрочните
задъ жения са 8 ОООлв.и 9 ОООлв.,а краткосрочните са б3 ОООлв.,включващи
за ъ жения към Доставчици от 29000лв. други задължения от 2б ОООлв.,
задъ жения към персонала от б ОООлв.

е сключване на договора в края на 2011 г. и усвояване на първата
с а от 5 200 000 евро, данните в балансите се променят с оглед на
по чените заемни средства и възникналите по договора задължения. За
2011г., 2012г. и 2013г. дружеството осчетоводява като ДМА заемните
сред тва като Финансов дълготраен актив /други заеми/ в размер съответно
101б 000 в. към 31.12.2011г.; 8 б24 ОООлв.към 31.12.2012г. и 18952 ОООлв.
къ 1: 1.1_.2013г. Едновременно с това като краткотрайни активи - вземания,
се появяват сумите от 15830000лв. към 31.12.2011r., 1б715000лв. към
31.1_._01_г. и 18034 ОООлв. към 31.12.2013г. което навежда на извода че
вероятно по учените в заем суми са предоставени от страна на длъжника като
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за . 1Ни р Д тва на трети ица. При задълженията за тези години се
осч товодяват като ъ госрочни с ите от: 26 308 ОООлв. към 31.12.2011 г.'
27358000 в. към 31.12.2012г. и 36222000лв. към 31.12.2013г.
Краткосрочните задължения към 31.12.2011 г. остават същите като тези към
31.12.2010г. Към 31.12.2012г. КЗ намаляват на 7 ОООлв.данъчни задължения и
към персонала. Към 31.12.2103г. като краткосрочно се появява наред стези
7 ОООлв.и дълг от 4427 ОООлв.

Вещото лице обяснява, че няма достъп до счетоводството и не може да
даде разшифроване какво включва големия размер на осчетоводени вземания
като краткотраен актив от 2011г. до момента.

За периода 2009г. - 2013г. дружеството е на загуба, която се увеличава:
1000лв. за 2009г.; 4000лв. за 2010г.; 355000лв. за 2011г.; 1 638 ОООлв. за
2012г. и 1 650 ОООлв.за 2013 г.

За нуждите на делото в.л. Шиева е изготвила преизчислен баланс към
13.11.2014г. - посочената дата на обявяване на дълга за предсрочно изискуе ,
като е стъпила на баланса към 31.12.2013г., прекласифицирала е
задълженията от дългосрочни към краткосрочни включила е пълният раз ер
на претендираните от ищеца суми по договора като изискуеми за главница от
10075000 евро и лихви от 412408.91 евро, което е с обща левова
равностойноет 20 511 588.97лв. Намалението на размера на задълженията къ 1

финансовите институции е за сметка на собствен ия капитал на дружеството.
В резултат на това Актива на дружеството става 36 988 ОООлв.,от които дм
18952 ОООлв.и КА 18036 ОООлв./вземания/. Паси вите стават 36988000 в..
ОТ които КЗ са 24 939 ОООлв.,ДЗ 13 339 ОООлв.

Получените стойности на коефициентите за ликвидноет са идентични
за обща, бърза инезабавна ликвидноет, защото КА е само вземане а
коефициента за абсолютна ликвидноет е снулеви стойности защото
дружеството няма парични средства. Показателите са 0.9 за 2009г., 0.86 за
2010г., 251.27 за 2011г., 2390 за 2012г., 4.07 за 2013г. и 0.72 за 2014г. В
съдебно заседание вещото лице обяснява, че прекалено високите показате и
за 2011г. 2012г. и 2013г. се дължат на осчетоводените в големи раз r1ери
вземания като краткотраен актив, за чийто произход няма никакви данни, и
факта че към този момент няма изи скуем и, а след това и осчетоводени
за ъ жения по договора за заем, който се е водил като дългосрочен финансов
актив.

Коефициентите за автономност и финансова задлъжнялост за целия
п риод са отрицателни величини: КФА: -0.197; -0.25; -0.01' -0.07; -0.09' -0.03;
КЗ: - .07' -4' -70.70; -13.61; -11.10; -29.67. Това означава че др жеството ня 1а
обствен капитал и наличен актив, а само привлечен капитал от кредиторит

който формира дълг. Вещото лице Шиева обяснява, че показателите са
р з тат на отрицателната стойноет на собствения капитал /декапитализация ,
ко то сочи наличие на свръхзадълженост: към всеки от разглежданит
п риоди стойността на задълженията превишава стойността на актива.

Горните обстоятелства дават основание да се направи извода, ч
др 'Ж ството не е развивало търговска дейност след изтег яне на кредита на
__ .l2.2011r. и не развива търговска дейност към момента. Осчетоводило е
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по 'ченит в зае~1 редства но липсата на достьп до счетоводството не
ПОЗВО:Iяват да танови за какво са разходвани, какъв е произхода
съш твуват:1И го ит по размер вземанията, които е вписал в балансите
като к аткотра н актив, събираеми ли са. Именно те определят изключително
го .шт по раз lер коефициенти за ликвидност, които не дават реална
иконо. IИч ка картина и са в пряко противоречие с установените от вещото
лиц за приода го е и годишни загуби, отрицателни коефициенти за
заД:Iъжня..lО т и финансова автономност и реална декапитализация. С
настьпван на па ежа и изискуемостга на вноските по главницата през 2014г.,
СЪГ:Iано нарочно съставения от вещото лице баланс, икономическите
показат ли с влошават рязко. Липсата на достоверни данни за произхода и
същ тв 'ван то на вписаните големи по размер вземания налага извода, че
др ж тв ото има само задължения, отчита ежегодни загуби, не развива
тьргов ка ейност и е екапитализирано. Огромният дълг към банката е
необ зп ч н, няма информация за какво са използвани средствата след
по 'чаването и респективно къде са.

При тези данни искането е основателно. Молителят е тьрговец и в
кръга на занятието си е сключвал договори за банков кредит, поради което
договорът от 22.12.2011г. е тьрговска сделка и за двете страни на основание
ЧЛ.2 от ТЗ. По него ответното дружество е получило в заем сумата от
11 00000 В. която е следва да започне да връща от 15.01.2014г. ежемесечно
на 1 - то число чрез вноска от 325 ОООевро,както и да заплаща лихва от 9 %
на година всеки месец на 25 - то число.

Пис еното изявление на кредитора от 13.11.2014г., че към 31.10.2014г.
са натр пани неплатени суми за главница и лихви, означава, че длъжникът е
изпаднал в забава и е спрял да обслужва заема. Невърната главница от
1ОО 000 евро сочи, че са погасени 1 625 000 евро, което е пет вноски от по
325 000 евро. Т.е. заемът е обслужван до май 2014г. включително и от юни
2014г. ъжникът е в забава за редовната главница и лихви. Тези вземания
легитимират молителя като кредитор с изискуеми парични вземания от
тьрговска сделка по смисъла на ЧЛ.608 ал.1 т.1 от ТЗ.

От събраните по делото данни за имущественото състояние и
изс шаната експертиза се налага извода, че ответникът не е в състояние да
изпъ ни изискуеми парични задължения към банката от тьрговската сделка
по с 1ИСЪа на ЧЛ.608 ал.1 от ТЗ. Невъзможностга е трайно състояние към
ное ври 2014г., когато е първото изявление на банката с КОНl;татирани
просрочени вноски за главници и лихви към 31.10.2014г. и за обявяване на
кре ита за предсрочно изискуем, и продължава до момента. Ответното
др ж тво е спряло да плаща /ЧЛ.608 ал.2 от ТЗ/.

За начална дата на неплатежоспособностга се доказва посочената от
банката ата 13.11.2014г., когато спирането в обслужване на дълга е трайно
станов но факт.

о ителят не разполага с имущество което да може да се осребри и да
о игури редства за издръжка на производството по несъстоятелност, не
разви:ва тьрговска деЙност. По реда на ЧЛ.629б от ТЗ се определи сума за
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п .JП:1 ан н азно ки. Опреде ни то с обяви В ТР на 11.12.2015г. о
.10.1 нт по.J .10ТОН заявена готовност за предплащане на разходи от нито
.Jин К1' .Jитор пора и което, пре вид състоянието на длъжника и изричното

И кан на кр итора в пос едното съдебно заседание съдът приема, че е
на..1Иll хипотезата на ч .632 ал. 1 от ТЗ която ще приложи.

отивиран от горното, съдът

РЕШ И

ОБЯВЯВА "ВРАЧАНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР" ЕООД ЕИК
106002201 със седалище и адрес на управление гр.nЛовдив 4003, район
еверен, бул. "Дунав" N'Q 51, ет.3, офис 3, в неплатежоспособност и

ОПРЕ ЕЛЯ началната й дата на 13.11.2014г.
ОТКРИВА производство по несъстояте ност на "ВРАЧАНСКИ

ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР" ЕООД ЕИК 106002201 гр.Пловдив.
ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на

ВР ЧАНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР" ЕООД ЕИК 106002201
гр.nЛовдив.

ПОСТАНОВЯВА прекратяване дейността на предприятието
ВР ЧАНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР" ЕООД ЕИК 106002201

гр.nЛовдив.
ОБЯВЯВА в несъстоятелност , ВРАЧАНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН

КАД СТЪР' ЕООД ЕИК 106002201 гр.nЛовдив.
СПИР производството по делото на осн. ЧЛ.632 ал.1 от ТЗ.
Решението подлежи на незабавно изпълнение.
Решението да се впише служебно в АВ - ТР и ЦРОЗ София като за

lle та се изпратят заверени преписи.
Решението може да се обжалва пред Апелативен съд гр.Пловдив

въззивна жалба в 7 - дневен срок от вписването му Търговския регистър.
Решението да се обяви.

Окръжен съдия:

Решение о е обявено в регистъра
о л. 235 г . f т ГПК,
на дат .
том .

страница ,., .
Секретар .. .

6


