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ЕМ СТЕЙТ ЕООД– ЕИК 175256712 

Данни за непогасени кредити 

Кредит Начална дата Посочена цел 

дължима сума 

милиона лева 

Кредит 1 11/06/2009 

 

За частично финансиране на 
закупуването на кораб с името 
„Каледония“. Покупката е 
финансирана чрез договор за кредит 
между М Стейт и Грейблок 

5.9 

Кредит 2  

07/10/2010 

За закупуването на материални 
активи. 

5.9 

Кредит 3 31/05/2012 

 

За закупуването на имоти и други 
инвестиции. 

5.1 

Кредит 4 03/10/2012 

 

За закупуването на дългосрочни 
активи. 

13.9 

Кредит 5  

27/12/2013 

За закупуването на дългосрочни 
активи (машини и оборудване) 

2.0 

Кредит 6 14/052014 

 

За закупуването на дългосрочни 
активи (машини и оборудване) 

19.6 

общо    52.4 

Резултати от проследяването  

Кредит 1 

16.375 Този кредит е усвоен в пълен размер (EUR 9.7 милиона) на 11 юни 2009 г. и веднага е 
прехвърлен към Грейблок Лимитед с основание "по договор". Тези средства, съчетани с 
трансфери на EUR 1.7 милиона от Ландбрей Лимитед, а след това са прехвърлени чрез 
определен брой свързани лица в крайна сметка са били използвани, както следва: 

• EUR 6 милиона са били използвани за погасяване / частично погасяване на главницата по 
кредита, дължим от Булит 2007 към КТБ; и 

• EUR 4.3 милиона са били използвани за погасяване / частично погасяване на главницата по 
кредита, дължим от Транстрейдинг към КТБ. 

 Кредит 2 

16.376 Този кредит е усвоен в пълен размер (EUR 5.2 милиона) на 8 октомври 2010 г. и веднага е 
прехвърлен през определен брой свързани лица преди средствата да бъдат използвани за 
погасяване / частично изплащане на главниците по кредити от следните клиенти: 

• BGN 3.9 million (EUR 2 million) – Инфраструктурна Компания; 

• BGN 1.6 million (EUR 0.8 million) – ГИПС; 

• BGN 1.6 million (EUR 0.8 million) – Дунарит; и 

• EUR 1.5 million – Киа Моторс. 

Кредит 3 

16.377 Този кредит е усвоен в пълен размер от EUR 3.5 милиона (BGN 6.9 милиона) в два отделни 
транша, както е описано подробно по-долу. 
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16.378 EUR 2.5 милиона са били усвоени на 31 май 2012 г. и прехвърлени по сметка на името на 
Макслогистик ЕООД в Уникредит Булбанк в София, България. Основанието на транзакцията е "за 
закупуване на недвижими имоти".  н. 

16.379 1 милион евро е усвоен на 12 юни 2012 г. и веднага е прехвърлен в КВ Реал ЕООД, преди да 
бъде прехвърлен по сметка на името на Йозеф Гьобел GMBH, производител на шкафове, в 
Steirermaerkische Bank AG и Шпаркасен в Грац, Австрия. 

Кредит 4 

16.380 Този кредит е усвоен в пълен размер (EUR 10.8 млн) на 3 октомври 2012 г. и прехвърлен през 
няколко структури и след това използван, за да се финансира частично покупката на облигации 
за USD 50 милиона в Нордърн ЛайтсБългария от името на Технотел Инвест, ТЦ-ИМЕ, Бромак и 
Бромак Финанс. Това е обсъдено в раздел 2. 

Кредит 5 

16.381 Този кредит е усвоен в пълен размер (BGN 2 милиона) на 27 декември 2013 г. Тези средства, 
съчетани с трансфери от Иновейшън Комерс (BGN 2.5 милиона), Инвестиционни Проекти (BGN 
1.6 милиона), Синектик (BGN 1.8 милиона) и Рема трейд (BGN 0.6 милиона), след това се 
прехвърлят през определен брой свързани лица и в крайна сметка са използвани за 
финансиране на прехвърлянето на BGN 4.6 милиона от сметката на Fina-S, с транзакции тип "сис 
сетълмент. Оператор "на неизвестен бенефициент. 

16.382 В допълнение, ние сме проследили редица други плащания, възлизащи на EUR 2 милиона (BGN 
3.9 милиона) за КИК Дизайн, EM-Стейт, Транстрейдинг и Сентръл Техно Пропъртис, които са 
останали в съответните им сметки в КТБ и са били използвани за финансиране на малки 
плащания, включително начислени лихви. 

Кредит 6 

16.383 Този кредит е усвоен в пълен размер (10 милиона евро
260

) на 14 май 2014 г. и след това е 
прехвърлен чрез редица лица, преди в крайна сметка да се използва, както следва  

• 8.4 милиона EUR се използват за погасяване на главницата по кредитите на тринадесет 
различни кредитополучателя на КТБ; и 

• EUR 0.3 млн са били платени на КТБ от Интегрирани Пътни Системи по "договор за концесия 
с дата 16 май 2014". 

16.384 Проследили сме няколко плащания в размер на над 1 милион евро по сметките на интегрирани 
Пътни Системи, Си Ди Мениджмънт, Снежин 2003 г., ТЦ-ИМЕ и Готланд Трейдинг, които са 
останали в съответните им сметки и се използват за финансиране на малки трансфери 

                                                                 
260  19.6 милиона лева 




