
РЕШЕНИЕ

гр. ПЛовдив, 29.02.2016 год.

.
v

в ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, тьрговско отделение, XVIII
състав в открито заседание на първи декември, две хиляди и петнадесета
година. в състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ИРЕНА ПИСОВА

при 'Частието на секретаря БОРЯНА КОСТАНЕВА
като азг е а докладваното от съдията тьрг. д. NQ 385/2015 год. по описа
на ъшия съд за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по несъстоятелност, образувано по молба на
кре,]'итори на осн. чл. 625, и ел. Jjъв вр. с чл.630 от ТЗ.

олителят "КТБ" АД /в несъстоятелност/ ЕИК 831184677 твърди, че
по ИiIата на Договор за банков кредит от 12.09.2011 год. между него и
длъжника и допълнителни искания от последния, е предоставил на същия
кредит в размер на 22 000 000 евро. Последният е усвоен от длъжника.
Длъжникът е изпаднал в забава по плащането на лихвата считано от
25.06. 014 год., а по главницата - считано от 23.09.2014 год. поради това
мо ителят упражнил правото си по Договора да направи кредита
предсрочно изискуем, като длъжникът се счита уведомен от 23.03.2015
год. с нот. покана. Общият размер на задължението по договора за кредит
към .04.2015 год. възлиза на сумата 20478 113.90 евро. Поради това
мо и съда да открие производство по несъстоятелност за длъжника, да
определи началната му дата и да го обяви в несъстоятелност, ведно с
произтичащите от това последици.

ъжникът не взема становище по искането.
Пловдивският окръжен съд, като прецени събраните по делото

доказателства, намира за установено следното.
Описаната в молбата фактическа обстановка се установява от

при ожените по делото писмени доказателства и заключението на ССЕ.
Последното е изготвено по представените доказателства и публикуваните в
ТР при АВ ГФО към 31.12.2011 год.; 31.12.2012 год. и 31.12.2013 год. - за
2014 год. ГФО не е публикуван. От него е видно че къ 31.12.2011 год.
дъ готрайните материални активи на ЕООД са в размер на 17221 000 пв. а
краткотрайните 3 2 6 000 лв. Задълженията на същото са в раз~1ер на
20 941 000 лв. от което с едва че задълженията превишават стойността
на активите. Следователно още къ 1: края на О 13 го . БОО не е



разполагало с достатьчно средства за да покрие задълженията си към
всички кредитори. По счетоводни дании към 31.12.2013 год. наличностите
от парични средства по банкови сметки са в размер на 1000 лв. Вещото
лице не е могло да направи проверка на действителната наличност, поради
обстоятелството, че длъжника не се открива по седалището и адреса на
управление.

За целите на настоящото производство ССЕ е изготвила
преизчислен баланс да длъжника към 13.11.2014 год. от него следва, че с
наличните ликвидНИактиви длъжникът не може да покрива текущите си
парични задължения. Нетният оборотен капитал е отрицателна величина.

Стойностите на показателите за финансова автономност и
задлъжнялост са отрицателни и това се дължи на отрицателната стойноет
на собствения капитал на ЕООД. За обследвания период 2011 - 2013 год.
дружеството е на загуба. По балансови дании към 31.12.2013 год.
длъжникът разполага единствено с вземания от трети лица в размер на
20 506 000 лв. и парични средства 1000 лв. Няма дании обаче за
събираемостта на вземанията и действителната наличност на сумата от
1000 лв.

от изложеното до тук следва, че искането на молителят е
основателно. Длъжникът е спрял плащанията по кредита, поради което
молителят е обявил кредита за предсрочно изискуем. Следователно
длъжникът е изпаднал в неплатежоспособност, като съдът приема че
датата на неплатежоспособността е 14.11.1.2014 год. Длъжникът не е
представил ГФО към 31.12.2014 год.l, от което следва, че същият е
преустановил дейността си. Поради това , той следва да се обяви в
несъстоятелност

За да се гарантират правата на кредиторите съдът счита, че следва
допускане на обезпеченията - общ запор и възбрана на имуществото на
длъжника; следва да се спрат всички граждански, тьрговски и
изпълнителни дела върху имуществото на длъжника.

Следва да се назначи временен синдик по реда на ЧЛ.630от ТЗ, с
правомощията по ЧЛ.668 и ЧЛ.658 от ТЗ и определя за такъв Георги
Николов Гонев, който отговаря на изискванията на ЧЛ.655 от ТЗ и е
представил декларация и съгласие като основание за назначаването й е
Заповед на министьра на правосъдието N"QЛС-04-072 от 06.02.2006 год.
/ДВ бр.16/2006 год.

На осн. чл.66, ал.l от ТЗ му определя месечн() възнаграждение в
размер на 1 000 лв., платими от молителя.

Присъжда на молителят направените по делото разноски в размер
на сумата 450 лв.- разноски за образувано производството по
несъстоятелност и възнаграждение за ССЕ.

Водим от горното И на осн. чл.630, ал.! от ТЗ, съдът



РЕШ И

ОБЯВЯВ неплатежоспособностга на "ТЕРИТОРИАЛЕН
~ ZL ТЪР' ЕООД, ЕИК 120049372, със седалище и адрес на управление:

. fllОВДИВ р-н Северен, бул. "Дунав" NQ51, еТ.31 офис13, с управител
1 . андър Вукичивич.

ОПРЕДЕЛЯ началната дата на неплатежоспособностга на
1 .11. О 14 год'

ОТКРИВА производство по несъстоятелност за "ТЕРИТОРИАЛЕН
СТЪР ЕООД, ЕИК 120049372;
ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на

. ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР" ЕООД, ЕИК 120049372 ;
СПИР А съдебните и арбитражни спорове по имуществени

граждански и търговски дела срещу , ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР'
ЕОО ЕИК 120049372;

СПИР А изпълнителните производства срещу имуществото на
..ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР" ЕООД, ЕИК 120049372 с изключение
на т зи по ЧЛ.193от ДОПК;

НАЗНА ЧАВА за временен синдик на "ТЕРИТОРИАЛЕН
СТЪР" ЕООД, ЕИК 120049372 - Георги Николов Гонев, със

.l)'ж бен адрес: гр. ПЛовдив, ж.к. "Тракия" - ЮШТ Зона, ул. "Нестор
аба жиев" NQ15, мобилен тел.: 0898 632 782, като му указва да изпълни

заДЪ.lженията си по чл. 668 от ТЗ и му указва да изпълни задълженията си
по чл. 668 от ТЗ.

ОПРЕДЕЛЯ на синдика месечно възнаграждение в размер на 1000
лв. патими от молителят.

ОПРЕДЕЛЯ датата на първото събрание на кредиторите на
1 .03. 016 год., от 9.15 часа, което ще се проведе в зала NQ8 на Окръжен
ъд - ПЛовдив бул. "Шести септември" NQ167, с дневен ред съгл. ЧЛ.672,

a.l.1 от ТЗ: изелушване доклада на временния синдик по чл.668,т.2;
избор на постоянен синдик;
избор на комитет на кредитори.
ЗВА на длъжника да предостави на синдика информация

отно но състоянието на имуществото и търговската си дейност, както
и в ички свързани с това документи, като го уведомява, че при
н изпъ нение ще му бъдат наложени санкциите по ЧЛ.640 ал.3 от ТЗ.

ОСЪЖДА ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД, ЕИК
1_00 9 да заплати на КОРПОРАТИВНА ТЪРГВСКА БАНКА" АД /в
н ъ тоятеilНОСТ ЕИК 831184677 су ата 450 лв.- разноски за образувано
п извод твото по несъстоятелност и възнаграждение за ССЕ.

Р ш ни то да се впише в Книгата по ЧЛ.634в от ТЗ при ПОС.
Препи от решението да се изпрати на АВ за вписването и му в ТР.
Р шението подлежи на незабавно изпълнение.



Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред
Апелативен съд Пловдив в 7-дневен срок от вписването му в ТР при АВ.

Решението подлежи на незабавно изпълнение ..

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

- .,-~}

CTpan~цa .
Секретар . t::. .
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