СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Подписаните Ангел Николов Донов и Кристи Христова Маринова, двамата заедно
упражняващи правомощията на синдик на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност)
– КТБ АД (н), ЕИК:831184677, седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Граф
Игнатиев“ №10, назначени с Решение №196 от 13.11.2015 г. на Управителния съвет на Фонда за
гарантиране на влоговете в банките и на основание Заповед №7-0001/03.01.2018 г. на
Председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките,
съобщаваме, че ще се проведат търгове с тайно наддаване по реда на чл.85 от ЗБН във вр. чл.251
- чл.253 от ДОПК, в сградата на Централно управление на КТБ АД (н), гр. София 1000, ул. „Граф
Игнатиев“ №10 на 23.01.2018 г. от 11:00 часа на следните имуществени права:
Предмет на осребряване: 375 дяла, равняващи се на 25% от капитала на „Фара
консулт” ООД, ЕИК:200102270. Дружеството е учредено през 2008 г. с основен предмет на
дейност: производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, рекламна,
консултантска, транспортна, спедиторска и посредническа дейност, ресторантьорство,
хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, както и всички други дейност и услуги,
които не са забранени от закона. „Фара консулт” ООД е със седалище и адрес на управление: гр.
София 1000, район „Триадица“, ул. „Уилям Гладстон” №11, ет.3, ап.8 и се управлява от управителя
Мария Красимирова Кожухарова. Съдружници в дружеството са: „Нортан” ЕООД, ЕИК:200032167 –
собственик на 1125 дяла или 75% от капитала на „Фара консулт” ООД, представлявано от Мария
Красимирова Кожухарова. Едноличен собственик на капитала на „Нортан” ЕООД е Мария
Красимирова Кожухарова. КТБ АД (н), е собственик на 375 дяла или 25% от капитала на „Фара
консулт” ООД. Съгласно справка за отдалечен достъп до Имотния регистър на Служба по
вписванията – Гоце Делчев, дружеството „Фара консулт” ООД в настоящия момент притежава 4
бр. недвижими имоти, а именно: 1) Поземлен имот, пл. №000122, площ по документи – 23.044 дка,
земеделски имот с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, находящ се в с.
Балдево, местност – „Пацанова тумба”, обл. Благоевград, общ. Гърмен, с. Балдево; 2) Поземлен
имот, пл. №000121, площ по документи – 50.382 дка, земеделски имот с начин на трайно ползване
– друга селскостопанска територия, находящ се в с. Балдево, местност – „Пацанова тумба”, обл.
Благоевград, общ. Гърмен, с.Балдево; 3) Поземлен имот – нива, пл. №086017, площ по документи
– 3.038 дка, находящ се в с. Огняново, местност „Аргиров кладенец”, обл. Благоевград, общ.
Гърмен, с. Огняново; 4) Поземлен имот – ливада, пл. №043042, площ по документи – 1.883 дка,
находящ се в с. Огняново, местност „Канина”, обл. Благоевград, общ. Гърмен, с. Огняново. Друго:
Спазена е процедурата по чл.87, ал.3 от ЗБН, като 375 дяла от капитала на „Фара консулт” ООД са
предложени за изкупуване на съдружника „Нортан” ЕООД при цена, определена по реда на чл.80
от ЗБН и в срок от един месец предложението не е прието.
Начална цена, от която ще започне публичната продан: 80 на сто от първоначалната
оценка или 31 294,20 лв. (тридесет и една хиляди двеста деветдесет и четири лева и
двадесет стотинки)
Време и място за оглед на тръжната документация за търга: от 9:00 ч. до 16:00 ч. в
периода от 19.01.2018 г. до 22.01.2018 г. в Централно управление на КТБ АД (н), гр. София, ул.
„Граф Игнатиев” №10. Време и място на подаване на предложенията за търга: от 9:00 ч. до
16:00 ч. в периода от 19.01.2018 г. до 22.01.2018 г. в сградата на Централно управление на КТБ АД
(н), гр. София, ул. „Граф Игнатиев” №10. Физическите лица, които подават документи за участие в
търга, е необходимо да предоставят копие от документ за самоличност със заверка: „Вярно с
оригинала!”. Други: При наличие на нови обстоятелства до 18.01.2018 г. (включително),
информацията за тези обстоятелства ще бъде оповестена в тръжната документация.
Разглеждане на предложенията и продажбата за търга ще се проведе на 23.01.2018 г.
от 11:00 часа в сградата на Централно управление на КТБ АД (н), гр. София, ул. „Граф Игнатиев”
№10, където могат да присъстват само предложителите, техните законни или упълномощени
представители.
Размер на депозита за участие за търга: На основание чл.85, ал.2 от ЗБН, депозитът за
участие в търга е 10 на сто от обявената начална продажна цена. Документът за внасяне на
депозита се предоставя заедно с наддавателното предложение в запечатан, непрозрачен плик.
Депозитът за участие в търга се внася по особената сметка на синдика на КТБ АД (н): IBAN: BG73
UNCR 7000 1521 859110 – в лева, „УниКредит Булбанк” АД.
Условията и правилата за провеждане на търга са на разположение в сградата на
Централно управление на КТБ АД (н).
За контакти:
Телефон: 0 700 1 8888
Електронен адрес: sindici@corpbank.bg

