СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ТЪРГОВЕ 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 №7-0140/28.11.2017 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 15.12.2017 г. от 11:00 часа на следните движими вещи:
1. Моторно превозно средство, марка: КИА; модел: СИЙД; регистрационен
№СА8279РT;
инвентарен
№03-205-10441;
двигател
№G4FAAZ235727;
рама
№U5YHB511AAL229139; година на производство: 2011 г.; обем на двигателя: 1396 cm³; гориво:
бензин; заключение за техническата годност на актива (транспортното средство): годен.
Първоначална продажна цена: 50 на сто от първоначалната оценка или 6530 лв. (шест
хиляди петстотин и тридесет лева)
2. Моторно превозно средство, марка: КИА; модел: МАДЖЕНТИС; регистрационен
№СА1164МР;
инвентарен
№01-205-8562;
двигател
№D4EA6H229476;
рама
№KNEGE226275092431; година на производство: 2008 г.; обем на двигателя: 1991 cm³; гориво:
дизел; изминат пробег: 100 250 км.; друго: климатроник; заключение за техническата годност на
актива (транспортното средство): годен.
Първоначална продажна цена: 50 на сто от първоначалната оценка или 6025 лв. (шест
хиляди двадесет и пет лева)
3. Моторно превозно средство, марка: КИА; модел: МАДЖЕСТИС; регистрационен
№СА4595НХ;
инвентарен
№01-205-9495;
двигател
№G4KA8H031807,
рама
№KNEGE222385245864; година на производство: 2009 г.; обем на двигателя: 1998 cm³; гориво:
бензин; заключение за техническата годност на актива (транспортното средство): годен.
Първоначална продажна цена: 50 на сто от първоначалната оценка или 6270 лв. (шест
хиляди двеста и седемдесет лева)
Време и място за оглед: от 9:00 ч. до 16:00 ч. в периода от 11.12.2017 г. до 14.12.2017 г. в
подземен паркинг на бул. „Цар Борис III”, №159. Време и място на подаване на предложенията
за всеки от търговете: от 9:00 ч. до 16:00 ч. в периода от 11.12.2017 г. до 14.12.2017 г. в сградата
на Централно управление на КТБ АД (н), гр. София, ул. „Граф Игнатиев” №10. Физическите лица,
които подават документи за участие в търговете, е необходимо да предоставят копие от документ
за самоличност със заверка: „Вярно с оригинала!”. Разглеждане на предложенията и
продажбата за всеки от търговете ще се проведе на 15.12.2017 г. от 11:00 ч. 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 всеки от търговете: На основание чл.85, ал.2 от ЗБН, депозитът за
участие във всеки от търговете 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:BG73UNCR70001521859110 – в лева, „УниКредит Булбанк” АД. Друго: Моля, при
внасяне за задатъка за участие в търг за някое от МПС-тата, в основанието за плащане да се
посочва и регистрационния номер на МПС-то, за което ще се наддава.
Условията и правилата за провеждане на търговете са на разположение в сградата на
Централно управление на КТБ АД (н).
За контакти:
Телефон: 0 700 1 8888
Електронен адрес: sindici@corpbank.bg

