СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
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 №70001/03.01.2019 г. на Председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките,
съобщаваме, че ще бъдат проведени продажби чрез пряко договаряне 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
24.01.2019 г. от 11:00 часа на следните съвкупности от движими вещи:
1. Продажба чрез пряко договаряне по чл.85, ал.6, т.2 от ЗБН с предмет на осребряване: Съвкупност
от движими вещи – 298 бр. IT-техника – компютри, монитори, лаптопи, скенери, комутатори, UPS – системи,
сървъри, собственост на КТБ АД (н).
Пазарна оценка: 12 677 лв. (дванадесет хиляди шестстотин седемдесет и седем лева); Последно
предлагана начална цена на търг с тайно наддаване: 6338,50 лв. (шест хиляди триста тридесет и осем лева и
петдесет стотинки)
Предлагана начална цена, от която да започне продажбата: по договаряне
2. Продажба чрез пряко договаряне по чл.85, ал.6, т.2 от ЗБН с предмет на осребряване: Съвкупност
от движими вещи – 53 бр. мебели, техника и ел. уреди, собственост на КТБ АД (н).
Пазарна оценка: 5856 лв. (пет хиляди осемстотин петдесет и шест лева); Последно предлагана начална
цена на търг с тайно наддаване: 2928 лв. (две хиляди деветстотин двадесет и осем лева)
Предлагана начална цена, от която да започне продажбата: по договаряне
3. Продажба чрез пряко договаряне по чл.85, ал.6, т.2 от ЗБН с предмет на осребряване: Съвкупност
от движими вещи – 51 бр. банкнотоброячни машини, долартестери, лампи, телефони, метални каси и др.,
собственост на КТБ АД (н).
Пазарна оценка: 20 508 лв. (двадесет хиляди петстотин и осем лева); Последно предлагана начална цена
на търг с тайно наддаване: 10 254 лв. (десет хиляди двеста петдесет и четири лева)
Предлагана начална цена, от която да започне продажбата: по договаряне
Време и място за оглед на съвкупностите от вещи: от 9:30 ч. до 16:00 ч. в периода от 20.01.2019 г. до
23.01.2019 г. (включително) в Складова база на КТБ АД (н), гр. София, район Сердика, местност „ПЗ Илиянци-изток”,
бул. „Илиянци” №94. Време и място на подаване на предложенията за всяка от продажбите: от 9:30 ч. до 16:00
ч. в периода от 20.01.2019 г. до 23.01.2019 г. (включително) 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 продажбите ще се проведат на 24.01.2019 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: При продажбите чрез пряко
договаряне не се внася депозит за участие. Наддавателното предложение се предоставя в запечатан, непрозрачен
плик. Предложенията трябва да отговарят на изискванията посочени в чл.251, ал.3 от ДОПК (Предложението
трябва да съдържа: 1. данни за предложителя - име, единен граждански номер (наименование, единен
идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, единен идентификационен код по БУЛСТАТ)
адрес за кореспонденция, електронен адрес и банкова сметка, по която в определените от закона случаи да се
върне внесеният депозит; 2. вещта, за която се прави предложението; 3. предлаганата цена; 4. документ,
удостоверяващ внесения депозит (в конкретния случай не е необходим); 5. подписа на предложителя). Друго:
Съгласно изискванията на чл.75, ал.2 от ЗБН при продажба на посочените по-горе вещи в съвкупност, кредиторите
не са поставени в по-неблагоприятно положение, отколкото при продажбата на отделните вещи.
Условията и правилата за провеждане на продажбите са на разположение в сградата на Централно
управление на КТБ АД (н).
За контакти:
Телефон: 0 700 1 8888
Електронен адрес: sindici@corpbank.bg
Синдикът на КТБ АД (н) Ви информира, че предоставените от Вас лични данни подлежат на защита по
смисъла на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни и вътрешните правила на КТБ АД (н).
Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с
провежданите публични продани, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични
данни. Синдикът на КТБ АД (н) обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в
рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети
лица. Информираме Ви, че синдикът на КТБ АД (н) може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински
органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова
задължение по силата на законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на законните права и
интереси на администратора или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като
участник в някой от настоящите продажби. Вие имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични
данни, право да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, при наличието на законовите основания за това,
както и право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за
различни от посочените цели.

