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"Банка Пиреос България" АД, със седалище и адрес на управление на дейността: София, бул. "Цариградско шосе" № 115Е, с ЕИК 831633691

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ
"БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД („Банката“), ЕИК 831633691, обявява на заинтересованите, че от 09:00 ч. на
22.03.2019 до 17.00 ч. на 22.04.2019, с дата на отваряне на наддавателните предложения 23.04.2019 г. от 10:00 ч., в
сградата на "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, находяща се в гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 115Е, ще се
проведе продажба на движими вещи като съвкупност по реда на Закона за особените залози, принадлежащи на
„ИНМАТ“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 123156116, гр. София, а именно:
ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АСФАЛТОБЕТОНОВИ СМЕСИ
Марка: "Бернарди" Модел: MIC S175 E 220
Предназначение: производство на асфалтови смеси за пътно полагане
Производителност: 220 т/час
Произведена: Италия - 2007 г.
Изградена и пусната в експлоатация през 2008 г.
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ЛИНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ:
1. Питатели за инертни материали - 6 бр. с обем 13 куб. м всеки, с дозираща лента и двигател с честотно
регулиране на оборотите;
2. Две транспортни ленти за дозираните инертни материали с прилежаща към тях естакада;
3. Сушилен барабан с производителност 220 т/час, горелка BURNER GN8TC1400, комбинирана за мазут и
природен газ;
4. Аспирация за изходящите газове и филтър за премахване на твърдите частици "АР 14". Прахът от
филтъра се транспортира със система от шнекови транспортьори и лопатков елеватор "EF 550X1025" към
складов силоз с вместимост 40 куб. м;
5. Лопатков елеватор "ELEVATORI INERTI 700x1250" за горещи инертни материали, съпоставим по
производителност със сушилния барабан;
6. Шест бункера за горещи инертни материали (термоизолирани) с монтирани нивомери;
7. Две кантарни устройства до 300 кг - минерален пълнител до 3000 кг за горещи фракции;
8. Миксер "MIX-B-2200", два вала, два редуктора и два задвижващи електродвигателя със синхронизираща
система;
9. Два бункера за готова асфалтова смес с термоизолация и подгряване, всеки от които с вместимост 70
тона;
10. Бункер за отпадък, почистване или компрометирана асфалтова смес с вместимост 8 тона;
11. Бункер за надситов инертен материал с вместимост 8 тона и монтиран нивомер;
12. Асансьор "EUROHOIST EH - PM500";
13. Компресор - винтов "INGERSOLLRAND UP5-18-10" - 2007 г.;
14. Кабина за управление;
15. Силоз за каменно брашно 40 куб. м;
16. Резервоари за битумна смес 2 бр. по 60 куб. м;
17. Резервоари за вода;
18. Сондажен кладенец със система от помпи за ППЗ;
19. Конструкции, фундаменти, естакади и др. за монтаж на съоръженията и машините от завода за
асфалтобетонови смеси.

Гореописаните движими вещи са заложени в полза на Банката по силата на:

Договор за учредяване на особен залог върху оборудване № 1062-1/2009, сключен на 31.10.2009 г., вписан в
Централния
регистър
на
особените
залози
под
№20100252300499,
с
подновено
вписване
№2015012101670,вписано пристъпване към изпълнение под , №2015051100606 и вписана смяна на депозитар под
№2018101201738 и
Договор за особен залог върху оборудване 1063-2/2009, сключен на 31.10.2009 год., вписан в Централен
регистър на особените залози под №2010022300539, с вписано подновяване под №2015012401584,вписано
пристъпване към изпълнение под №2015051100660 и вписана смяна на депозитар под №2018101201698.
По особените залози е вписано пристъпване към изпълнение съгласно вписвания в Централния регистър на
особените залози под № 2015051100606 от 2014 г. и под № 2015051100660 от 2015 г.
Описаните по-горе движими вещи се продават като съвкупност. Общата начална цена за придобиване на
съвкупността от движимите вещи е размер на 1 066 667,00 /един милион шестдесет и шест хиляди шестстотин
шестдесет и седем лв./. Върху цената не следва да се начисли данък върху добавената стойност, тъй като
длъжникът-търговец към датата на изготвяне на обявлението е дерегистриран по Закона за данъка върху
добавената стойност.
Регистрационният номер на продажбата според регистъра на публичните продани на "БАНКА ПИРЕОС
БЪЛГАРИЯ" АД е ЗА-01-16.
Проданта започва в 09:00 часа на 22.03.2019 г. и завършва в 17:00 часа на 22.04.2019 г. Интересуващите се от
движимите вещи лица могат да прегледат книжата и да получат екземпляри от тръжната документация всеки
работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. на адреса на Централно управление на "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД: гр.
София, бул. "Цариградско шосе" № 115Е, след изрично предварително съгласуване с представител на Банката,
както е посочено по-долу. Оглед на заложеното имущество може да бъде извършен всеки работен ден в часовете
между 10:00 до 16:00 ч. през времетраенето на проданта, посочено по-горе, след изрично предварително
съгласуване с представител на Банката, както следва: Милена Милчева – телефон: +359 (0) 2 8004 350, e-mail:
MilchevaM@piraeusbank.bg, или Христо Вълчинков, телефон: +359 (0) 2 8004 299, e-mail:
ValchinkovH@piraeusbank.bg.
Желаещите да участват в продажбата следва да представят писмено наддавателно предложение (оферта), която
да съдържа следните реквизити: 1) Име, съответно фирма и ЕИК на участника; седалище, адрес и телефон за
кореспонденция; 2) Посочване на име и адрес на Банката; 3) Посочване на заложеното имущество, за което се
отнася наддавателното предложение; 4) Предложена цена, изписана с цифри и думи. Към писменото
наддавателно предложение трябва да бъдат представени доказателства за заплатен задатък за участие в
проданта, както и документите, изискуеми съгласно Правилата на Банката за участие и провеждане на продажба на
заложено имущество по реда на Закона за особените залози, които са приложими по отношение на продажбата по
това обявление.
За участие в продажбата, наддавачът следва да внесе задатък в размер на 10 % (десет процента) от началната
цена за съвкупността от движимите вещи, от която започва наддаването, при което задатъкът се внася
предварително
по
сметка
на
Депозитаря:
АТАНАСКА
КРАСИМИРОВА
ПЕТКАНОВА,
IBAN:
BG14PIRB80501606522557, Банков код BIC PIRBBGSF, като вносната бележка следва да се представи заедно с
наддавателното предложение в определения по-горе срок.
"БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД изрично уведомява всички желаещи да участват в продажбата, че всички
обезпечителни мерки, наложени в полза на трети лица, кредитори на заложния длъжник „ИНМАТ” ООД не
се погасяват и/или заличават като резултат от провеждане на тази продажба по реда на Закона за
особените залози от името на "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД съгласно посоченото в чл. 37, ал. 8 от
Закона за особените залози. "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД не носи каквато и да било отговорност за
възстановяване на платената по тази продажба цена от купувача и/или за каквито и да било други вреди,
плащания и/или разходи, извършени от негова страна във връзка с участието и провеждане на продажбата
и/или във връзка със сключване на договора за покупко-продажба на съвкупността от движимите вещи.

Наддавателните предложения, за които не е представен документ за заплатен задатък за участие в размера,
посочен по-горе, в които е предложена цена под размера на началната цена, които предлагат плащане на цената
след прехвърляне на собствеността върху движимите вещи и/или които не отговарят на изискванията на
Правилата на Банката за участие и провеждане на продажба на заложено имущество по реда на Закона за
особените залози, които са приложими по отношение на продажбата по това обявление са недействителни.
Наддавателните предложения на участниците с всички необходими документи за участие в проданта се подават в
запечатан плик ведно с придружаваща молба за допускане до проданта в деловодството на „БАНКА ПИРЕОС
БЪЛГАРИЯ“ АД на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе №115, Е, през времетраенето на проданта - от 09:00
часа на 22.03.2019 г. до 17:00 часа на 22.04.2109 г. Кандидатите могат да правят повече от едно наддавателни
предложения. Всяко наддавателно предложение са прави отделно като за всяко отделно наддавателно
предложение се внася отделен задатък. Наддавателните предложения ще бъдат отворени по реда на тяхното
постъпване в Банката на 23.04.2019. г. от 10:00 ч. За купувач ще бъде определено лицето, предложило най-висока
цена за закупуване на заложеното имущество. При еднакви най-високи цени от писмените наддавателни
предложения се провежда търг с явно наддаване при стъпка за явното наддаване в размер на 10 % (десет
процента) от началната цена за съвкупността от движими вещи.
Обявеният за купувач на вещите е длъжен в едноседмичен срок от приключване на продажбата да внесе
предложената от него цена, като приспадне внесения задатък по сметката на депозитаря, посочена по-горе.

