
                                    СПРАВКА ЗА ДЕЛАТА, ВОДЕНИ ОТ БУЛГАРГАЗ ЕАД 

№ на 
догово

ра

Име  на клиента - 
длъжник ЕИК      главница      лихва общо

3 ТОПЛОФИКАЦИЯ 
- ШУМЕН ЕАД (н) 127029454 16,591,621.83 1,954,135.78 18,545,757.61

Булгаргаз ЕАД е подал молба за откриване на производство по 
несъстоятелност.Решението за откриване на производство по 
несъстоятелност е влязло в сила.  Булгаргаз ЕАД е предявил 
вземането си. Прието е от синдика.Длъжникът е представил план за 
оздравяване на дружеството. Планът за оздравяване е допуснат от 
съда, но не е приет от кредиторите. Длъжникът е обжалвал 
определението, с което кредиторите не приемат плана. Съдът е 
постановил и решение по чл. 710 от ТЗ, обявяване на длъжника в 
несъстоятелност, започване осребряването на имуществото. 
Решението е обжалвано от длъжника и в момента производството му 
пред АС - Варна е спряно до решаване на жалбата, с която длъжника 
обжалва неприемането на плана за оздравяване от кредиторите. 
Изготвена е оценка, предстои обявяване на продажбата на 
предприятието като цяло от синдика.

6 ХИМКО АД (н), 
ВРАЦА 816089688 52,562,897.91 0.00 52,562,897.91

По молба на Булгаргаз ЕАД  и други кредитори производството по 
несъстоятелност е възобновено. Проведено е СК по реда на чл. 677, 
т. 8 от ТЗ. Назначен е постоянен синдик. Бяха проведени три 
продажби на имуществото, без да бъде избран купувач. Частично 
разпределение на суми от внесения задатък от последно обявената 
продажба. На 01.04.2016 г. синдикът ни е възстановил направените 
до този момент разноски в производството по несъстоятелност. 
На28.06.2016г. Химко  АД(н) бе продадено за сумата от 11 800 000 
лева. Предстои разпределяне на сумата и прекратяване на 
производството.

36 РУБИН АД (Н) 114077919 8,679,042.63 2,196.35 8,681,238.98

Булгаргаз ЕАД е предявил вземането си в производството по 
несъстоятелност на дружеството. Вземането ни е прието. Синдикът е 
изготвил списъци на допълнително приетите вземания, които са 
одобрени от съда. С решение от 13,10,2015 г. производството е 
спряно на основание чл. 632, ал. 5 от ТЗ.

44 КРЕМИКОВЦИ 
АД (Н) 831642523 103,789,385.18 270,168.61 104,059,553.79

Булгаргаз ЕАД е предявил вземането си в производството по 
несъстоятелност на дружеството. Вземането ни е прието. 
Производството е на етап осребряване на имуществото. 
Продължават продажбите на обособени части  по реда на чл. 717а - 
чл. 717е от ТЗ. Продължава изготвянето на частични сметки за 
разпределение и одобряването им.

ТОПЛОФИКАЦИЯ 
ПРАВЕЦ ЕАД (Н) 122082474 25,300.43 18,149.78 43,450.21

Предявили сме вземането си пред синдика. Вземането ни е прието. 
Синдикът е провел продажби на имуществото от МН. Не са се явили 
купувачи. Булгаргаз ЕАД и Фесто ЕООД са предплатили разноските 
по производството по несъстоятелност до 31,12,2015 г. Обявена е 
нова продан през 2016 г. Купувачи и на нея не са се явили.

123
ЕТ МАРИЯН - 
МАРИЯН 
ЙОРДАНОВ (н)

020544632 1,151.32 326.65 1,477.97

Булгаргаз ЕАД е предявил вземането си в производството по 
несъстоятелност на дружеството. Вземането ни е прието. Започнало 
е осребряване и разпределение на имуществото на длъжника. 
Изготвена и одобрена е частичната сметка за разпределение.

212
ТПК 
ЕЛЕКТРОМЕТАЛ 
(н)

000510206 19,339.62 2,408.93 21,748.55

Булгаргаз ЕАД е предявил вземането си в производството по 
несъстоятелност на дружеството. Вземането ни е прието. 
Производството е на етап осребряване и разпределение. Насрочени 
са публични продажби.Синдикът е изготвял частични сметки за 
разпределение, които са одобрени от съда. На Булгаргаз ЕАД е 
изплащана сума в резултат на одобрена частична сметка за 
разпределение.

231 ЛАЙНС 
ХОЛДИНГ АД 831414950 24,340.54 11,324.90 35,665.44 Предявен е осъдителен иск. Искът е отхвърлен и на втора инстанция, 

поради изтекла давност.

311 АЛЕН МАК АД (н) 115008979 10,999.05 168.03 11,167.08

Булгаргаз ЕАД е предявил вземането си в производството по 
несъстоятелност на дружеството. Вземането ни е прието. Синдикът 
продължава да изготвя списъци на приети и неприети вземания в 
производството по несъстоятелност на дружеството. Започнало е 
осребряване и разпределение на имуществото. Изготвена е шеста 
ЧСР, която е одобрена от съда по несъстоятелността.

428
ТЕРРА ТОСКАНА 
СЕРАМИКС ООД 
(н)

116585617 11,647.33 998.92 12,646.25

Проведено е производство по ликвидация на дружеството. 
Предявили сме си вземането. След това е открито производство по 
несъстоятелност. Булгаргаз ЕАД е предявил вземането си в 
производството по несъстоятелност пред синдика. Вземането ни е 
прието.

              з  а  д  ъ  л  ж  е  н  и  е

Правно състояние



439 ИНТЕР ПАЙП АД 
(н) 131026510 339,299.03 71,824.38 411,123.41

Булгаргаз ЕАД е предявил вземането си в производството по 
несъстоятелност на дружеството. Вземането ни е прието. С 
определение от 04.03.2013 г. съдът по несъстоятелността е указал на 
кредиторите да предплатят разноските по несъстоятелността в 
противен случай ще спре производството по несъстоятелност на 
основание чл. 632, ал. 1 от ТЗ. Производството е спряно с решение 
от 08,05,2014 г. Производството е възобновено на 30.10.2014 г. 
Назначен е нов синдик.

429 АЛФА МИКС 
ЕООД_(Н) 131228145 68,135.40 2,247.77 70,383.17

Булгаргаз ЕАД е предявил вземането си в производството по 
несъстоятелност на дружеството. Вземането ни е прието. С решение 
от 08,12,2015 г. по делото дружеството е обявено в несъстоятелност 
и е постановено започване осребряване на имуществото.

57 ЕКОФРУТ ЕООД - 
ИГНАТИЕВО 813201032 50,524.61 22,104.31 72,628.92

Подадена молба  за образуване на изп.дело.Извършване на цялостно 
проучване + спр. АВ за имотите на дружеството. Уточняват се 
недв.им., собственост на дружеството с цел налагане на възбрана. 
Наложена е възбрана на недвижим имот, собственост на длъжника. 
Извършен е опис на недвижим имот. Насрочена е продан от 
13.12.2013 до 13.01.2014 г. Внесли сме дължимите такси за описа. 
Проданта е обявена за нестанала. Подадена е молба за провеждане 
на нова продан.

222 ГАЛУС ИМПЕКС 
АД (н) 117017044 11,884.37 301.83 12,186.20

Производството по несъстоятелност е на етап осребряване на 
имуществото. Синдикът води дела за попълване масата на 
несъстоятелността. Сметка за разпределени м. 06,2014 г. 
Удовлетворени са кредитори от ред 3 и 6.

274 МЕРА ГЛАС ООД 
(л) 110515708 187,939.83 38,907.99 226,847.82

Булгаргаз ЕАД е образувал изпълнително производство срещу 
дружеството. В момента дружеството е в производство по 
ликвидация. Булгаргаз ЕАД  е предявил вземането си пред 
ликвидатора.

298 ЖАСМИН АГРО 
ЕООД (н) 102126381 144,314.25 6,738.75 151,053.00

Булгаргаз ЕАД е кредитор с прието вземане в производството по 
несъстоятелност на дружеството. На 16,12,2015 е изготвена  
частична сметка за разпределение. Удовлетворен е само един 
кредитор от ред 3 на чл. 722 от ТЗ. 

344 ДЕМО БЪЛГАРИЯ 
АД 030204927 34,213.47 818.93 35,032.40 Образувано е изпълнително дело по описа на СИС при РС - София.

384 НАТУРЕЛА ПЛОД 
АД 125039332 390,043.71 85,508.55 475,552.26

Образувано е изпълнително дело по описа на СИС при РС - гр. 
Търговище. Изпълнителният лист е присъединен и към друго изп.д. 
тъй като е насрочена продан от ЧСИ по него. Имуществото е 
продадено от ЧСИ. Сумата от продажбата е постъпила по сметка на 
ипотекарния кредитор. След продажбата длъжникът не разполага с 
друго имущество.

172 АЕС АГРО ЕООД 200842566 638.57 124.16 762.73
Образувано е изпълнително дело по описа на СИС при РС - Плевен. 
Наложени 2 бр. запори върху банкови сметки в УниКредит Булбанк 
и Прокредит банк; наложен запор на л.а. 
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