
Съобщение във връзка с обявяването в несъстоятелност на „Корпоративна 

търговска банка” АД 

Във връзка с Решение № 644 от 22.04.2015 по дело № 7549/2014 на Софийски 

градски съд, с което „Корпоративна търговска банка” АД („КТБ” АД) е обявено в 

несъстоятелност и е определена начална дата на неплатежоспособността/ 

свръхзадължеността: 06.11.2014 г., Комисията за финансов надзор напомня на 

поднадзорните лица, които имат право на вземане от „КТБ” АД, че считано от 

22.04.2015 г. същите са изискуеми и съгласно чл. 63, ал. 1 от Закона за банковата 

несъстоятелност (ЗБН) следва да бъдат предявени в срок до два месеца от вписването 

на Решение № 644 от 22.04.2015 на Софийски градски съд в Търговския регистър, 

воден от Агенция по вписванията.  

Поднадзорните лица следва да имат предвид, че решението за откриване на 

производството по несъстоятелност на „КТБ” АД подлежи на незабавно изпълнение и 

доколкото предявяването на вземанията е обвързано единствено с вписването му, 

двумесечният срок е преклузивен и не се удължава в случай на обжалване на 

решението по надлежния ред. В случай, че не предявят вземането си в двумесечен срок 

от влизането в сила на решението за откриване на производството по несъстоятелност 

на „КТБ” АД, за кредиторите остава правната възможност да водят установителен иск 

пред СГС съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗБН. В този случай обаче вземането – предмет на 

иска – се счита прието в производството по несъстоятелност от датата на влизане в 

сила на решението, с което искът се уважава. Към този момент кредиторът не може да 

оспорва вече прието вземане или извършено разпределение, и в случай, че вече е 

извършено разпределение на осребреното имущество, се удовлетворява от остатъка. 

Молбата за предявяване на вземане следва да се предяви в писмена форма пред 

двамата синдици на „КТБ” АД – Лазар Петров Илиев и Росен Иванов Ангелчев, които 

осъществяват правомощията си само заедно. Съгласно писмо на синдиците до КФН от 

28.05.2015 г. молбата следва да бъде подадена в деловодството на обявената в 

несъстоятелност банка на адрес: гр. „София”, ул. „Граф Игнатиев” № 10 или 

изпратена по пощата на същия адрес. В молбата се посочват: основанието и размера 

на вземането, привилегии и обезпечения. Към молбата следва да се приложат всички 

относими писмени доказателства. Кредиторите следва да имат предвид, че вземания в 

чужда валута се превръщат в левове по курса на Българска народна банка към 

22.04.2015 г. 

В срок от две години от откриването на производството по несъстоятелност на 

„КТБ” АД всеки кредитор има право да предяви пред Софийски градски съд 

отменителен иск по чл. 59, ал. 3, чл. 59, ал. 5, чл. 60 и чл. 60а от ЗБН, както и по чл. 135 

от Закона за задълженията и договорите. Кредиторите могат да предявят също така 

отменителен иск по чл. 60, ал. 5 от ЗБН в шестмесечен срок от извършването на 

сделката или действието. 

 

 


