ПРИЛОЖЕНИЕ III

ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ КООРДИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ГРУПА ДРУЖЕСТВА

Член 64, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20
май 2015 г. относно производството по несъстоятелност — ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 19.

Аз, долуподписаният/та, в качеството си на синдик, назначен във връзка с член на
група от дружества, който е дружество, уведомено за искане за образуване на
„координирано производство на група дружества“ в съответствие с член 63,
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от
20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност, с настоящото
възразявам срещу

□

а) включването на производството по несъстоятелност, по което съм
назначен, в координирано производство на група дружества;
или

□

BG

б) лицето, предложено за координатор.
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1.

ИНФОРМАЦИЯ

1.1.

Вид производство по несъстоятелност, образувано срещу длъжника:

1.2.

Дата на образуване на производството по несъстоятелност (по смисъла на
Регламент (ЕС) 2015/848):

1.3.

Съд, образувал производството по несъстоятелност:

ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ЧЛЕНА НА
ГРУПА ОТ ДРУЖЕСТВА, ЗА КОЙТО СЪМ НАЗНАЧЕН*

1.3.1.

Наименование:

1.3.2.

Адрес:

1.3.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

1.3.2.2.

Населено място и пощенски код:

1.3.2.3.

Държава:

1.4.

Референтен номер на делото (да се попълни, ако има такъв):

1.5.

Моите координати за връзка:

1.5.1.

Име:

1.5.2.

Адрес:

1.5.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

1.5.2.2.

Населено място и пощенски код:

1.5.2.3.

Държава:

1.5.3.
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Адрес за електронна поща:
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1.6.

BG

Длъжник:

1.6.1.

Наименование:

1.6.2.

Регистрационен номер (да се попълни, ако има такъв):

1.6.3.

Адрес:

1.6.3.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

1.6.3.2.

Населено място и пощенски код:

1.6.3.3.

Държава:

2.

ИНФОРМАЦИЯ
ДРУЖЕСТВА“:

ОТНОСНО ПОИСКАНОТО „КООРДИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ГРУПА

2.1.

Съд, сезиран с искането за образуване на координирано производство на група
дружества (на който трябва да се изпрати това възражение)

2.1.1.

Наименование*:

2.1.2.

Адрес*:

2.1.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.1.2.2.

Населено място и пощенски код:

2.1.2.3.

Държава:

2.1.3.

Електронна поща:

2.1.4.

Факс:

2.2.

Референтен номер на делото в съда, сезиран с искането за образуване на
координирано производство на група дружества*:

2.3.

Лице, предложено за координатор на групата:

2.3.1.

Име:

2.3.2.

Адрес:

2.3.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.3.2.2.

Населено място и пощенски код:

2.3.2.3.

Държава:
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3.

ДАТА

НА ПОЛУЧАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ОТ СЪДА, ПОСОЧЕН В ТОЧКА 2.1, ЗА
ИСКАНЕТО ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА КООРДИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ГРУПА ДРУЖЕСТВА*:

4.

СЪОБРАЖЕНИЯ В ПОДКРЕПА НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО:

5.

СПИСЪК НА КОПИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ (АКО ИМА ТАКИВА):

Съставено в ……………………………………,

Дата ……………………………...

Подпис ………………………………………..…………………………………

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
Използването на този стандартен формуляр за повдигане на възражения не е
задължително.
Възражението се подава до съда, посочен в точка 2.1 от този формуляр.
Възражението се подава от синдик, назначен по отношение на член на групата,
включен в искането за образуване на „координирано производство на група
дружества“.
Възражението се подава в срок от 30 дни, считано от датата, на която синдикът е
получил известието за искане за образуване на координирано производство на група
дружества.
Преди да вземе решение дали да участва или да не участва в „координираното
производство на група дружества“ синдикът трябва да получи необходимото
одобрение, ако това се изисква от правото на държавата на образуване на
производството, по което е бил назначен.
Предоставянето на информация по точките, отбелязани със звездичка (*), е задължително!
В точка 1.1 от формуляра „видът производство по несъстоятелност“ следва да бъде
посочен чрез позоваване на образуваното съответно национално производство, упоменато в
списъка в приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848, и където е приложимо — на
съответния подвид такова производство, образувано в съответствие с националното право.
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В точка 1.3 „съд, образувал производството по несъстоятелност“, означава
съдебният орган или всеки друг компетентен орган на държава членка, който е
оправомощен съгласно националното си право да образува или да потвърждава
образуването на производства по несъстоятелност или да взема решения по време на
такива производства.
В точка 1.6.2 „регистрационен номер“ означава индивидуалният идентификационен
номер, даден съгласно националното право на образуванието или лицето. Ако
длъжникът е дружество или юридическо лице, това е номерът, даден в съответния
национален регистър (търговски регистър или регистър на сдруженията).
Моля имайте предвид, че може да е необходимо точки 4 и 5 да се попълнят само ако
възразявате срещу лицето, предложено за координатор.
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