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Изх.№ 35/30.03.2020 г.    

 
 

ДО 
 

Комисия за финансов надзор 
Българска фондова борса АД 

Обществеността 
 

 

Относно: представяне на 
финансово – отчетна 

информация от страна на 
емитентите, приключващи на 31 

декември 2019 г. или следващи 
периоди, в контекста на COVID-

19 по удължени срокове, 
въведени с §45 от Закона за 

мерките и действията по време 
на извънредно положение 

 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

от „Болкан енд сий пропъртис " АДСИЦ с ЕИК 175161352, 

адрес - гр. Варна, ул. „Ген. Колев” № 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, 
представлявано от Людмила Даскалова – Изпълнителен директор 

 
 

 
Уважаеми Дами и Господа,  

 
 

Уведомявам Ви, че във връзка с обявеното с Решение на Народното 
събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение, препоръките на 

Националния оперативен щаб, издадената от здравния министър Кирил 
Ананиев заповед за удължаване срока на всички въведени 

противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед 
№ РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № 

РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително, 

обнародваният в Държавен вестник, брой 28 от 24.03.2020 г. Закон за 
мерките и действията по време на извънредното положение и въведените 

удължени срокове за представяне на финансово-отчетна информация от 
страна на емитентите, приключващи на 31 декември 2019 г. или следващи 

периоди, в контекста на COVID-19, Ръководството на „Болкан енд сий 



„Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ, гр. Варна, бул. „Ген. Колев” № 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 175161352 

пропъртис“ АДСИЦ, предвид загрижеността към своите служители и 
придържайки се към препоръките на Министерство на здравеопазването, на 

Световната здравна организация, както и препоръките за организиране на 
работния процес, които Министерството на труда и социалната политика 

разпространи, което от своя страна води до относителни затруднения в 
комуникационните процеси, ще публикува своите финансови отчети съгласно 

новите положения в §45 от Закона за мерките и действията по време на 
извънредно положение в следните срокове: 

 
 Информация по 100н, ал. 1 от ЗППЦК - до 31 юли 2020 г. 

 Информация по 100н, ал. 2 от ЗППЦК - до 31 юли 2020 г. 

 Информация по 100о
1, ал. 1 от ЗППЦК - до 30 септември 2020 г. 

 Информация по 100о
1, ал. 2 от ЗППЦК - до 30 септември 2020 г. 

 Информация по 100о, ал. 1 от ЗППЦК - до 30 септември 2020 г. 

 Информация по 100о, ал. 2 от ЗППЦК - до 30 септември 2020 г.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

30 март 2020 г.                                С уважение,......................... 
гр. Варна                                                       /Людмила Даскалова/ 
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