
Дружества, които към 07.03.2012 г. не са разкрили пред обществеността 
финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 год. 

 

Във връзка със задължението на Българска Фондова Борса-София АД по чл. 88, 

ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, относно разкриване на 

информация от страна на емитентите на публични ценни книжа и неизпълнение на 

задължението за представяне пред обществеността на финансов отчет за четвърто 

тримесечие на 2011 год., съгласно чл. 43, ал. 3 от Част III - Правила за допускане до 

търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, Борсата представя списъка на 

дружествата, които към 07.03.2012 год. не са изпълнили това си задължение: 

 

1. Съгласно изискването на чл. 100, б. “о” от Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при 

публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа 

и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на 

ценни книжа, следните емитенти не са представили финансов отчет за четвърто 
тримесечие на 2011 г.: 

 

Борсов код Емитент 

4BO Българска роза-Пловдив АД-Пловдив 

DOH Домокат АД-София 

3ZK Екотаб АД-Кочериново 

56E Елма АД-Троян 

MB1 Март България АД-София 

M6D МДКЦ Биочек АД-София 

4F4 Мен Инвестмънт Груп АД-София 

5MK Месокомбинат-Казанлък АД-Казанлък 

3OR Орфей-Б АД-Батак 

5P5 Прайм Турист АД-София 

3RN Резервни части АД-Пловдив 

3JN Сливница-1968 АД-Сливница 

3JM Слънчеви лъчи АД-София 

3JQ СМП-Бухово АД-Бухово 

4F7 Филтекс АД-Пловдив 

4CK Химко АД-Враца 

 

2. Съгласно изискването на чл. 100щ, ал. 2 от Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа и чл. 37, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при 

публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа 

и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на 

ценни книжа, следните емитенти не са представили финансов отчет за четвърто 
тримесечие на 2011 г.: 

 

Борсов код Емитент 

6AV Алба Виа АД-София /в ликвидация/ 

54B Биоеко АД-Варна /в несъстоятелност/ 

4VB Винарска изба Врачанска теменуга АД-Враца /в ликвидация/ 

4DI Диамант АД-Разград /в несъстоятелност/ 

4DB Дъб АД-Враца /в ликвидация/ 

5ES Естер Инвесмънт АД-Велико Търново /в ликвидация/ 



4IR Интериор АД-Елена /в несъстоятелност/ 

4KQ Коприна АД-Свиленград /в несъстоятелност / 

4KY Кюстендилски плод АД-Кюстендил /в ликвидация/ 

4L6 Лотос АД-Трявна /в несъстоятелност/ 

4L3 Лъв АД-Габрово /в ликвидация/ 

4NZ Малък Искър АД-Джурово /в ликвидация/ 

51M Машпроектинженеринг АД-Стара Загора /в несъстоятелност/ 

5ME Металокерамика - И АД-Исперих /в ликвидация/ 

4OC Оранжерии АД-Сливен /в несъстоятелност/ 

54P Победа-ТВ АД-Твърдица /в ликвидация/ 

4VH Преработващи технологии АД-Мизия /в несъстоятелност/ 

4NY Рециклиращо предприятие АД-Разград /в ликвидация/ 

6SF Сфилм АД-София /в ликвидация/ 

4KR Хан Крум АД-Крумовград  /в ликвидация/ 

 

 

 

Гореописаната информация е изпратена и до Комисията за финансов 
надзор. 


