
            

Въпрос зададен на 04.08.2021г 

Във с участие в тръжна процедура с наименование „Разширение на 
изградената 100G DWDM мрежа от София до турската граница с 
1х100Gbps ламбди“ е необходимо да зададем уточняващ въпрос: 

Съгласно Заповед N24-00-24/30.07.2021г., точка 7.4, предвид, че срокът за 

публикуване на Годишен Финансов Отчет (ГФО) за 2020г. е 30.09.2021г. 
можем ли да ви предоставим ГФО за 2017г., 2018г., 2019г.,като същите са 
публикувани и в търговският регистър? 

 
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
ЛИЦА 

За участие в  тръжна процедура с 
предмет „Разширение на 
изградената 100G DWDM мрежа 

от София до турската граница с 
1х100Gbps ламбди“ 

 
Относно: Предоставяне на 
разяснения по документация  

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице, предоставям 

настоящото разяснение, относно условията на тръжна процедура с предмет: 
„Разширение на изградената 100G DWDM мрежа от София до турската 
граница с 1х100Gbps ламбди“ 

 
Въпрос: 

„Съгласно Заповед N24-00-24/30.07.2021г., точка 7.4, предвид, че 
срокът за публикуване на Годишен Финансов Отчет (ГФО) за 2020г. е 
30.09.2021г. можем ли да ви предоставим ГФО за 2017г., 2018г., 2019г.,като 

същите са публикувани и в търговският регистър? 
 

 Отговор: 
Изискването за изготвяне и обявяване на годишен финансов отчет чрез 

публикуване в Търговския регистър е регламентирано в Закона за 

счетоводството /чл.38, ал.1/ и е задължително за предприятията. През 2020 
г. заради извънредното положение, въведено заради пандемията от 

коронавирус, срокът за публикуване на документите беше удължен с 3 
месеца, като тази корекция се запази и през 2021г., тоест срокът за 



публикуване на годишния финансов отчет за 2020г. е до 30.09.2021г. Това 

обстоятелство е регламентирано в § 33 от преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение. 
С оглед изискването на „Булгартел“ АД, обективирано в Заповед N24-00-

24/30.07.2021г., точка 7.4 и изискването да бъдат представени годишни 

финансови отчети за последните три години, крайния срок за подаване на 

оферти на 09.08.2021г., както и упоменатия по-горе срок за публикуване на 

годишните финансови отчети за 2020г., следва да се има предвид, че 

кандидатът представя или посочва изготвени годишни финансови 

отчети, за последните 3 години. В случай, че ГФО на кандидата за 

съответната година е обявен в Търговския регистър, ГФО не се представя, и 

това обстоятелство се отбелязва. 

Следователно, ако кандидатът не е изготвил и публикувал годишен 

финансов отчет за 2020г., то „Булгартел“ АД ще приеме за валидно 
изпълнение на Заповед N24-00-24/30.07.2021г., точка 7.4 представяне или 
позоваване на годишни финансови отчети за 2017г., 2018г. и 2019г. 

 
       


