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П  О  К  А  Н  А 

 

Относно: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит 

на годишния финансов отчет за 2019г. на ”Специализирана болница за 

рехабилитация - Тузлата” ЕООД град Балчик 

 

 

    „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-ТУЗЛАТА“/“СБР-

Тузлата“ ЕООД гр. Балчик, местност „Тузлата“, отправя ПОКАНА за участие в процедура 

за «Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на 

годишния финансов отчет за 2019г. на „СБР-Тузлата“ ЕООД 

ІІ. Минимален обхват на финансовия одит: 

В хода на проверката да се установи спазването на Закона за счетоводство, Националните 

стандарти за финасови отчети за малки и средни предприятия и търговското 

законодателство. 

  

ІІІ. Изискуеми документи и информация: 

1. Документи за юридически статут на кандидата (освен ако не е регистриран в 

Търговския регистър); 

2. Ценова оферта. 

ІV. Избор на изпълнител ще се извършва на база:  най-ниска стойност на 

офертата 

 

V. Допълнителна информация: 

 информация можете да получите на тел.: 0579/72882, лице за контакти: Мария Стайкова – 

НАСБ, главен счетоводител. 

 

VІ. Подаване на оферти 

Оферти за участие в процедура за   избор на регистриран одитор за извършване на 

независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2019г. на „Специализирана 

болница за рехабилитация – Тузлата“ ЕООД   се приемат на хартиен носител в стая 

„Счетоводство, каса“ или по e-mail: tuzlata@abv.bg.  

mailto:tuzlata@abv.bg


 

Краен срок за подаване  на предложенията: 16 часа на 22.11.2019г. 

Срока на валидност на офертата да бъде не по-малък от 60 календарни дни от датата на 

представяне на офертата. 

   

 

 

VІІ. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите 

Постъпилите оферти ще бъдат разгледани, оценени и класирани на 25.11.2019  година  в 

сградата на „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД гр. Балчик 

местност „Тузлата“. 

 
Поканата е достъпна на електронната страница на „Специализирана болница за 

рехабилитация – Тузлата” ЕООД Балчик: www.sbrtuzlata.com   

 
   

Д-Р К. КИРЧЕВА 

Управител  

„СБР-Тузлата” ЕООД,  

гр.Балчик 

http://www.sbrtuzlata./

