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“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – 

НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ  
за спиране на тръжни процедури 

 

На основание Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република 

България за обявяване на извънредно положение на територията на Република България 

(обн., ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.) и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден 

със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, както 

и във връзка с т. 5 от Заповед № РД-09-313/16.03.2020 г. на управителя на НЗОК, с която 

се преустановява плановия прием на пациенти във филиалите на „СБР-НК“ ЕАД за срок 

до преустановяване на обявеното извънредно положение в страната, 

със Заповед № РД-09-27-1/18.03.2020 г. на Изпълнителния директор на 

„Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД се спира 

провеждането на откритите със Заповед № РД-09-27/09.03.2020 г. на Изпълнителния 

директор на „СБР-НК” ЕАД 12 бр. (дванадесет) броя тръжни процедури с тайно наддаване 

за отдаване под наем на обекти, собственост на „СБР-НК“ ЕАД във филиал Вършец, 

филиал Хисаря, филиал Кюстендил, филиал Банкя, филиал Сандански и филиал Павел 

Баня, до преустановяване на обявеното извънредно положение в страната. 

В тази връзка спират да текат всички срокове, упоменати в Заповед № РД-09-

27/09.03.2020 г. на Изпълнителния директор на „СБР-НК” ЕАД, като след 

преустановяване на извънредното положение в страната и отпадане на основанието за 

издаване на Заповедта за спиране, ще бъдат определени по предвидения в нормативната 

уредба ред нови срокове за подаване на заявления за участие в тръжните процедури, както 

и дати за провеждане на всеки един от търговете.  

За периода, в който тръжните процедури са спрени, няма да бъдат приемани 

заявления за участие в тръжните процедури и няма да бъдат предоставяни тръжни 

документации на заинтересованите участници, нито ще могат да бъдат извършвани огледи 

на обектите. Всички подадени до издаването на заповедта за спиране заявления за участие 

и заплатени депозити за участие в тръжните процедури ще се считат за валидни и след 

възобновяване на тръжните процедури.  

 

Упоменатите по-горе тръжни процедури ще бъдат спрени до издаването на нова 

Заповед от Изпълнителния директор на „СБР-НК” ЕАД за възобновяване на тръжните 

процедури или прекратяване на същите, след като бъде преустановено обявеното в 

страната извънредно положение.  

 

 


