
 

З А П О В Е Д 

№ Р-100-289 

гр. Варна, 21.06.2019 г. 

  

Проф. д-р КРАСИМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ д.м.н. – Ректор на Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, след като се запознах с Протокол с рег. 

№ 110-1087/12.06.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № Р-100-249/31.05.2019 г. и 

на основание чл.15 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна 

държавна собственост 

НАРЕЖДАМ: 

 

 Обявявам търг с тайно наддаване, открит със Заповед № Р-100-249/31.05.2019 г. за 

непроведен.        

I. Да се проведе втори пореден търг с тайно наддаване за определяне на купувач 

на следната движима вещ – частна държавна собственост: Гама Камера Dual head Gamma 

Camera ADAC, технически параметри: тегло в  кг – 2050, габарити в см – 152/155/279, при 

начална тръжна цена 1280 (хиляда двеста и осемдесет) лв. без ДДС. 

II. Търгът да се проведе при условията на търга, открит със Заповед № Р-100-

249/31.05.2019 г., като: 

- Оглед на вещта се извършва всеки работен ден от  24.06.2019 г. до 01.07.2019 г. от 

10:30 часа до 16:00 часа на адрес: гр. Варна, ул. „Христо Смирненски“ № 1, основна сграда 

на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД.; 

- Внасяне на депозит за участие в търга - от 24.06.2019 г. до 01.07.2019 г.; 

- Подаване на ценова оферта - в периода от 24.06.2019 г. до 01.07.2019 г.  

- Класиране на офертите - на 02.07.2019 г. от 10:30 часа  

III. Настоящата заповед да се обяви в сектор „Търгове“ на интернет страницата на 

университета и да се постави на таблото за съобщения в сградата на университета. 
Обявление за търга да се публикува в един ежедневник. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Помощник-ректора на 

Медицински университет. 

Заповедта да се връчи на Помощник-ректора, председателя, членовете на комисията 

по Заповед № Р-100-249/31.05.2019 г., Ръководителя на отдел „Административен“, 

Ръководителя на отдел „ИОТ“ за изпълнение и на Ръководителя на  „УС“ за сведение. 

 

 

 

 

Проф. д-р КРАСИМИР ИВАНОВ, д.м.н. 

Ректор  

 

 

 

 

 


