
 

З А П О В Е Д 

№ Р-100-315 

гр. Варна, 02.07.2019 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. 

№ 110-1194/02.07.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № Р-100-249/31.05.2019 г. и 

Заповед № Р-100-289/21.06.2019 г. за организиране и провеждане на втори пореден търг с 

тайно наддаване и на основание чл. 16, ал.2 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на 

движими вещи - частна държавна собственост 

НАРЕЖДАМ: 

1. Обявявам втори пореден търг с тайно наддаване, открит със Заповед №                        

Р-100-289/21.06.2019 г. за непроведен.        

2. Да се извърши продажба на следната непродадена движима вещ - частна държавна 

собственост: Гама Камера Dual head Gamma Camera ADAC, технически параметри: тегло   

в кг. – 2050, габарити в см – 152/155/279, на цена не по-ниска от 960 (деветстотин и 

шестдесет) лева без ДДС, представляваща 60 на сто от първоначалната тръжна цена от 1600 

(хиляда и шестстотин) лева без ДДС, обявена със Заповед № Р-100-249/31.05.2019 г.,  

3. Вещта по т. 1 да се продаде на първия по време купувач, заявил писмено желанието 

си в срок до 02.08.2019 г. 

4. Явилият се купувач следва да плати цената по сметката на университета в „Банка 

ДСК“ ЕАД, клон Варна, IBAN: BG24STSA93003100040700, BIC: STSABGSF в лева, в 

срок до 3 (три) работни дни и да получи вещта в деня на плащането. След плащане на цената 

с купувача се сключва писмен договор. В случай, че не е осигурена възможност за 

получаване на вещта в деня на плащането, закупената вещ следва да се вдигне най-късно в 

5-дневен срок от осигуряването на достъп до вещта. След този срок купувачът дължи 

магазинаж в размер на 10 лева на ден. 

5. Неплатената в срок от 3 (три) работни дни заявена за закупуване движима вещ да 

се счита за непродадена и да се продаде на следващия по ред кандидат, подал писмено 

заявление в съответния срок. 

6. След приключване на продажбата, комисията, назначена със Заповед №                               

Р-100-249/31.05.2019 г. да изготви протокол за продадената вещ. 

7. 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.  

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  

 


