
Проект 

Д О Г О В О Р 

за продажба на движими вещи – частна държавна собственост  

след проведен търг  

 

Днес,  ………2022 г. в гр. Варна между:  

1. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – 

ВАРНА, с адрес: гр. Варна,  ул. “Марин Дринов” № 55, ЕИК по БУЛСТАТ 000083633, 

идентификационен № ДДС: BG 000083633, представляван от Проф. д-р Валентин Игнатов, 

д.м. – Ректор, наричан за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна 

и 

2. ……………….………….……, със седалище и адрес на управление: гр. …………….. 

…………………………………………………………………………………………………….., 

ЕИК: ……………………, идентификационен № ДДС: ……………………., представляван от 

…………………………………………………… – …………………………., наричан по-долу 

за краткост КУПУВАЧ, от друга страна, 

на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и тръжен протокол рег. 

№ ....................., съставен от комисията за организиране и провеждане на търг, открит със 

Заповед № Р-100-383/11.07.2022 г. на Ректора на Медицински университет-Варна, се сключи 

настоящият договор за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1.  ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА, с което му прехвърля правото на 

собственост на следните негодни движими вещи – частна държавна собственост, 

представляващи съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, 

представляващи отпадъци от хартия и картон (код на отпадъка 03 03 08, съгласно Наредба № 

2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците) с общо тегло около 5000 кг., включващи 

печатни материали и издания, съгласно Приложение № 1, както и унищожени (нарязани) 

неценни документи с изтекъл срок на съхранение от Учрежденски архив на Медицински 

университет-Варна, съгласно Приложение № 2, при начална тръжна цена 120,00 лв. за 

тон/0,12 лв. за кг. без включен ДДС. 

ІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 Общата предложена цена от КУПУВАЧА за негодните движими вещи е в размер 

на ………………….. /…………………………………………./ лв. и е посочена в Ценовата 

оферта на КУПУВАЧА. 

Чл. 3.  (1) Плащането на предложената тръжна цена от КУПУВАЧА е извършено в 

законоустановения срок от 3 /три/ работни дни след обявяване на резултатите от проведения 

търг с Платежно нареждане с …….. № ……………………от ..………..2022 г. 

 (2) Плащането по ал. 1 е извършено в лева чрез банков превод  от следната банкова 

сметка на КУПУВАЧА, посочена в Заявлението му за участие в вх. № 023-……/…..........2022 

г., а именно: 

Банка: „…………………………….“ 

BIC: ……………. 

IBAN: ………………………………………. 

(3) Действителното количество на движимите вещи, предмет на търга (отпадъци от 

хартия и картон) се определя при претеглянето им и се удостоверява с кантарни бележки на 

празно МПС и на МПС с цялото количество отпадъци, предмет на договора в 

регламентирания в чл. 7, т. 2 срок за извозване на отпадъка.  

(4) Окончателната цена за движимите вещи, предмет на търга (отпадъци хартия и 

картон), дължима според така определеното действително количество, се определя като 

постигнатата тръжна цена за килограм бъде умножена с действителните килограми на 



продаваните отпадъци. Ако прогнозното количество е по-малко от действителното, 

ПРОДАВАЧЪТ издава кредитно известие за разликата до платената цена от КУПУВАЧА. 

Ако действителното количество е по-голямо ПРОДАВАЧЪТ издава дебитно известие на 

КУПУВАЧА за съответната разлика. 

(5) В случаите, когато действителното количество е по-голямо КУПУВАЧЪТ заплаща 

разликата по чл. 3, ал. 4 в срок до 10 (десет) работни дни от определянето й. 

(6) В случаите, когато действителното количество е по-малко ПРОДАВАЧЪТ 

възстановяава разликата по чл. 3, ал. 4 в срок до 10 (десет) работни дни от определянето й. 

ІII. ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ 

Чл. 4. За участие в търга КУПУВАЧЪТ е внесъл депозит за участие в размер на 

……………………………………..лв. с Платежно нареждане с ……. № 

………………/….............2022 г. от „……-………………….“(банка) по банковата сметка на 

ПРОДАВАЧА; 

Банка: „БАНКА ДСК“ ЕАД, клон Варна  

BIC: STSABGSF  

IBAN: BG24STSA93003100040700 - в лева. 

Чл. 5. ПРОДАВАЧЪТ възстановява на КУПУВАЧА депозита за участие в търга след 

заплащане на окончателната цена по чл. 3, ал. 4. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 6.  ПРОДАВАЧЪТ е длъжен: 

1. да предаде на КУПУВАЧА движимите вещи – частна държавна собственост, 

предмет на настоящия договор; 

2. да осигури достъп на КУПУВАЧА до помещението, в което се намират движимите 

вещи – частна държавна собственост, предмет на настоящия договор; 

3. да възстанови на КУПУВАЧА внесения от него депозит за участие в търга; 

4. да оказва необходимото съдействие на КУПУВАЧА за изпълнение на предмета на 

договора. 

Чл. 7. КУПУВАЧЪТ е длъжен: 

1. да заплати на ПРОДАВАЧА окончателната цена за отпадъците, дължима според 

определеното действително количество; 

2. да приеме от ПРОДАВАЧА движимите вещи – частна държавна собственост, 

предмет на настоящия договор в законоустановения 5-дневен срок от датата на заплащането; 

3. да осигури собствен ресурс, с който да приеме от ПРОДАВАЧА движимите вещи- 

частна държавна собственост, предмет на настоящия договор; 

4. да оказва необходимото съдействие на ПРОДАВАЧА за изпълнение на предмета на 

настоящия договор. 

Чл. 8. За приемането и предаването на движимите вещи – частна държавна 

собственост, предмет на настоящия договор страните подписват Приемо-предавателен 

протокол, подписан от представители на ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА. 

V. НЕУСТОЙКИ 

 Чл. 9. (1) При неизпълнение на кое да е задължение/я по договора КУПУВАЧЪТ 

дължи на ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 10,00 /десет/ лв. на ден. 

 (2) В случай, че КУПУВАЧЪТ не вдигне закупените вещи най-късно в 5-дневен срок 

от датата на окончателното плащане той дължи магазинаж в размер на 10 лева на ден. 

 (3) Изплащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси 

реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 10. (1) Този договор се прекратява при предаване от ПРОДАВАЧА и приемане от 

КУПУВАЧА на движимите вещи – частна държавна собственост, предмет на настоящия 

договор, удостоверено с Приемо-предавателен протокол, подписан от представители на 

двете страни. 

(2) Освен в случаите на ал. 1, договорът може да бъде прекратен:  

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;  



2. в резултат на действия или актове на компетентни държавни органи, които водят до 

ограничаване правомощията или функциите на която и да било от страните. 

VIІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл. 11. (1) На страните по договора е известно, че предоставената им информация и 

документация е предназначена единствено за нуждите на настоящия договор и се задължават 

да използват същата единствено за нуждите, за които е предназначена, като не я 

разпространяват на трети лица.  

(2) Страните се задължават да обработват и съхраняват лични данни само за целите на 

изпълнение предмета на договора, както и за защита на свои права и изпълнение на свои 

задължения, произтичащи от договора и действащото законодателство, като гарантират, че 

са взели всички необходими мерки за закрила на личните данни, съгласно действащото 

законодателство.  

Чл. 12. (1) За всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор 

или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 

действителността, тълкуването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички 

въпроси, неуредени в този договор се прилага законодателството на РБългария, като 

страните уреждат отношенията си чрез споразумение.  

(2) Спорните въпроси се решават в дух на разбирателство и взаимен интерес, а ако 

това е невъзможно - пред съответния компетентен съд.  

Чл. 13. Ако някоя разпоредба по този договор е или стане недействителна, то от това 

не се засяга останалата част от договора. Страните ще заменят в този случай 

недействителната разпоредба с правно валидна, така че да е в съответствие с действащото 

законодателство и със смисъла на този договор. 

Чл. 14. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по 

един за всяка от страните. 

 

 

 

 

ЗА ПРОДАВАЧА: _____________________         ЗА КУПУВАЧА: ______________ 

ПРОФ. Д-Р ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ, Д.М.    ________________________ 

РЕКТОР         УПРАВИТЕЛ/ДИРЕКТОР 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ  

Финансово-счетоводен отдел: ________________ 

/Калина Стоянова/ 

 

 

СЪГЛАСУВАЛ: _______________________ 

/…………………………………, Юрисконсулт/ 


