
 

ОБЯВЛЕНИЕ 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“, гр. Варна, обявява търг 

с тайно наддаване за продажба на негодни движими вещи – частна държавна собственост, 

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

следните видове: 

1.1. отпадъци от черни метали – код на отпадъка 19 12 02 – около 3,5 тона/3500 кг., 

представляващи разкомплектовани части, детайли и елементи от мебели, съоръжения и др., при 

начална тръжна цена – 450,00 лв. за тон/0,45 лв. за кг. без включен ДДС; 

1.2. отпадъци от  цветни метали – код на отпадъка 19 12 03 – около 0,5 тона/500 кг., 

представляващи разкомплектовани части, детайли и елементи от мебели, съоръжения, дограма 

и др., при начална тръжна цена – 2000,00 лв. за тон/2 лв. за кг. без включен ДДС; 

1.3. отпадъци от хартия и картон – код на отпадъка 19 12 01 – около 3 тона/3000 кг., 

представляващи печатни материали и издания, при начална тръжна цена – 80 лв. за тон/0,08 лв. 

за кг. без включен ДДС; 

1.4. отпадъци, представляващи излезли от употреба превозни средства – код на 

отпадъка 16 01 04*, представляващи автомобил „УАЗ“, модел „452А“, с прекратена 

регистрация, по технически параметри  с приблизително тегло около 2,6 тона/2600 кг., при 

начална тръжна цена – 300,00 лв. за тон/0,30 лв. за кг. без включен ДДС. 

 Оглед на вещите: всеки работен ден от 01.12.2021 г. до 08.12.2021 г. от 10:00 часа до 

16:00 часа на адрес: гр. Варна,  ул. „Марин Дринов“ № 55, заден двор на сграда Ректорат на 

Медицински университет-Варна; гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 84 – сградата на 

Медицински колеж-Варна - лице за контакт по т. 1.1, 1.2 и 1.3 Силвия Савова-Янева, тел: 052 

677 088 или 052 677 050 и бул. „Христо Смирненски“ № 1, паркинга на УМБАЛ „Св. Марина“ 

ЕАД-Варна. Лице за контакт по т. 1.4 Никола Василев, тел.: 0886624784. 

Всеки кандидат в търга има право да представи САМО ЕДНА ОФЕРТА за една, за 

няколко или за всички позиции, предмет на търга. Всеки кандидат има право, но не е 

задължително да участва за всички позиции, предмет на търга. В Заявлението за участие 

кандидатът посочва номера на позицията/иите, за която/които участва. 

 Депозит за участие в търга - 10% от първоначалната тръжна цена на вещите, вносим по 

банковата сметка на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“, в „Банка 

ДСК“ ЕАД, Клон-Варна, IBAN: BG24STSA93003100040700, BIC: STSABGSF в лева, в периода 

от 01.12.2021 г. до 08.12.2021 г., както следва: 

 за позиция 1.1. отпадъци от черни метали – код на отпадъка 19 12 02 – 157,50 лв. 

 за позиция 1.2. отпадъци от  цветни метали – код на отпадъка 19 12 03 – 100,00 лв. 

 за позиция 1.3. отпадъци от хартия и картон – код на отпадъка 19 12 01 – 24,00 лв. 

 за позиция 1.4. отпадъци, представляващи излезли от употреба превозни средства–код 

на отпадъка 16 01 04* - 78,00 лв. 

В основанието за плащане в платежния документ кандидатът посочва номерът и 

наименованието на позицията, за която участва. 

Ако кандидат участва в повече от една от позициите, предмет на търга, то той внася 

отделен депозит за всяка конкретна позиция. 

 За повече информация тел: 052/677-088 и http://www.mu-varna.bg. 
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