
 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ”   
6000 Стара Загора, ул. “Ген. Гурко” №102, 

 тел.:/042/ 68-07-15-дирекция, 68-13-50-зам.дирекция; 26-40-97-канцелария;  

e-mail:souvazovsz@abv.bg 
 

 

 

                             

 

                          ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

         за публичен търг на 12.09.2019 г. 

за продажба 

на 

МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 



        ДО ДИРЕКТОРА  

                                                                                             НА СУ „ИВАН ВАЗОВ“ 

ГР. СТАРА ЗАГОРА 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е  

От. ............................................................................................................................. ………………………….…….. 

/физическо лице, фирма-ЕТ. АД. ООД /  

ЕИК по БУЛСТАТ………………………………………. 

със седалище и адрес на управление ………………………………………………………………………….…. 

Представляван/о от ……………………………………………………………………………………………..…. 

живущ, гр…………………………………….………,  кв. ………………………………………………………..,  

ул. „………………………………………………….…...…“,  № ...………, вх. ………., ап……………………... 

ЕГН …………………………………………., .тел  ……………………………………………………………….. 

Пълномощник  ………………………………………………………………….,пълн. №………………………… 

За участие в търг с явно наддаване, за продажба на металорежещи машини който ще се проведе 

на ……………..…………..год. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Заявление за участие; 

2. Документ за внесен депозит – оригинал; 

3. Удостоверение от НАП за липса на задължения, издадено не повече от 30 /тридесет/ дни 

преди датата на провеждане на търга – оригинал; 

4. Декларация за липса задължения към община Стара Загора ; 

5. Декларация за оглед и запознаване с тръжните правила; 

6. Нотариално заверено пълномощно – заверено копие /вярно с оригинала/, когато участникът 

се представлява от пълномощник; 

 

 

Дата  ................ 20 ........  год.                                                             Подпис: 

::



 6000, Стара Загора, ул. “Ген. Гурко” №102,                тел.: 042/ 68-07-15-дирекция, 042/68-13-50-зам.дирекция;  

                                              e-mail:souvazovsz@abv.bg                                                                          042/26-40-97-канцелария; 
                                                                

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

 

Долуподписаният/та…………………………………………………………………………………

…....…………………………………………………………………………………………………….. 

(име ,презиме ,фамилия) 

Постоянен адрес................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

          

(ЕГН, осигурителен номер, ЛНЧ или дата на раждане на чужд гражданин)  

 

в качеството на …………………………………………………….…(представляващ, 

управител) на фирма…………………………………………………………………………………,  

(наименование на фирмата )  

 

с ЕИК по БУЛСТАТ  

             

 

 

Декларирам, че: 

- представляваната от мен фирма няма изискуеми задължения към Община Стара 

Загора. 

- лично и като едноличен търговец нямам изискуеми задължения към Община Стара 

Загора 

(ненужното се зачерква)  

 

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 

от Наказателния кодекс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата .........……. месец ……… год…….......                                        ……………………………………  

Гр…………………………………                                                           (подпис, печат на декларатора)  
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 
Долуподписаният………………………………………………………………............................ 

ЕГН...................................,  

в качеството си на…………………………...................................................................................  

/физическо лице/ 

Или представител на........................................................................…………………................... 

/ фирма/ 

със седалище и адрес на управление ............................................................................................. 

ЕИК по БУЛСТАТ ........................................................................................................................ 

 

                                                     ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Запознат съм с тръжните правила; 

2. Направих оглед на металорежещите машини, обявена за продажба от СУ 

„Иван Вазов“, гр. Стара Загора, намиращи се в столова зала на СУ „Иван 

Вазов“, гр. Стара Загора;  

3. Запознат съм с проекто-договора; 

4. Нямам забележки и възражения по предходните точки.  

 

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс.  

 

 

 

 

 

 

………………20.......г.                    Декларатор: 

………………………… 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ”   
6000 Стара Загора, ул. “Ген. Гурко” №102, 

 тел.:/042/ 68-07-15-дирекция, 68-13-50-зам.дирекция; 26-40-97-канцелария;  

e-mail:souvazovsz@abv.bg 

 

Д О Г О В О Р 
за продажба на металорежещи машини 

№………………/…………….2019 год. 

 

Днес ……………. 2019 год., между СУ „Иван Вазов“, идентификационен номер - 

000803481, представлявана от Динко Бойчинов Цвятков – Директор и Нина Бялкова – гл. 

счетоводител, наричани за краткост ПРОДАВАЧ  

и  

………………, ЕГН/ЕИК …………………… с постоянен адрес: ………………………..…. 

…………………………………………………………………, наричан за краткост КУПУВАЧ. 

На основание пълномощно с изх. №10-51-37/23.08.2019 г. на Кмета на община Стара Загора 

и във връзка с решение № 2440 по протокол № 46 от 25.07.2019 г. на Общински съвет Стара 

Загора, тръжен протокол от ………………. г. и заповед № ……………………………. г. на 

Директора на СУ „Иван Вазов“, се сключи настоящият договор за продажба на 

металорежеща машина при следните условия: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1.  ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА металорежеща машина с 

инвентарен номер………………………. 

Чл. 2.  Машината се извозва от столова зала в СУ „Иван Вазов“, гр. Стара Загора, след 

заплащане на сумата по чл.1. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 3.  КУПУВАЧЪТ декларира, че е съгласен и купува машината по чл. 1, на цена 

…………… лева. 

Плащането на договорната цена се извършва по банкова сметка на община Стара 

Загора в „УниКредит Булбанк" АД, BIC код: BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG13 UNCR 

7000 3122 2404 92 

 

III. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 4.  Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и е със срок 

до изнасяне на машините, но не повече от 10 /десет/ календарни дни. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5. КУПУВАЧЪТ се задължава: 

1. при извозване на машинината/те стриктно да спазва изискванията за 

безопасност и да не увреди съзнателно инфраструктурата в СУ „Иван Вазов“ и 

прилежащият и сграден фонд. 

Чл. 6. КУПУВАЧЪТ има право да получи и извози описаната  машина, определена 

съгласно чл. 1 от настоящия договор, при условията описани в утвърдените тръжни правила 

и настоящия договор. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 
Чл. 8. ПРОДАВАЧЪТ се задължава: 

1. да предостави на КУПУВАЧА машинита/те по чл. 1, съгласно условията определени в 

утвърдените тръжни правила и настоящия договор; 
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2. да окаже необходимото съдействие на КУПУВАЧА при изпълнение на предмета на 

настоящия договор. 

 Чл. 9. ПРОДАВАЧЪТ има право да получи определената в чл. 3 цена за плътен куб. метър 

дървесина. 

 

VІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл. 10. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми незабавно ПРОДАВАЧА за всички пречки, 

свързани с предмета на настоящия договор. 

Чл. 11. Страните приемат и се задължават всички съобщения между тях да бъдат 

извършвани в писмена форма, включително и чрез факс и представят следните адреси за 

получаване на кореспонденция: 

ЗА КУПУВАЧА : ……………………………………………………….. 

ЗА ПРОДАВАЧА : гр. Стара Загора, ул. „ген. Гурко“ № 102 

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 12. Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане на договорения срок; 

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

3. при настъпване на обективна невъзможност свързана с изпълнение на предмета на 

договора. 

4. едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, в случай че КУПУВАЧА частично или пълно 

не изпълни договорните си задължения с отправено едномесечно писмено предизвестие. 

5. едностранно от страна на КУПУВАЧА при настьпване на обективна невъможност за 

изпълнение на договорните си задължения с отправено едномесечно писмено предизвестие. 

 

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 13. Обезпечителният депозит се възстановява на купувача, при условие, че същият в 

срока по  чл. 5 е платил договорната цена и е извозил машината/те при спазване на 

условията на настоящия договор. 

Чл. 14. За неуредени в този договор случаи се прилага законодателството на Република 

България. 

Чл. 15. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие, с 

писмено споразумение /анекс/, подписано от страните по договора. 

Чл. 16. Възникналите спорове относно тьлкуването, прилагането, действието, 

изпълнението, неизпълнението и прекратяването на настоящия договор се решават чрез 

преговори и взаимно съгласие между страните, а доколкото това не бъде постигнато или се 

окаже невъзможно, то спора се решава от компетентния съд. 

 Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, два – за СУ „Иван 

Вазов“, един за КУПУВАЧА. 

  

 

ДОГОВАРЯЩИ: 

ПРОДАВАЧ:                                                 КУПУВАЧ: 

 

СУ „ИВАН ВАЗОВ“      …………………………………….. 

ДИНКО ЦВЯТКОВ 

ДИРЕКТОР НА СУ„ИВАН ВАЗОВ“     

 

НИНА БЯЛКОВА     

Гл. счетоводител  

 


