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ДОГОВОР 
за изработка, доставка и монтаж на различни видове мебелировка  

 
 Днес, 15.04.2016 г., в гр. Варна между: 

„Хестия“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, 9000, ул. „Антон Страшимиров“ № 1, 
ет. 3, ап. 6, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията  с ЕИК 148008157, представлявано от 
Светломир Любомиров Светославов, в качеството му на Управител, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ и 

МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул „Хр. Смирненски“ 
№1, тел. 052 302875/6 и факс: 052 302874, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 
103562052, представлявано от проф. д-р Жанета Георгиева, д.м. - Изпълнителен директор, чрез Марта 
Александрова Дракова, Директор „Икономически дейности“ - упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, 
притежаваща нотариално заверено пълномощно от законния представител на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. 
Варна с рег. № 1465 от 17.10.2013 г. на нотариус Светлана Стойчева с рег. №193 на НК, с район на действие - 
РС Варна, от друга страна, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, се сключи настоящият договор за следното: 

I. Предмет и срок на договора. 

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост върху различни видове 
мебелировка, описани подробно в Приложение №1, изработени по спецификация на КУПУВАЧА и със 
собствени на ПРОДАВАЧА средства, и наричани по-долу за краткост ВЕЩТА, срещу цена, която КУПУВАЧЪТ се 
задължава да му заплати в размера и при условията, указани по-долу в настоящия договор. 

II. Срок на договора 

Чл.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до 
доставянето и монтирането на ВЕЩТА от ПРОДАВАЧА, удостоверено с подписването на приемо-предавателни 
протоколи, отразяващи приключилите дейности без забележки и в пълен обхват, представянето на 
оригинална/и данъчна/и фактура/и и до изтичане на гаранционния срок, посочен в чл.8. 

III. Стойност на договора и начин на плащане. 

Чл.3. Стойността на договора е 24 434,36 (двадесет и четири хиляди, четиристотин тридесет и четири 
лева, и тридесет и шест стотинки) лева с включен ДДС, с включени всички дължими елементи - изработка, 
доставка, монтаж и други. Плащането по настоящия договор ще се извърши чрез банков превод в български 
лева, по следната банкова сметка на ПРОДАВАЧА: Банка: „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, IBAN 
BG19TTBB94001526810793, BIC TTBBBG22. 

Чл.4. КУПУВАЧЪТ ще заплати на ПРОДАВАЧА уговореното възнаграждение в срок до 30 (тридесет) 
календарни дни, считано от датата на двустранно подписани приемо-предавателни протоколи, с отразяване в 
тях на приключилите дейности, без забележки и в пълен обхват, и оригинална/и данъчна/и фактура/и.  

IV. Задължения на ПРОДАВАЧА 

Чл.5. ПРОДАВАЧЪТ се задължава: 
5.1. да предаде ВЕЩТА за ползване в състояние, в срок и по начин, уговорени по- долу в настоящия 
договор; 
5.2. да изработи ВЕЩТА на свой риск със собствени средства в срок до 30 (тридесет) календарни 

дни, считано от датата на подадена от КУПУВАЧА заявка за изработка, по начин така, че тя бъде годна за 
предвиденото й предназначение; 

5.3. да достави и монтира ВЕЩТА в срок до 3 (три) работни дни след подадена от КУПУВАЧА заявка 
за монтаж; 

5.4. да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху ВЕЩТА. 
Чл.6. ПРОДАВАЧЪТ отговоря за доброто качество на вложените във ВЕЩТА материали. 
Чл.7. Разходите и риска по транспортирането и монтирането на ВЕЩТА са за сметка на ПРОДАВАЧА. 
Чл.8. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да извършва гаранционна подръжка на ВЕЩТА в срок от 24  (двадесет 

и четири) месеца след двустранно подписване на приемо-предавателни протоколи, отразяващи 
приключилите дейности, без забележки и в пълен обхват.  
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Чл.9. Гаранционното обслужване обхваща безвъзмездното отстраняване на всякакви повреди и 
отклонения в нормалното функциониране на ВЕЩТА, до изтичането на срока, посочен в чл. 8. 

Чл.10. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстранява възникналите повреди и неизправности по ВЕЩТА в 
срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на получаването на писмено уведомление от КУПУВАЧА за 
съответната повреда. 

V. Предаване на ВЕЩТА. Прехвърляне на собствеността и риска. 

Чл.11. Страните се споразумяват ВЕЩТА да бъде предадена в състояние, отговарящо на договореното й 
предназначение. 

Чл.12. Местоизпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА да предаде ВЕЩТА е  МБАЛ „Света Марина“ 
ЕАД, находяща се на адреси: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1 и бул. „ Цар Освободител“ №100. 

Чл.13. Собствеността и рискът от погиването на ВЕЩТА се прехвърлят върху КУПУВАЧА с двустранното 
подписване на приемо-предавателни протоколи, отразяващи приключилите дейности, без забележки и в 
пълен обхват, удостоверяващи нейното предаване и монтиране в изправно състояние. 

VI. Задължения на КУПУВАЧА. 

Чл.14. КУПУВАЧЪТ е длъжен: 
14.1. да получи ВЕЩТА и да я прегледа; 
14.2. да заплати цената в срока и по указания в договора начин. 

VII. Отговорност за скрити недостатъци и съдебно отстранение.  

Чл.15. При скрити недостатъци, съществували преди монтирането на ВЕЩТА, констатирани със 
съответен двустранен протокол, КУПУВАЧЪТ има право да иска от ПРОДАВАЧА да поправи ВЕЩТА за своя 
сметка, да я замени с качествена такава, или да иска намаление на цената. В случай че ПРОДАВАЧЪТ не 
изпълни нито едно от посочените в предходното изречение, КУПУВАЧЪТ има право да развали договора, като 
върне ВЕЩТА и получи обратно платената цена, заедно с разноските и вредите си от сделката. 

Чл.16. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на материалите, от които е изработена ВЕЩТА, и че не 
му е известно към датата на сключване на договора трети лица да имат или да претендират да имат права 
върху нея. 

Чл.17. В случай, че бъде съдебно отстранен от ВЕЩТА, КУПУВАЧЪТ има право да получи от ПРОДАВАЧА 
всички суми, които е платил на последния, ведно с неустойка в размер на 50 (петдесет) % от стойността на 
ВЕЩТА, с включен ДДС. 

VIII. Неизпълнение. 

Чл.18. При неоснователен отказ от страна на ПРОДАВАЧА да изпълни задълженията си по чл.5, чл.8 и 
чл.10 от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5 (пет) % от стойността, посочена 
в  чл.3 за всяко отделно неизпълнение.  

IX. Форсмажорни обстоятелства. 

Чл.19. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 
последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.20. Страната, изпаднала в забава поради непреодолима сила, е длъжна да уведоми писмено 
насрещната страна в 3 (три)- дневен срок, от настъпването на събитието, причинило невъзможността за точно 
изпълнение. 

Чл.21. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава в 
момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да се позовава на 
непреодолима сила. 

Чл.22. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата 
на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди. 

X. Заключителни клаузи. 

Чл.23. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не изпълнява 
свое задължение по него, след като е била надлежно поканена да го изпълни и й е предоставен обективен и 
достатъчен срок за изпълнение на съответното задължение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към договор 8389 за изработка, доставка и монтаж на различни видове мебелировка  

за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, сключен на 15.04.2016 г.,  
между МБАЛ „Света Марина” ЕАД и „Хестия“ ЕООД 

 
1. Спецификация 

 

  
Стая 

  
Наименование 

Описание 

Приблизител-
ни размери 
(дължина, 

дълбочина, 
височина) 

Брой 

Ед. цена 
в лв. с 
ДДС за 
брой 

Стойност 
в лева с 

ДДС 
№ 
по 

ред 
№ 

Предназна-
чение 

  
Психиатрична болница, блок възрастни  

1 
1-12, 
19, 
20 

Болнична 
стая 

Шкаф с рафтове 
с два рафта, изтеглящ се 
механизъм за окачване 

60/35/200 24 110,63 2 655,12 

2 

13 Кабинет 

Шкаф с вградена 
мивка 

две врати, един рафт, термо 
плот, мивка 40/40/20 см  

100/60/90 1 210,94 210,94 

3 Шкаф с рафтове 
за окачване на стена, с две 
врати, един рафт 

100/30/60 1 64,69 64,69 

4 
Мебел за 
компютър 

тип бюро 140/70/75 1 80,63 80,63 

5 
Система за 
подреждане на 
документация 

на колелца, с четири 
чекмеджета 

40/60/70 1 114,38 114,38 

6 
Поставка за 
компютър 

на колелца 25/60 1 21,56 21,56 

7 Шкаф с рафтове 
със заключване (1 ключ + 1 
резервен), поставка (тръба за 
закачалки), два рафта           

45/60/200 1 131,25 131,25 

8 Шкаф с рафтове 
четири врати (горе и долу), 
четири рафта (между вратите) 

90/50/220 3 166,88 500,64 

9 

14 
Офис за 
храна 

Шкаф с вградена 
мивка 

две врати, един рафт, с термо 
плот, мивка 40/40/20 см  

140/60/90 1 292,50 292,50 

10 Шкаф с рафтове 
осем врати, един рафт, четири 
чекмеджета, с термо плот 

440/60/90 1 796,88 796,88 

11 Шкаф с рафтове 
за окачване на стена, с девет 
врати, един рафт 

440/30/60 1 274,69 274,69 

12 Шкаф с рафтове 
шест врати, един рафт, с термо 
плот 

360/60/90 1 560,63 560,63 

13 Шкаф с рафтове 
за окачване на стена, с шест 
врати, един рафт 

360/30/60 1 209,06 209,06 

14 

16 
Сестрински 
пост 

Мебел за 
компютър 

тип бюро 140/70/75 2 80,63 161,26 

15 
Система за 
подреждане на 
документация 

на колелца, с четири 
чекмеджета 

40/60/70 2 114,38 228,76 

16 
Поставка за 
компютър 

на колелца 25/60 2 21,56 43,12 

17 Шкаф с рафтове 
четири врати (горе и долу), 
четири рафта (между вратите) 

90/50/220 2 166,88 333,76 

18 Шкаф с рафтове една врата, един рафт 60/50/90 1 73,13 73,13 



 Стр. 5 от 7  

19 Шкаф с рафтове 

за 24 папки, разположение на 
папките - на два реда, с 
отделни прегради между всяка 
клетка, ширина на клетка 7 см, 
височина на клетка 35 см., за 
окачване на стена 

76/35/110 1 122,81 122,81 

20 
17 

Манипула-
ционна 

Шкаф с вградена 
мивка 

осем врати, един рафт, с термо 
плот, мивка 40/40/20 см  

400/60/90 1 693,75 693,75 

21 Шкаф с рафтове 
за окачване на стена, с осем 
врати, един рафт 

400/30/60 1 243,75 243,75 

22 

18 
Лекарски 
кабинет 

Шкаф с вградена 
мивка 

две врати, един рафт с термо 
плот, мивка 40/40/20 см 

100/60/90 1 210,94 210,94 

23 Шкаф с рафтове 
за окачване на стена, с две 
врати, един рафт 

100/30/60 1 64,69 64,69 

24 
Мебел за 
компютър 

тип бюро 140/70/75 2 80,63 161,26 

25 
Система за 
подреждане на 
документация 

на колелца, с четири 
чекмеджета 

40/60/70 2 114,38 228,76 

26 
Поставка за 
компютър 

на колелца 25/60 2 21,56 43,12 

27 Шкаф с рафтове 
заключване (1 ключ + 1 
резервен), поставка (тръба за 
закачалки), два рафта           

45/60/200 2 131,25 262,50 

28 Шкаф с рафтове 
четири врати (горе и долу), 
четири рафта (между вратите) 

90/50/220 2 166,88 333,76 

29 

21 
Лекарски 
кабинет 

Мебел за 
компютър 

тип бюро 140/70/75 2 80,63 161,26 

30 
Система за 
подреждане на 
документация 

на колелца, с четири 
чекмеджета 

40/60/70 2 114,38 228,76 

31 
Поставка за 
компютър 

на колелца 25/60 2 21,56 43,12 

32 Шкаф с рафтове 
заключване (1 ключ + 1 
резервен), поставка (тръба за 
закачалки), два рафта           

45/60/200 2 131,25 262,50 

33 Шкаф с рафтове 
четири врати (горе и долу), 
четири рафта (между вратите) 

90/50/220 2 166,88 333,76 

34 

22 Изливно 

Шкаф с вградена 
мивка 

четири врати, един рафт с 
термо плот, с 2 мивки 4/40/20 
см  

200/60/90 1 404,06 404,06 

35 Шкаф с рафтове 
за окачване на стена, с четири 
врати, един рафт, със 
заключване 

200/30/60 1 147,19 147,19 

36 

23 
Дежурен 
санитар 

Шкаф с рафтове 
заключване (1 ключ + 1 
резервен), поставка (тръба за 
закачалки), два рафта           

45/60/200 7 131,25 918,75 

37 Шкаф с рафтове 
две врати, един рафт, с термо 
плот 

120/60/90 1 198,75 198,75 

38 

26 
Дежурна 
сестра 

Шкаф с рафтове 
заключване (1 ключ + 1 
резервен), поставка (тръба за 
закачалки), два рафта           

45/60/200 8 131,25 1 050,00 

39 Шкаф с рафтове 
две врати, един рафт, с термо 
плот 

120/60/90 1 198,75 198,75 
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40 

27 
Дежурен 
лекар 

Мебел за 
компютър 

тип бюро 140/70/75 2 80,63 161,26 

41 
Система за 
подреждане на 
документация 

на колелца, с четири 
чекмеджета 

40/60/70 2 114,38 228,76 

42 
Поставка за 
компютър 

на колелца 25/60 2 21,56 43,12 

43 Шкаф с рафтове 
четири врати (горе и долу), 
четири рафта (между вратите) 

90/50/220 2 166,88 333,76 

44 Шкаф с рафтове 
заключване (1 ключ + 1 
резервен), поставка (тръба за 
закачалки), два рафта           

45/60/200 2 131,25 262,50 

45 
22А, 
24, 
25 

Складове Шкаф с рафтове 

16 врати (в два реда, четири 
колони), четири рафта, със 
заключване на всяка врата (1 
ключ + 1 резервен) 

400/50/240 3 1 098,75 3 296,25 

  Болнична аптека 

46 

  

Събле-         
калня  

Шкаф с рафтове 
заключване (1 ключ + 1 
резервен) , поставка (тръба за 
закачалки), два рафта           

45/60/200 3 131,25 393,75 

47 
Склад пре-
вързочни 
материали 

Шкаф с рафтове с 5 рафта, без врати, в 4 колони 400/60/270 2 832,50 1 665,00 

  Лаборатория по медицинска генетика 

48   Кабинет  Шкаф с рафтове 
заключване (1 ключ + 1 
резервен), поставка (тръба за 
закачалки), два рафта           

45/60/200 1 131,25 131,25 

  Клиника по хемодиализа 

49   
Кабинет 
технически 
секретар 

Шкаф с рафтове 
две врати (в два реда, една  
колона), четири рафта 

80/35/200 2 146,25 292,50 

50   Коридор Шкаф с рафтове 

12 врати, в два реда, три 
колони, с четири рафта, със 
заключване, височина на 
долния ред - 200 см, височина 
на горния ред - 75 см. 

300/70/275 1 1 155,94 1 155,94 

51   
Събле-
калня 
сестри 

Шкаф с рафтове 
заключване (1 ключ + 1 
резервен), поставка (тръба за 
закачалки), два рафта           

40/60/200 3 131,25 393,75 

  Втора инфекциозна клиника 

52   Стаи VIP  Шкаф с рафтове 
заключване (1 ключ + 1 
резервен), поставка (тръба за 
закачалки), два рафта           

40/60/200 8 122,81 982,48 

  Клиника по хематология - Отделение по трансплантации 

53 
  Коридор 

Шкаф с вградена 
мивка 

шест врати, един рафт, осем 
чекмеджета, термо плот,   
мивка 40/40/20 

400/60/90 1 815,63 815,63 

54 Шкаф  с рафове 
за окачване на стена, с осем 
стъклени вратички, един рафт 

200/30/60 1 328,13 328,13 

 Инфекционна болница  

55   
Болнични 
стаи 

Шкаф с рафтове 
с два рафта, изтеглящ се 
механизъм за окачване 

60/35/200 8 110,63 885,04 

Обща стойност в лева с включен ДДС: 24 434,36 
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