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Приложение № 7 

ДОГОВОР  
№ ......................................../…………………….. 

 
Днес, .................... 2020 г. в гр. София 
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, 

със седалище и адрес на управление: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, 
ет. 4, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 130316140, 
представлявано от Ангел Забуртов - Генерален директор от една страна, наричано за 
краткост по-долу в договора ПРОДАВАЧ 

и 
…………………………………………………………………………………………………
……….. (л.к., ЕГН/ЕИК), ………………………………… (адрес/седалище), наричано по-
нататък за краткост КУПУВАЧ от друга страна,  

на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997г. за продажба на движими 
вещи – частна държавна собственост и във връзка с тръжен протокол № ………………… 
се сключи настоящият договор за следното: 
   

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. С настоящия договор ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли на 
КУПУВАЧА собствеността върху лек автомобил марка …………, модел……………, 
рег.№………………………….., рама №………………………, двигател №:………., 
наричан по-нататък ,,вещ“ срещу задължението от страна на КУПУВАЧА да заплати 
цената съгласно условията на проведения на ……………….търг с тайно наддаване за 
продажба на движими вещи – частна държавна собственост.  

Чл. 2. ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА вещта в състоянието, в което се 
намира в момента на търга и на огледа. 

Чл.3. КУПУВАЧЪТ се съгласява да закупи описаната по-горе вещ при 
посочените условия и за посочената цена, изплатена изцяло на ПРОДАВАЧА, като 
КУПУВАЧЪТ няма финансови претенции за неизправности и недостатъци по закупената 
вещ. 
 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Чл.4. (1) За предоставянето на вещта, предмет на този договор, КУПУВАЧЪТ 

дължи достигнатата на търга с тайно наддаване цена в размер на ......... (............................) 
лв. и дължимото по продажбата ДДС в размер на 20%, след приспадане на внесената от 
него депозитна вноска в размер на ...................... (..............................................) лева. 

(2) КУПУВАЧЪТ заплаща в тридневен срок разликата в размер на ................ 
(............................) лв. между внесената от него депозитна вноска и достигнатата на търга 
цена, по следната банкова сметка на ДП „Пристанищна инфраструктура”:  

БАНКА: ЦКБ АД клон Химимпорт 
IBAN: BG39 CECB 9790 104 305 28 00 
BIC: CECBBGSF 
ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: ДП „Пристанищна инфраструктура” 
ОСНОВАНИЕ: закупуване на МПС………. 

(3) За получената сума ДП „Пристанищна инфраструктура” издава данъчна фактура. 
(4) Цената е окончателна и не подлежи на промяна. Разходите на КУПУВАЧА, 

свързани с преместване на закупената движима вещ, са за негова сметка. 
Чл.5. КУПУВАЧЪТ декларира, че е заплатил напълно посочената в чл. 4 цена на 

ПРОДАВАЧА към датата на подписване на настоящия договор. 
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Чл.6. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е получил изцяло продажната цена преди 
подписването на договора, за което е издал съответните счетоводни документи. 

ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл.7.(1) Страните се задължават в срок до 5 (пет) дни от подписването на 

настоящия договор да извършат предаването на продадената вещ с подписване на 
двустранен приемо-предавателен протокол, който се съставя  в 2 (два) еднообразни 
екземпляра - по един за всяка от страните. За ПРОДАВАЧА протоколът се подписва от 
лицето за контакт по местонахождението на автомобила. 

(2) След изтичане на този срок, КУПУВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 10 на
сто от началната тръжна цена за всеки ден забавяне. 

(3) Правото на собственост и рискът от случайно погиване или повреждане на
продадената вещ преминава върху КУПУВАЧА с подписването на настоящия договор. 

Чл. 8. КУПУВАЧЪТ има право да получи от ПРОДАВАЧА движимата вещ  в 
състоянието, в което е била при огледа. 
            Чл.9. (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да покрие разноските по прехвърлянето на 
закупеното МПС пред нотариус в гр. София, посочен от ПРОДАВАЧА, и да представи 
на ПРОДАВАЧА вносни бележки за платени държавни такси. 

Чл. 10. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за недостатъците, които са били 
известни на КУПУВАЧА при сключване на договора. 

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 11. Измененията в настоящия договор се извършват с писмено споразумение 

между двете страни. 
Чл. 12. Страните ще решават евентуално възникналите спорове по този договор 

със споразумение, а в случай че такова не бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен за 
решаване от компетентния български съд, съгласно действащото законодателство на 
Република България. 

Чл. 13.. Страните определят следните лица за контакт по изпълнението на този 
договор: 

Лице за контакт от страна на ПРОДАВАЧА:........................................., адрес: гр. ; 
тел: ...............................; e-mail: ...................................,  ф.:............................ 

Лице за контакт от страна на КУПУВАЧА: .........................., адрес: 
............................................, тел.: ..............., факс: ................... 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 
страните. 

ЗА ПРОДАВАЧА: ЗА КУПУВАЧА: 

Ангел Забуртов 
Генерален директор на 
ДП „Пристанищна инфраструктура” 

mailto:t.misheva@bgports.bg

