
Проекто договор 

 
ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ 

 

Днес ............2016  г. в гр. Дупница се сключи настоящият договор за покупко-

продажба между Професионална гимназия „Акад. Сергей П. Корольов” със седалище и 

адрес на управление гр. Дупница ул. Орлинска № 70,  Булстат: 000252720 

представлявано от инж. Елена Стоилова Костадинова – Директор наричан по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ , от една страна и ………………………………………………. със 

седалище адрес на управление гр …………………… ул. …………………………..  

№………. представлявано от …………………………. ..…………………..наричан по-

долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна. 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО : 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да продаде на КУПУВАЧА /описва се 

вещта),.........................................................................................................................................,

а КУПУВАЧА се задължава да заплати сумата упомената в чл.2 на настоящият договор. 

ЦЕНА, ПРЕХВЪРЛАЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл.2. Цената, която КУПУВАЧЪТ трябва да заплати е 

.........../................................./ лева. В цената са включени разходите направени от 

ПРОДАВАЧА по предаването на стоката. 

Чл.3. Сумата ще бъде изплатена в брой или с платежно нареждане в срок до 

............. 2016 г. 

Чл.4. /1/ Собствеността на стоката или вещта преминава върху КУПУВАЧА в 

момента на предаването на вещта, което се удостоверява с подписването на 

Предавателно-приемателен протокол, който става неразделна част от настоящия 

договор. 

/2/ Всички рискове преминават върху КУПУВАЧА в момента, в който му бъде 

прехвърлена собствеността върху  вещта. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА 

 

           Чл.5 ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде  вещта във вид, количество и 

качество, съгласно уговореното с КУПУВАЧА.   

 Чл.6. КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина 

и в срока, определени в настоящия договор. 

 Чл. 7. КУПУВАЧЪТ е длъжен да изпълни задълженията си по приемането на  

вещта. 
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 Чл.8. При доказване на вина на КУПУВАЧЪТ относно повреждането на вещта 

при нейното получаване, същият дължи на ПРОДАВАЧА цената на стоката или вещта 

или част от нея. 

ДРУГИ  УСЛОВИЯ 

 Чл. 9. ПРОДАВАЧЪТ има право на неустойка в размер на 10 % от дължимата 

сума в случай, че КУПУВАЧЪТ не заплати дължимата сума в срока определен в 

настоящия договор. За всеки просрочен ден КУПУВАЧЪТ дължи неустойка на 

ПРОДАВАЧА в размер на 0.5 % от договорената цена, но не повече от 10%. 

Чл.10. КУПУВАЧЪТ има право на неустойка в размер на 10% в случай, че 

ПРОДАВАЧА не предаде  вещта в срок до  3 дни. След изтичане на този срок 

КУПУВАЧЪТ има право да прекрати договора. 

Чл.11. Страните на настоящия договор ще решават възникналите относно 

изпълнението  му спорове по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по 

реда на Гражданско-процесуалния кодекс. 

      За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите по Закона за 

задълженията и договорите. 

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

от страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ : .....................                                                        КУПУВАЧ :................. 

/инж. Елена Костадинова/ 

Директор на ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” 


