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 ПРОЕКТ 

 

                          ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС 

 

  Днес, …………………….г., в гр. Шумен,  между:  

  „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МБАЛ-ШУМЕН” ЕООД, вписано в Търговския регистър при 

Агенцията по вписванията под ЕИК 127559673, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. 

„Васил Априлов” № 63, представлявано от д-р Камен Игнатов Граматиков – Управител, наричано за 

краткост по-долу „ПРОДАВАЧ“, от една страна 

и 

2. ………………………………….................................................., вписано в Търговския регистър 

при Агенцията по вписванията под ЕИК …………………….., със седалище и адрес на управление: 

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

факс............................................., ел. поща:............................................, представлявано от 

........................................................................ (за юридически лица) 

или 

..........................................................................................................................., с ЕГН..........................., с л.к 

№ ..............................., изд. на.......................г, от МВР............................, с адрес: 

………………………………………………….., тел.........................., (за физически лица), наричан/о за 

краткост по-долу „КУПУВАЧ“, от друга страна се сключи настоящият договор за следното: 

 

1. С настоящия договор ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА следното МПС:   

лек автомобил, марка ……………………., модел …………………….., с регистрационен номер 

…………………….., рама № …………………., двигател № ………………………….., 

за сумата от............................................................лв/словом..........................................................  

........................................................................., с включен ДДС, която е платена на ПРОДАВАЧА по 

банков път. 

 

2. КУПУВАЧЪТ купува описаното по-горе МПС при посочените в този договор условия и за 

посочената цена, изплатена изцяло на ПРОДАВАЧА, по посочената от него банкова сметка, а именно: 

ТБ ……………………………………………..….. 

IBAN: ………………………………………….. 

BIC: ……………………………… 

 

3. Предаването на описаното по-горе МПС се извършва на адрес: в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ 

№ 63, в деня на подписване на настоящия договор. 

3.1. За предаването на МПС се подписва приемно-предавателен протокол. 

 

4. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че: 

4.1. е собственик на МПС, предмет на настоящия договор; 

4.1.1. същото не е предмет на съдебни спорове, обезпечителни или изпълнителни производства и върху 

него не са учредени тежести или каквито и да било други ограничения в разпореждането; 

4.1.2. не му е известно трети лица да имат претенции към МПС, предмет на настоящия договор. 

4.2. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен: 

4.2.1. да прехвърли собствеността върху МПС, предмет на настоящия договор; 

4.2.2. да предаде МПС, предмет на този договор на КУПУВАЧА в състоянието, в което се намира към 

датата на сключване на настоящия договор, заедно с всички принадлежности към него. 

 

5. КУПУВАЧЪТ е длъжен: 

5.1. да приеме гореописаното МПС в срока и на мястото, посочени в т. 3 от този договор. 
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6. Разноските по прехвърлянето са за сметка на КУПУВАЧА. 

7. За всички неуредени по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

8. Споровете, евентуално възникнали по изпълнението на настоящия договор, ще се решават между 

страните в дух на разбирателство и взаимно зачитане на интересите а когато това се окаже невъзможно, 

спорът ще се решава по общия ред на българското законодателство. 

9. При нотариалната заверка на подписите се представиха следните документи: 

- свидетелство за регистрация на МПС № ……………………….; 

- удостоверение за застрахователна стойност, издадено от …………………..; 

- полица по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“; 

- документ за платен данък; 

- декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК. 

 

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

 

ПРОДАВАЧ:       КУПУВАЧ: 

 

............................................     ................................................. 

 

/д-р Камен Граматиков/      /……………………………/ 

 

 

 

 


