ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“
Адрес: гр.Смядово,ПК 9820, ул.”Ришки проход” №2,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg; dgs_smiadovo@abv.bg

Проект

ДОГОВОР № ….. / …….. 2020 г.
Днес, ..........2020 г., в гр. Смядово между:
1. „СИДП” ДП Шумен Териториално поделение „ДГС Смядово”, ЕИК 2016174120042, ид. номер по
ЗДДС: BG201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Смядово, ул. “Ришки проход“ № 2,
представлявано от инж. ………………… - Директор, като упълномощено лице съгласно Решение №4
от Протокол № 242/17.02.2020 г. на УС на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен и
………………………….. – ръководител счетоводен отдел – главен счетоводител при ТП „ДГС
Смядово”, наречено по-нататък за краткост ПРОДАВАЧ
и от друга страна
2.
…………………………………,
ЕГН………………………,
притежаващ
лична
карта
№……………………, издадена на ……………………..год. от ……………………………. , валидна до:
……………………… г. с постоянен адрес на местоживеене: гр. …………………., ул.
“…………………..” №…,
или
2. „………………” , ЕИК ……………., регистрирано и вписано в Търговския регистър към Агенция по
вписванията, със седалище и адрес на управление гр. ……………, общ. …………, обл. ………….., ул.
„………………………”, представлявано от ………………………………., в качеството му на
……………………………………………………,
наричан за кратко по-надолу КУПУВАЧ се сключи настоящият договор за покупко-продажба на един
брой климатик, като
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО
1.ПРОДАВАЧЪТ на основание проведена процедура по реда на Наредба №7 за продажба на
движими вещи частна държавно собственост (Обн. - ДВ, бр. 109 от 21.11.1997 г.; доп., бр. 37 от
01.04.1998 г.; изм., бр. 15 от 19.02.1999 г.; изм., бр. 55 от 18.06.1999 г.; в сила от 05.07.1999 г.; изм., бр. 102 от
20.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; ) прехвърля чрез покупко-продажба на КУПУВАЧА правото на

собственост върху: ………………………………………………………………………………….., за
сумата от ………….лв. /словом:…………………………………………………………………../
2. Застрахователната стойност на МПС - ………………………………………………..
3.Състоянието, в което се намира в момента на сключването на настоящият договор
гореспоменатия автомобил е следното:……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
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4.ПРОДАВАЧЪТ, декларира, че е собственик на гореспоменатите превозни средства/превозно
средство и към датата на сключване на настоящия договор не съществуват трети страни, които да
имат, или да претендират да имат права върху него/тях.
4.ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за повреди по МПС появили се след сключване на
настоящия договор и прехвърлянето на собствеността върху КУПУВАЧА.
5.КУПУВАЧЪТ заявява, че е получил гореописаните МПС от ПРОДАВАЧА и същия е в
състоянието посочено в този договор.
6.КУПУВАЧЪТ е заплатил напълно посочена в договора цена на ПРОДАВАЧА при
прехвърлянето на собствеността на МПС и дължимите такси съгласно условията на провеждане н
процедрата.
7.КУПУВАЧЬТ, има право да получи обратно от ПРОДАВАЧА платената цена, както и
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в случай че бъде съдебно отстранен от
закупения от ПРОДАВАЧА превозно средство/ва от трета страна, имаща права върху същото, преди
датата на сключването на настоящият договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра-по един за всяка от страните.
За ПРОДАВАЧА:1....................................
(инж. …………. – директор ТП)

За КУПУВАЧ:.............................
(…………………………….)

2...........................................
(………………………………………. – р-л сч. отдел – гл.счетоводител при ТП)
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