
ПРОЕКТ НА Д О Г О В О Р 

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА   

 

 

Днес, на .................2020г., в гр..............., на основание чл.23 от Наредба № 7 от 1997 г. за 

продажба на движими вещи – частна държавна собственост се сключи настоящият договор за 

покупко- продажба, между следните страни: 

1.ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА при Североизточно държавно 

предприятие Шумен, Булстат 2016174120080, седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, 

обл.Варна, ул.Дунав №8, представлявано от директор инж..............., ЕГН ............., съгласно 

Договор за управление №.............г.,  наричан за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и от друга 

              2......................., . адрес .:....................., ЕИК ............ представлявано от ................., наричан 

за краткост КУПУВАЧ,  

 

           По силата на който страните обективираха волята си за следното: 

           1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА при Североизточно държавно 

предприятие Шумен,  представлявано от ............. продава на .............. , представлявано от 

................. , както следва: 

         Моторна лодка със свидетелство за регистрация №10-5116-17 с Пристанище на 

регистрация Варна с рег.№Вн 8611 и Колесар (ремарке) за лодка с рег.№А 1611 ЕК 
Технически данни на моторна лодка : дължина  L oa- 5, 60 м , L bp- 5,20 м,  широчина   

B- 2,50 м, височина на борда-1,00 м,   надводен борд- 600 мм,    газене- 0,40 м,     

корпус:WELG0244M84D- I8F 

Материал на корпуса: стъклопласт, 

ДВИГАТЕЛ: „Хонда“, брой 1 тип: Извънбордов №BZBE1101367 

Гориво- бензин/запас 120 л, описан в Свидетелство за регистрация №10-5116-17 от 

16.05.2017г , издадено от ИА „Морска администрация“ на РБ. 
        В състоянието, което се намира към момента на продажбата, заедно с всички 

принадлежности, числящи се към нея, включително и  Колесар (ремарке) за лодка с рег.№А 

1611 ЕК за сумата от .................. лева с ДДС, представляваща цена по настоящия договор 

, която сума Продавачът заяви, че е получена изцяло по банков път , преди подписване 

на настоящия договор. 

       2.Купувачът заяви , че е съгласен и купува подробно описаната в т.1- ва от настоящия 

договор лодка в състоянието , в което се намира към момента на продажбата, ведно с 

всички принадлежности, числящи се към нея, включително Колесар (ремарке) за лодка с 

рег.№А 1611 ЕК за сумата от ......... с ДДС, която сума Купувачът е изплатил изцяло на 

Продавача преди подписването на настоящия договор. 

       3.Разноските по прехвърлянето са за сметка на купувача. 

       4.Продавачът се задължава да предаде закупените вещи на Купувача, като за целта се 

подписва приемо- предавателен протокол, неразделна част от договора. 

 

За сключването на договора се представиха следните документи: 

1............................; 2...........................; 3........................... 

 

 

ПРОДАВАЧ: __________________            КУПУВАЧ:_____________________ 


