
Д О Г О В О Р ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА   

 

№ 76/Др/06.07.2022 год. 
 

 

Днес, на 06.07.2022 г., в с. Старо Оряхово, 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 (Заличено на 

осн. чл.59 от ЗЗЛД)- Директор, и (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД)-  РСО-Гл.счетоводител,  

наричан за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и от друга 

 

2. Мирослав (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) Костов, ЕГН (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД)  

адрес (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД), 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 инж. Йордан (Заличено на осн. чл.59 от 

ЗЗЛД)Радославов - Директор,продава на  Мирослав (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) 

Костов, ЕГН 6801187940  адрес гр. Варна, ул. „Радост“ № 1, вх.Б, ет.5, ап.25 , както 

следва: 

Двигател „Хонда“ тип извънбордов 130 к.с., бензинов,  в състоянието, което се намира 

към момента на продажбата за сумата от 4378.50 лв.(четири хиляди триста седемдесет и 

осем лв и 50 ст.) без ДДС, 5254.20 лв. (пет хиляди, триста седемдесет и осем лева и                   

50 стотинки)  с ДДС, представляваща цена по настоящия договор, която сума Продавачът 

заяви, че е получена изцяло платена в касата на  ТП ДЛС „Шерба“, преди подписване на 

настоящия договор. 

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

договор Двигател „Хонда“ тип извънбордов 130 к.с.,бензинов  в състоянието, в което 

се намира към момента на продажбата, за сумата от  5254.20 лв. 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. Фактура № 1600037241/06.07.2022 год. 
 

 

ПРОДАВАЧ:                        КУПУВАЧ:  

ДИРЕКТОР: /п/      /п/ 

      /(Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД)/ /(Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД)/  

   

 

РСО-ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ /п/ 

                             /(Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД)/  


