ПРОЕКТОДОГОВОР
ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА МПС
Днес ___________ г. в с. Никола Козлево между:
1. Община Никола Козлево, с адрес на управление: с. Никола Козлево, област Шумен,
пл. „23-ти Септември“ № 5, ЕИК 000931568, представлявана от Ешреф Вели Реджеб – Кмет на
Общината и Мешуря Ахмед Мехмед – Гл. счетоводител на общината, наричани за краткост
„ПРОДАВАЧ“
и
2. __________________ с ЕГН/ЕИК ______________, с постоянен адрес/адрес на
управление: ____________________________________________________________,
представлявана от _________________________________, наричан за краткост „КУПУВАЧ“
На основание чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на
Решение № 19 по Протокол № 4 от 20.12.2019 г. на Общински съвет Никола Козлево и Заповед
№ РД - __/______ г. на Kмета на общината се сключи настоящият договор за следното
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА следният лек автомобил, а именно:
• лек автомобил, марка Мерцедес, модел Е 200 Компресор, цвят – черен металик,
регистрационен номер Н7878АР, рама №WDB2110421A562335, двигател № 27194130357071.
Чл. 2. Продавачът продава на Купувача гореописаното МПС, в такова състояние, в което
се намира в момента на продажбата, заедно с всички принадлежности.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. Цената която КУПУВАЧА е заплатил е ________ лв. без ДДС (словом) или
_________ лв. с вкл. ДДС (словом), платени по банков път с платежно нареждане с
№________/________ година. Издадена е фактура № _______/_________ г.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4. Разноските по прехвърлянето на собствеността върху автомобила са за сметка на
КУПУВАЧА.
Чл. 5. Предаването на моторното превозно средство, предмет на настоящия договор се
извършва от Продавача или упълномощено от него лице, чрез двустранно подписан протокол.
Чл. 6. Купувача се задължава да представи всички документи, надлежно отразяващи
плащането на дължимите суми.
Чл. 7. Правото на собственост преминава върху Купувача след сключване на настоящия
договор.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УГОВОРКИ
Чл. 8. Този договор се сключва в писмена форма, която е достатъчна за валидността му
и влиза в сила в момента на подписването му.
Чл. 9. За неуредените с този договор въпроси страните се задължават да прилагат
действащите в Република България нормативни актове.
Чл. 10. Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра по един за
страните.
При сключването на договора бяха представени следните документи:
- свидетелство за регистрация на МПС Nо. ..................................... ;
- квитанция за платен данък ;
- полица по застраховка “Гражданска отговорност”.
- Декларация по чл.264, ал. 2 от ДОПК

ПРОДАВАЧ :__________________
Кмет на община Никола Козлево
Главен счетоводител:___________

Съгласувал:_____________
Ст. юрисконсулт на община Никола Козлево

КУПУВАЧ:_____________
(трите имена написани саморъчно)

