
Образец на договор за покупко-продажба 
       ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 
 

 
ДОГОВОР 

ЗА ПРОДАЖБА НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО („МПС”) 
 
 
 
Днес, ............................ г., в гр. София, между: 
 
1. „Булгаргаз“ ЕАД, ЕИК 175203485, със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1000, район Сердика, ул. „Петър Парчевич“ №47, представлявано от изпълнителния 
директор Николай Ангелов Павлов, наричано за краткост „ПРОДАВАЧ”    

и 
2. ………………………………………………………………………………., 

ЕИК/ЕГН …………………………………………………………………………………, със 
седалище и адрес на управление/постоянен адрес: …………………………………... 
………………………………………………………………………………………………., 
представлявано от …………………… ……………………………………….., наричано за 
краткост „КУПУВАЧ” 

се сключи настоящия договор за продажба на МПС („Договора”), в който страните 
се споразумяха за следното:  

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 1 ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА собствеността върху 

собственото си МПС, в състоянието, в което се намира същото към момента на продажбата, 
заедно с всичките принадлежности, принадлежащи към него, срещу цена и условия, описани 
по-долу в настоящия договор. 

 
Чл. 2 Обект на настоящия договор е товарен автомобил Дачия, модел Сандеро, с 

рег. № СА 8756 РВ, който има следните характеристики:  
Марка DACIA 
Модел SANDERO  
Цвят - черен 
Брой места - 3+1 
Рама № UU1BSDKKF42417673 
Двигател № K9KK792R017681 

- вид гориво - дизел 
- работен обем - 1461 см³; мощност – 50 kW 
Изминат пробег от началото на експлоатацията – около 211 049 км. 
Първа регистрация: 21.12.2009 г. 
 
 
 

 



ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, РАЗНОСКИ 
 
Чл. 3 Продажната цена за товарния автомобил Дачия, модел Сандеро, с рег. № СА 

8756 РВ,  е ................. (………………………………………................) лева с ДДС, която е 
напълно платена от КУПУВАЧА по банков път преди подписване на настоящия Договор. 

 
Чл. 4 КУПУВАЧЪТ заявява, че е съгласен да купи описаното по-горе МПС срещу 

посочената продажна цена, заплатена от него напълно по банков път преди подписване на 
настоящия договор, и в състоянието, в което се намира същото към деня на продажбата. 

 
Чл. 5 Владението върху вещта, описана в пар. I, чл. 1, се предава с подписването на 

настоящия договор от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА.  
 
Чл. 6 Разноските по прехвърлянето на МПС се поемат от КУПУВАЧА. 
 
ІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 
Чл. 7 При сключването на Договора бяха представени следните документи: 
 
- Свидетелство за регистрация на МПС ……………………… 
- Приходна квитанция за платен данък за МПС ………………………………….. 
- Удостоверение за застрахователна стойност …………………………..., 

издадено от ………………………………………………………………. на 
…………………….; 

- Декларации по чл. 264, ал. 2 от ДОПК, с рег. N ………./…………………........г. 
и рег. N ………/.................... г. на нотариус ..............................................., рег. № ............. на 
НК; 

- Валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. 
 
Чл. 8 Спорове във връзка със сключването, изпълнението и тълкуването на 

договора се решават чрез преговори с цел споразумение, а при непостигане на такова се 
отнасят за разрешаване пред компетентния съд в гр. София, по реда на чл. 117 от ГПК. 

 
Настоящият Договор се изготви и подписа в три еднообразни 

екземпляра – по един за всяка от страните и един за Нотариуса. 
 
 
 
ПРОДАВАЧ:                 ______________________ 
                                 
 
За „Булгаргаз“ ЕАД, Николай Павлов – изпълнителен директор 
 
 
КУПУВАЧ:    ______________________ 
            
 
За ………………………………..……………….  
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