ДОГОВОР
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (МПС)

Днес, ………. 20…. год., в град …………………………………, между:
1.

……………………………………………………………………………………………………..,

с ЕГН ……………………………………, Л.К. № ………………………………., издадена на
………………… г. от ……………………………………………., с адрес: ……………………….
………………………………………………………………………………………………………..,
наричан/а по-долу за краткост Продавач, от една страна,
и
2.

……………………………………………………………………………………………………..,

с ЕГН ……………………………………, Л.К. № ………………………………., издадена на
………………… г. от ……………………………………………., с адрес: ……………………….
………………………………………………………………………………………………………..,
наричан/а по-долу за краткост Купувач, от друга страна,
се сключи настоящият Договор за покупко-продажба на МПС при следните условия:
I. ПРЕДМЕТ
Чл.1. (1) Продавачът продава, а Купувача купува следното МПС, собственост на Продавача:
Вид – лек автомобил; Марка - …………………………………; Модел - …………………………,
Рама № …………………………, Двигател № …………….………..; с държавен регистрационен
номер № ……………...……; Цвят – ……………………., при условията на настоящия Договор.
(2) Продавачът прехвърля собствеността на гореописаното МПС и го предава на
Купувача, заедно с всички принадлежности, числящи се към него, за сумата от …………
(…………………...…………………………………..…) лева.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
Чл.2. (1) Продавачът е длъжен да предаде на Купувача автомобила, в състоянието, в което се
намира в момента на продажбата, а именно – в изправност и в движение.
(2) Продавачът заяви, че е получил сумата по чл.1, ал.2 от Купувача изцяло и в брой
при сключване на настоящия Договор.
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III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
Чл.3. (1) Купувачът заяви, че купува описаното по-горе МПС при посочените условия и за
посочената цена, изплатена напълно на Продавача.
(2) Купувачът има право да получи от продавача автомобила, в състоянието, в което се
намира в момента на сключване на този договор, заедно с всички принадлежности към МПС.
(3) Разноските по прехвърлянето са за сметка на Купувача.
IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§.1.

При сключване на настоящия договор бяха представени следните документи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Свидетелство за регистрация на МПС № ................................ ;
Квитанция за платен данък № .............................. ;
Декларация по чл.264, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
Декларация по чл.25, ал.8 от ЗННД;
Полица за застраховка „Гражданска отговорност” № ……………… ;
Други: ..............................................................
(пълномощни, удостоверения за наследници или др.)

§.2.

За неуредените в договора обстоятелства се прилагат разпоредбите на Закона за

задълженията и договорите и гражданското законодателство на Република България.
§.3.

Договорът се състави и подписа пред нотариус в два еднакви екземпляра – по един за

всяка от страните.
ПРОДАВАЧ:

КУПУВАЧ:
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