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ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА 

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

 

Днес, ………………………. 2019г. в гр. Разлог между: 

 

Професионална гимназия по транспорт, с адрес гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ №75, с 

БУЛСТАТ: 000016855, представлявано от Емилия Иванова Йорданова – Директор на ПГ 

по транспорт, наричана за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна 

 

И 

 

………………………………………………………………………………………………, 

притежаващ л.к. № ………………….., изд. на ……………………….от МВР - ………….., 

в качеството ми на ………………………..на ………………………………………………., 

регистрирано в …………………………………….., с БУЛСТАТ/ЕИК ……………………, 

със седалище и адрес на управление………………………………………………………… и 

адрес за кореспонденция………………………………………………………………..( за 

юридически лица)/…………………………………………………………………………., 

притежаващ л.к. № ……………………………, изд. на ………………………………от 

МВР - ………………………………, с посочен адрес: ……………………………………… 

……………………………………и адрес за кореспонденция ……………………………… 

…………………………………………………………… (за физически лица), наричано за 

краткост по долу КУПУВАЧ, от друга страна, 

Във връзка с проведен търг с тайно наддаване по реда на Наредба №7 от 14.11.1997г. за 

продажба на вещи – частна държавна собственост се подписа настоящия договор за 

следното: 

Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост върху 

движимите вещи, посочени в чл.2 от настоящия договор, в състоянието, в което се 

намират към момента на продажбата, за което КУПУВАЧЪТ му заплаща цена в размер 

на …………………… (…………………………………………………………….) лева. 

Чл.2. Движимите вещи, предмет на настоящия договор са със следните спецификации: 
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1) Товарен автомобил „ЖУК А 06“ Рег. №Е2433ВВ 

Марка“ „ЖУК А 06“ 

Тип: Товарен автомобил 

Шаси №639335 

Двигател № 211092993 

Двигател тип: Бензин 

Мощност: 51kW/69к.с. 

Обем: 2120 куб.см. 

Скоростна кутия: механична 

Брой места: 1+1 

Тапицерия: черна 

Цвят: сив 

Гуми годност: 30% 

Дата на първоначално въвеждане в експлоатация: 04.04.1988г. 

Пробег в км: 51516 км. 

 

2) Автобус „Чавдар 11 М 3“, Рег.№ Е5669АР 

Марка „Чавдар 11 М 3“ 

Тип: Автобус 

Шаси №8811968103 

Двигател № 14986603071 

Двигател тип: Дизел 

Мощност: 158kW/215к.с. 

Обем: 10850 куб. см. 

Скоростна кутия: механична 

Брой места: 42+1 

Тапицерия: бежово-кафява 

Цвят: светло син/бял 

Гуми годност: 0% 

Пробег м км.: 25 051 км. 

Дата на първоначално въвеждане в експлоатация: 20.02.1989г. 

 

3) Самосвал „ГАЗ 53 А“ Рег.№Е2524ВВ 

Марка: „ГАЗ 53 А“ 

Тип: Товарен автомобил – самосвал 

Шаси №53М49730М90 

Двигател №66068 

Двигател тип: бензин 

Мощност: 85kW/116к.с. 

Обем: 4250 куб. см. 

Скоростна кутия: механична 

Брой места: 1+1 

Цвят: светлосин/сив 
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Гуми годност: 10% 

Дата на първоначално въвеждане в експлоатация: 01.10.1990г. 

Пробег в км.: не се чете км. 

 

4) Мотокар „Балканкар“, тип 1792.20, зав. №353942 

Марка: Балканкар, тип 1792.20 

Тип: Мотокар 

Шаси № 250973 

Двигател № 31003175 

Двигател тип: дизел 

Товароподаемост: 32kN 

Височина на подема: 330 см. 

Скоростна кутия: механична 

Брой места: 1 

Тапицерия: черна 

Цвят: червен 

Гуми годност: 30% 

Дата на първоначално въвеждане в експлоатация: 1985г. 

Отработени моточасове: не се чете 

 

Чл.3. КУПУВАЧЪТ е заплатил напълно посочената в чл.1 цена на ПРОДАВАЧА към датата на 

подписване на настоящия договор и дължимите такси съгласно условията на провеждане на 

процедура по реда на Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на вещи – частна държавна 

собственост. 

Чл.4. ПРОДАВАЧЪТ, декларира, че е собственик на движимите вещи и към датата на 

сключване на настоящия договор не съществуват трети страни, които да имат, или да 

претендират да имат право върху тях. 

Чл.5. движимите вещи се предават на КУПУВАЧА при условията на процедурата по реда на 

Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на вещи – частна държавна собственост, а именно: 

КУПУВАЧЪТ следва да ги вдигне най – късно в 5-дневен срок от подписване на настоящия 

договор, като всички разходи по това са за негова сметка. След този срок КУПУВАЧЪТ дължи 

магазинаж 0,5 на сто от цената по чл.1 за всеки ден след изтичане на срока за предаването й. 

Чл.6. ПРОДАВАЧЪТ не поема гаранции за състоянието на движимите вещи. 

 

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА и един за 

КУПУВАЧА. 

 

ПРОДАВАЧ:        КУПУВАЧ: 

 

………………………………     ……………………………….. 

Емилия Йорданова 

/директор на ПГ по транспорт/ 
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