
 

 

 

 

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 

 

      Днес, .................. г., в гр./с. ................................., между: 

      1. ..........................................................................................................................................., 

наричан по-долу Продавач, със седалище и адрес на 

управление/адрес:........................................................................................, с 

БУЛСТАТ/ЕИК/ЕГН………............., представляван от ……….......................................,  

     от една страна, и  

     2. ............................................................................................................................................., 

наричан по-долу Купувач, със седалище и адрес на 

управление/адрес:................................................................................................................, с 

БУЛСТАТ/ЕИК/ЕГН………............., представляван от ……….......................................,     

от друга страна. 

 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

    Чл.1. Продавачът прехвърля на Купувача собствеността върху следната вещ: 

......................................................................................................................................................, 

срещу задължението на Купувача да му заплати определената в този договор 

цена. 

 

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

    Чл.2. (1) Купувачът се задължава да заплати цена за вещта в размер на 

............................................................................................................................................. лева.  

    (2) Цената по предходната алинея трябва да бъде платена най-късно при 

предаването на вещта.  

    (3) Плащането може да се извърши в брой или по банков път, а именно по 

следната: ……………………………………………………………………………………… 

 

III. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА 

СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

    Чл.3. (1) Предаването на вещта се извършва …………………………........................ 

    (2) Купувачът трябва да получи веща в срок до ……………., считано от 

подписването на този договор. 

    (3) За предаването на вещта се подписва приемно-предавателен протокол от 

упълномощени от страните лица. 

    Чл.4. (1) Ако Купувачът е в забава за получаването на вещта, Продавачът 

може: 



- да я предаде за пазене; 

- да я продаде по пазарни цени, след като извести Купувача  

за това; 

- да развали договора, без да спазва изискванията на чл.87 ЗЗД. 

(2) Разноските, направени от Продавача във връзка с действията по 

предходната алинея, са за сметка на Купувача.   

Чл.5. (1) Собствеността на вещта преминава върху Купувача със 

сключването на този договор. 

(2) Рискът от случайното погиване или повреждането на вещта преминава 

върху Купувача от момента на преминаване на собствеността. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 

    Чл.6. (1) Продавачът декларира: 

- че е собственик на вещта; 

- че не му е известно трети лица да имат претенции към вещта. 

    (2) Продавачът е длъжен: 

- да прехвърли собствеността върху вещта; 

- да пази вещта до предаването й на Купувача с грижата на добрия 

търговец; 

- да предаде вещта на Купувача; 

- по искане на Купувача да издаде фактура, а по съгласие на страните – и 

други документи. 

    Чл.7. (1) Продавачът поема гаранционното обслужване на вещта за срок 

от ......... месеца след предаването й на Купувача. 

    (2) Продавачът не носи отговорност за дефекти, които са в резултат на 

неправилна експлоатация на вещта. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

    Чл.8. (1) Купувачът е длъжен: 

- да заплати цената на вещта; 

- да приеме вещта в срока и на мястото, посочени в този договор. 

    (2) Купувачът трябва да прегледа вещта при получаването й и ако тя има 

недостатъци – да уведоми незабавно Продавача. Ако Купувачът не 

направи това, вещта се смята одобрена.  

    (3) При скрити недостатъци на вещта, съществували при продажбата й, 

Купувачът има право да иска тя да бъде заменена с друга качествена вещ, 

ако това е възможно, или да иска съответно намаление на цената. 

    (4) Ако дефектът на вещта съществено намалява цената и годността й за 

обичайното използване, Купувачът може да върне вещта и да иска обратно 

платената цена, както и обезщетение за извършените разноски по 

продажбата. 

    (5) Правата на Купувача по предходните алинеи се огасява с изтичането 

на ............... – месечен срок от предаването на вещта.  



 

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

    Чл.9. (1) Ако Купувачът забави плащането на цената, той дължи 

неустойка в размер на ........ % от неплатената сума за всеки просрочен ден, но 

не овече от ......... % общо.  

    (2) Ако Продавачът е в забава за предаване на вещта, той дължи 

неустойка в размер на ........ % от цената за всеки ден забава , но не повече от 

....... % общо. 

(3) Ако Купувачът не изпрати свои представители за получаване на вещта и 

не я вдигне в срока по чл.3, ал.2, той дължи неустойка в размер на ....... % от 

цената за всеки ден забава, но не повече от ........ % общо. Ако забавата е 

продължила повече от ............ дни, Продавачът може да развали този 

договор, като не губи правото си на устойка.    

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

    Чл.10. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения 

договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и 

разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, 

изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, 

неуредени в този договор, се прилага българското гражданство и търговско 

право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При 

непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред 

..................................... . 

 

    Този договор се състои от .... страници и се състави и подписа в два 

еднакви оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.    

 

    За Продавача: .......................... 

                               (....................) 

 

    За Купувача: ......................... 

                             (...................) 


