
ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
НА ИЗДЕЛИЯ ОТ

ИНОКС / МЕСИНГ
Днес, ...................................... в гр./с. ................................................, се 

сключи настоящият договор за покупко-продажба между:

дружество "ИНОКС ИНЖЕНЕРИНГ ПСП" ООД, със седалище и адрес на управление - гр. София, 
СО - Район "Лозенец", ул."Христо Смирненски" № 50, ет. 3, ап.13, БУЛСТАТ №131078343 и № от 
НДР 3220098027, регистрирано с Решение №1/27.01.2004 г., ф.д. 13302/2003г. по описа на СГС, 
наричан накратко ПРОДАВАЧ, представлявано от управителя СЛАВЧО БОГОМИЛОВ ТРАЙКОВ, 
л.к. № 163683637, ЕГН 7010176242, изд. 17.11.2000 г. от МВР-София, от една страна 
и

...........................................................................................................................,
наричан накратко КУПУВАЧ, от друга страна,

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. Продавачът се задължава да продаде на КУПУВАЧА .................................................................., а 
КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати уговорената между страните цена, формираща се от:
• цената на стоката, изчислена в ...лв./линеен метър;
• транспортните разходи, изчислени в ...лв./км транспортирана дистанция;
• разходи за монтаж на място, изчислени в ..............

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. Цената, която КУПУВАЧА трябва да заплати е ........................................................, с начислен 
данък добавена стойност, и се определя съгласно разчетите в заявката, която се съдържа в 
Приложение №1, неизменна част от настоящия договор.
Чл.3. Цената по предходния член ще бъде изплатена на банкова сметка в посочена от ПРОДАВАЧА 
банка.
Чл.4. Цената се заплаща на два транша:
• Седемдесет на сто от договорената цена авансово, до три дни след подписване на този 
договор;
• Тридесет на сто от договорената цена, преди транспортиране на стоката от ПРОДАВАЧА до 
мястото на монтиране за КУПУВАЧА.

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Чл.5. Собствеността на вещта преминава върху КУПУВАЧА след изплащане на сто на сто от цената 
и с предаването й /на мястото на монтиране/ или/от склада на ПРОДАВАЧА/.

IV. ПРЕДАВАНЕ НА ВЕЩТА
Чл.6. ПРОДАВАЧЪТ е изпълнил задължението си да предаде вещта с нейното просто физическо 
предаване на КУПУВАЧА или на определено от него лице, при което се издава стокова разписка от 
КУПУВАЧА.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.7. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде вещта във вид, количество и качество съгласно 
уговореното с КУПУВАЧА.
Чл.8. КУПУВАЧЪТ е длъжен:
• да заплати уговорената цена в размера, по начина и в сроковете, определени в настоящия 
договор; • да получи вещта с приемо-предавателен протокол.



VI. СЪОБЩЕНИЯ
Чл.9. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се извършват 
в писмена форма, изпратени чрез /телеграф/, /телекс/, /препоръчана поща/.

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.10. При наличието на недостатъци на стоката отношенията между страните се уреждат по 
правилата на Закона за задълженията и договорите.
Чл.11. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се 
дължи на непреодолима сила.
Чл.12. При забава от страна на ПРОДАВАЧА при предаването на дължимата вещ той дължи 
неустойка в размер на ........... % за всеки ден забава, но не повече от ............. % от стойността на 
дължимата вещ.
Чл.13. При забава от страна на КУПУВАЧА при заплащането на уговорената в настоящия договор 
сума той дължи неустойка в размер на .......................% от дължимата цена, но не повече от 
.....................%.
Чл.14. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.
Чл.15. Споровете, възникнали по тълкуването, изпълнението или неизпълнението на настоящия 
договор, се решават от съда (от Арбитражния съд при БТПП в съответствие с Правилника му за 
решаване на подобен род дела).
Чл.16. За неуредените въпроси по настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на общото 
гражданско законодателство.
Чл.17. Всички изменения и допълнения на настоящия договор ще се извършват в писмена форма.
Чл.18. Настоящият договор се изготвя в два еднакви екземпляра, всеки от които има еднаква сила, 
по един за КУПУВАЧА и ПРОДАВАЧА.

ПРОДАВАЧ: .......................                                   КУПУВАЧ: ........................


