

ДОГОВОР ЗА ОСОБЕН ЗАЛОГ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Днес,................. . г., в гр........................ между страните: 

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

(трите имена на физическото лице, ЕГН, л. карта или точното наименование на

едноличния търговец или юридическото лице, фирмено дело, съда по

месторегистрацията, БУЛСТАТ, данъчен №) ............................................................................. ........................................................... ................,

(адреса на физическото лице, седалището и адреса на управление на ЕТ и ЮЛ)

представлявано от ...........................................................

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

(трите имена, ЕГН, лична карта на законния представител или пълномощника

на ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР) наричан по-долу за краткост ЗАЛОЖЕН КРЕДИТОР

и

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

(трите имена на физическото лице, ЕГН, л. карта или точното наименование на

едноличния търговец или юридическото лице, фирмено дело, съда по

месторегистрацията, БУЛСТАТ, данъчен №) ............................................................................. ............................................................................,

(адреса на физическото лице, седалището и адреса на управление на ЕТ и ЮЛ)

представлявано от ...........................................................

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

(трите имена, ЕГН, лична карта на законния представител или пълномощника

на ЗАЛОГОДАТЕЛЯ) наричан по-долу за краткост ЗАЛОГОДАТЕЛ, на основание разпоредбите на Закона за особените залози, се сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 1. Този договор се сключва за обезпечаване на вземането на ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР по ................................................................. от ............................ г., между .................................., в размер на................................................................., с падеж................................, лихва.............................., неустойка ............................................................. 

Чл. 2. (1) За обезпечаване вземането по чл. 1, ЗАЛОГОДАТЕЛЯТ учредява в полза на ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР особен залог върху:

1. ................................................................... на стойност ......................... лв.;

2. .................................................................... на стойност ......................... лв.;

3. .................................................................... на стойност ......................... лв., 

без предаване на държането на заложената вещ/и.

(2) Към момента на сключване на договора заложеното имущество се оценява на .......................... лв. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Чл. 3. ЗАЛОГОДАТЕЛЯТ има право:

1. да запази държането на заложената вещ/и по този договор;

2. да използва в своята дейност заложената вещ/и, съобразно тяхното предназначение.

Чл. 4. (1) ЗАЛОГОДАТЕЛЯТ е длъжен да се грижи с грижата на добър търговец за заложеното имущество, като:

1. Застрахова за своя сметка заложената вещ/и в полза на ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР срещу общоприетите в търговския обмен рискове;

2. Уведомява ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР за всички повреди и посегателства върху заложената вещ/и и за всички производства, които ги засягат;

3. Писмено уведомява ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР, в деня на осъществяването им, за всички правни и фактически действия, водещи до прехвърляне или възникване на права на трети лица върху заложената вещ/и, или до промяна в тяхната идентичност. ЗАЛОГОДАТЕЛЯТ се задължава в същия ден да заяви за своя сметка вписване в Централния регистър на особените залози на промените в правата върху или в идентичността на заложеното имущество;

4. Снабдява ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР с документите, удостоверяващи прехвърлянето или учредяването на правата по т. 3;

5. Уведомява третите лица, придобили права върху заложеното имущество, за правата на ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР.

(2) ЗАЛОГОДАТЕЛЯТ няма право да се разпорежда със заложеното имущество след получаване на съобщение от ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР за пристъпване към изпълнение.

(3) ЗАЛОГОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде доброволно на ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР или на посочено от него лице, държането на заложената вещ/и в 7-дневен срок от съобщението за пристъпване към изпълнение.

Чл. 5. ЗАЛОГОДАТЕЛЯТ е длъжен да осигурява на ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР възможност да проверява състоянието на заложеното по този договор.

Чл. 6. (1) ЗАЛОГОДАТЕЛЯТ е длъжен при извършване на разпоредителни сделки със заложената вещ/и, да поиска съгласието на ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР, дадено в писмена форма, и да депозира получената сума срещу отчуждението по посочена от ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР сметка.

(2) Ако получената срещу сума по ал. 1 е недостатъчна за пълно погасяване на обезпеченото вземане, ЗАЛОГОДАТЕЛЯТ е длъжен в определен от ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР срок, да учреди допълнителни обезпечения.

Чл. 7. ЗАЛОГОДАТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР по заявяване за вписване на този договор в Централния регистър на особените залози, като се яви лично пред служител на този регистър за полагане на подпис за съгласие да се впише особения залог, или като завери нотариално същия, както и за други действия и обстоятелства, които подлежат на вписване съгласно изискванията на Закона за особените залози.

Чл. 8. Всички разноски по вписване на предвидените в Закона за особените залози обстоятелства са за сметка на залогодателя.

Чл. 9. В случай, че заложеното имущество загуби някои от качествата си или се намали неговата стойност, ЗАЛОГОДАТЕЛЯТ е длъжен да възстанови първоначалните качества на вещите за своя сметка или да предостави на ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР друго обезпечение, за което страните предварително се договарят, като поеме всички разходи по учредяване и вписване на новото обезпечение.

Чл. 10. ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР има право да се удовлетвори от:

1. Цената на заложеното имущество, или от полученото за него обезщетение;

2. Полученото срещу отчуждаването на заложеното имущество;

3. Равностойността на имуществото на т. 1 или 2, в случай че това имущество не може да бъде отделено от останалото имущество на ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.

Чл. 11. При предприемане на изпълнение върху заложеното имущество по реда на Закона за особените залози, ЗАЛОЖНИЯТ КРЕДИТОР има право да получи държането на заложената вещ/и и да вземе мерки за запазването им.

Чл. 12. ЗАЛОЖНИЯТ КРЕДИТОР е длъжен да извести в писмена форма ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, че пристъпва към изпълнение на адреса, посочен в настоящия договор.

Чл. 13. (1) ЗАЛОЖНИЯТ КРЕДИТОР има право да продаде заложеното имущество след изтичането на две седмици от вписване на пристъпването към изпълнение.

(2) При продажбата на заложеното имущество ЗАЛОЖНИЯТ КРЕДИТОР е длъжен да положи грижата на добър търговец.

(3) Получената цена срещу продажбата на заложената вещ/и се превежда по сметката на депозитаря, определен по реда на Закона за особените залози, за извършване на разпределение. 

III. ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 14. В случай, че ЗАЛОГОДАТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този договор, ЗАЛОЖНИЯТ КРЕДИТОР може да иска изпълнение преди срока, както и да се удовлетвори от заложеното имущество. 

IV. ДРУГИ

Чл. 15. (1) Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки.
(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред Арбитражния съд при БСК.
Чл. 16. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на търговското и гражданското законодателство на Република България. 

Настоящият договор се състави и подписа изготви в 3 еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и един за ЦРОЗМП. 

ЗАЛОГОДАТЕЛ: .............  
ЗАЛОЖЕН КРЕДИТОР: ............. 



