
 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА  КОТЕ 

 
 

 Между : _______________________________________________________ (Селекционер) 

 

 и ____________________________________________________________ (Купувач) 

 

за ___________________________(име)_____________________( №  микрочип) 

___________________________(Порода)  __________________________(код)                                               

_____________________ (Дата на раждане)___________________ (цвят) 

 

Условия: 

1. Купувачът поема задължението да се грижи за котето, и да следи за неговото добро 

състояние и е съгласен да следва препоръките на развъдника, за хранене и грижи. 

2. Купувачът се задължава: 

1) Котето да получава незабавно и подходящо лечение при нужда. 

2) Да не оставя  котето за дълго време без човешка грижа. 

3) Да се отглежда в клетка котето и че ще му се отделят време за игра и обучение. 

4) Да не пуска  котето на улицата без придружител, който да гарантира неговото 

здраве и благополучие. 

5) Котето няма да се продава,  да се дава под наем, да се отдава на магазин за 

домашни любимци, или на приют за домашни животни, или на изследователска 

лаборатория. 

3. При нарушение на горепосочените точки развъдчика може да поиска котето обратно, без 

възстановяване на платената сума. Купувачът се задължава да заплати всички съдебни 

разходи, ако този договор се оспорва и споровете бъдат представени и разгледани в съда. 

4. Развъдчика гарантира: 

1) продава коте като домашен любимец, брийд или шоу клас и това коте е абсолютно 

здраво;  

2) ще бъде прието от развъдника с пълно възстановяване на сумата,                                    

ако бъде върнато в рамките на 7 дни от датата на подписване на споразумението  и 

има сертификатот лицензирана ветеринарна клиника, удостоверяващ, че котето има 

здравословен проблем. Ако купувачът не е използвал правото си, по-късните претенции 

относно здравето на животните няма да бъдат разглеждани. 
3) прехвърля соственността на котето и гарантира издаването на родословие. 
4) В случай на частично прехвърляне на пари в размер______ Селекционера запазва 

собственноста си върху котето докато Купувача доплати оставащата сума _______, като се 

определя датата, на която купувачът трябва да вземе котето:_____________ 

В случай, че купувачът не е вземал котето в определения срок без основателна причина, то 

тново се пуска за продажба, като депозитът не се възстановява.           
5. Развъдника си запазва правото да продаде или подари на всяко лице котка, но не и 

купувачa. Производителят си запазва правото да купи котето на продажната цена, 

изброени по-долу, ако купувачът по някаква причина не може повече да запази котето. 

Продажната цена е:________лв. 

Подпис на купувача доказва, че той / тя е прочел и обсъдил този договор със 

селекционера, преди да получи коте и е напълно съгласен и с всички описани по-горе 

условия. 

Купувач  Подпис: __________                        Селекционер  Подпис :_________ 

Адрес и телефонен номер купувачи:              Адрес и телефонен номер развъдник: 

 

__________________________                     _______________________________   

 
 


