Марина ДИНЕВИ – Свети Влас
Споразумение за швартоване и престой на плавателни съдове
дата ……………………………….
1. Данни за Яхтата :
Име

……………………………………………………………………………………….,

Флаг

………………………………………,

Размери

дължина ……… м, ширина …………..м, газене……….. м, водоизместване ……… т,

Вид

моторна яхта

Рег. № …………………………........,

ветроходна яхта

друг ..................................................................,

Производител
.......................................................................................................................................,
Модел

............................................................, година на производство ...............................,

2. Данни за собственика :
Фирма / г-н / …………………………………………………………………………………………,
ЕГН …………………………, с адрес на регистрация / с постоянен адрес : ………………………….,
ул жк ………………………….. , № ……….., вх ……………, ет..........., ап ...........,
Булстат № ............................................................., МОЛ ...............................................................................,
с

представител

..................................................................................................................................................,
ЕГН ................................................., в качеството му на :
капитан
наричани

агент

пълномощник
по

с пълномощно № ............... от дата ...........................
–

долу

Собственика.

3. Предмета на споразумението :
3.1 Споразумението е за предоставяне на кейово място, право за швартоване и престой на
горепосочения плавателен съд, наричан по – долу Яхта, в акваторията на Марина Диневи, наричана
по – долу Марината.
3.2 Споразумението се сключва по реда, условията и цените уредени с това споразумение
правилника на Марината и валидната ценова листа.
3.3 Правилника на Марината и ценовата листа са неразделна част от това споразумение.
3.4 Споразумението не може да бъде преотстъпвано или прехвърляно.
3.5 Споразумението не дава право на Собственика да извършва каквато и да е търговска дейност
на територията на Марината.

4. Срок на споразумението :
4.1 Споразумението се сключва за срок от ……. дни, считано от …………….. до …………….
4.2 Споразумението се прекратява при:
4.2.1 изтичане срока на споразумението;
4.2.2 наличие на непокрити в срок задължения към Марината;
4.2.3 неспазване разпоредбите на правилника на Марината.
4.3 Споразумението се продължава с подписване на ново споразумение от страна на собственика 30
дни преди изтичането му.
4.4 След изтичане срока на това споразумение, когато не е спазена т. 4.3, Марината начислява
дневна кейва такса според размера на Яхтата и ценовата листа.
5. Цени и плащане :
5.1 За ползването на определеното му кейово място и акваторията Собственика заплаща кейова
такса на Марината в размер на ………………………. лева с ДДС.
5.2 Резервация на кейово място в Марината става с авансово плащане на 30 % от дължимата кейова
такса минимум 30 дни преди пристигане в Марината.
5.3 Срокът за плащане на цялата сумата по това споразумение е 7 дни след подписването му.
5.4 За всички ползвани допълнителни услуги, като ток, вода, кабелна телевизия, интернет,
поддръжка, хелинг, съхранение на суша, паркинг и др., Собственика заплаща допълнително според
консумацията по цени и условия указани в ценовата листа.
6. Условия на споразумението :
6.1 Марината предоставя на Собственика оборудвано с швартови съоръжения кейово място за
заставане и определя начина за швартоване.
6.2 Собственика декларира, че предоставеното му кейово място е подходящо оборудвано за
надеждно швартоване на Яхтата.
6.3 Собственика е длъжен да се отнася с грижата на добър стопанин към предоставеното му кейово
място и бреговите съоръжения на Марината.
6.4 Собственика е длъжен да осигури подходящи въжета и отбивни съоръжения (кранци) необходими
за правилното швартоване на горепосочената Яхта.
6.5 Собственика е отговорен за правилното и надеждно швартовоне на Яхтата.
6.6 Собственика е длъжен да осигури наблюдението на Яхтата особенно при щормово
предупреждение и при необходимост да осигури допълнителни въжета и кранци.
6.7 Собственика няма право да преотстъпва предоставеното му кейово място за престой и домуване
на други лодки.
6.8 Собственика няма право самоволно да сменя предоставеното му кейово място без изричното
разрешение на Марината.
6.9 Всички дейности свързани с докуването, спускането на вода, поддръжката и ремонта на Яхтата
се извършват след предварително съгласуване и разрешение от Марината.
6.10 Марината си запазва правото да отдава кейовото място на транзитно преминаващи лодки, за
времето когато горепосочената яхта отсъства от Марината.
6.11 Марината има право да задържа яхтата като гаранция за плащането на дължими суми по това
споразумение, ползвани услуги или причинени щети.
7. Отговорност и застраховка :
7.1 Марината и нейните служители не могат да бъдат държани отговорни за щети причинени на
Яхтата, друго имущество и Собственика в следствие форсмажорни обстоятелства, като пожар,
буря, прояви на вандализъм, терористични нападения и др.

7.2 Марината препоръчва на Собственика да сключи подходяща застраховка за покриване на
евентуални щети, които могат да бъдат причинени от него на Марината, трети лица или плавателни
съдове.
8. Декларация :
Декларирам, че съм запознат и приемам да спазвам безусловно Правилника и Ценовата листа на
Марината, копие от които ми бе предоставено като неразделна част от това споразумение.
За Собственика

............................................. (……………………………………………………… )
Подпис
трите имена

За Марина Диневи

............................................ ( ………………………………………………………. )
Подпис
трите имина

