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KØBSAFTALE

Den…..................... i byen…......................... er følgende Købsaftale (”Købsaftale”) indgået mellem:

“Obzor Beach Resort I” EOOD med hjemsted og registreret adresse Dragoman nr. 25, Varna, Bulgarien, 
skatteregistreringsnummer 4030058025, BULSTAT 103951993, registreret under selskabsnummer 
2429/2005, dateret 20. juli 2005 ved Varna Byret, repræsenteret ved Per Helios, dansk statsborger, født 
den 24. marts 1964 med pasnummer 20003408, i hans egenskab som Direktør, herefter benævnt ”Sælger”

og

………………....................................................................................., født den ………...,

adresse……….....................................................................

pasnr.. …………............., udstedt den ………........ af politikontoret i ……….................. , herefter 
benævnt “Køber” 

I.         DEFINITIONER 

     Parterne er enige om at anvende følgende definitioner i Købsaftalen 

1. “Lejlighed” betyder den i Ejendommen beliggende lejlighed som vil blive opført og solgt af Sælger 
og købt af Køber, hvilken Lejlighed er nærmere beskrevet i tekst og grafik i de som Bilag 1 til 
Købsaftalen vedlagte etageplantegninger med angivet foreløbigt Lejlighedsareal, plan og grænser.

2. “Lejlighedsareal” betyder Lejlighedens brutto areal inkl. Lejlighedens boligareal, balkon samt 
forholdsmæssig andel af Ejendommens Fællesarealer. 

3. ”Bulgarsk advokat” betyder bulgarsk advokat udpeget af Sælger, jf. art. 70 og befuldmægtiget af 
Køber med de i art. 71 i Købsaftalen nævnte rettigheder. 

4. ”Kompleks” betyder Obzor Beach Resort Complex, der omfatter Ejendommen og de øvrige 
ejendomme samt Udenomsarealer med tilhørende anlæg, der vil blive opført på Grunden. 

5. ”Ejendommens Fællesarealer” betyder alle arealer, som indgår i Ejendommens totale bebyggede 
areal det værende under eller over Ejendommens grundniveau (inklusiv fremtidige konstruktioner, 
ændringer og modifikationer af disse) der er udlagt til fælles benyttelse og som ikke er Servicearealer. 

6. ”Købsaftale” betyder denne foreløbige købsaftale indgået mellem Sælger og Køber med samtlige 
tilhørende Bilag samt eventuelle ændringer og tillæg hertil. 

7. ”Projekttegninger” betyder arkitekttegningerne til Ejendommen, der inkluderer tegninger, 
bemærkninger og beregninger, der vil blive godkendt af de lokale myndigheder og som er 
tilstrækkelige for opførelsen af Ejendommen. 

8. ”Udenomsarealer” betyder alle arealer beliggende på Grunden indenfor Komplekset men udenfor 
Ejendommen.

9. ”Afleveringsdato” betyder datoen, som fastsættes af Sælger efter Parternes underskrift af 
Notarskøde, på hvilken dato Sælger afleverer og Køber overtager Lejligheden klar til ibrugtagning.

10. ”Grunden” betyder grundareal nr. II – 213560 beliggende i 3 kvarter, reguleret i henhold til 
gældende lokalplan for rekreativ område ”Obzor – Nord”, som godkendt af borgmesteren for Nessebar 
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Kommune ved ordre nr. 302, dateret den 16. marts 2005. 

11. ”Notarskøde” betyder det foran notar af både Køber og Sælger underskrevne skøde vedrørende køb 
og salg af Lejligheden, som notaren anmelder til registrering umiddelbart efter dets underskrift. 

12. ”Parter” betyder Sælger og Køber. 

13. ”Tilladelser” betyder enhver godkendelse, tilladelse, bekræftelse, licens, protokol, rapport og 
registrering til brug for opførelsen af Ejendommen og for Ejendommens ibrugtagning. 

14. ”Afleveringsprotokol ” betyder protokollen som underskrives af Sælger og Køber, som bevis på at 
Lejligheden er færdigopført og afleveret til Køber klar til ibrugtagning. 

15. ”Formular 15 Protokol” betyder en protokol vedrørende Ejendommen udfærdiget af de i 
byggearbejdet involverede parter: arkitekt, entreprenører og ingeniører mm., hvorved disse 
tilkendegiver at byggeriet er færdiggjort. 

16. ”Servicearealer” betyder de i Bilag 2 indeholdte arealer, ejet af Sælger eller tredjeperson, beliggende 
i Ejendommen samt Udenomsarealer, som er udlagt til Ejendommens beboeres og Kompleksets 
besøgendes fælles benyttelse, det værende mod eller uden vederlag.

17. ”Ejendommen” betyder ejendom beliggende i Komplekset, som beskrevet i Bilag 3 til Købsaftalen, 
hvortil Sælger erhverver byggeretten.

18. ”Ibrugtagningstilladelse” betyder en tilladelse udstedt af den kompetente myndighed efter at 
Ejendommen er færdigopført, hvorefter Ejendommen lovligt kan tages i brug. 

II.       KØBSAFTALENS GENSTAND

19. Sælger skal opføre og sælge Lejligheden sammen med den forholdsmæssige andel af Ejendommens 
Fællesarealer til Køber og Køber skal købe Lejligheden og betale købesummen herfor, som fastsat i 
Købsaftalen.

20. Sælger skal forelægge Køber senest på tidspunktet for underskrift af Notarskøde dokumentation for: 

20.1.    at Sælger er den retmæssige ejer af Lejligheden (og af hver del af den), og

20.2.    at Lejligheden (og hver del af den) er ubehæftet i enhver henseende.

21. Køber har til hensigt at anvende Lejligheden som feriebolig. 

III.      OPFØRELSE AF EJENDOMMEN MM. 

22. Sælger skal opføre Lejligheden i overensstemmelse med gældende bulgarsk lovgivning, de Bulgarske 
Statslige Standarder (for byggeri) samt Købsaftalen med tilhørende Bilag.

23. Sælger skal opføre Lejligheden i henhold til materialebeskrivelse og med en færdighedsgrad, som 
fremgår af Bilag 4 til Købsaftalen. 

24. Sælger skal ved sit valg af møbler samt øvrigt tilbehør til Lejligheden sikre produktspecifikationer og 
garanti fra de enkelte producenter. 

25. Sælger er forpligtet til at foranledige udarbejdet (de til opførelsen af Ejendommen og Lejligheden 
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påkrævede) Projekttegninger og fremskaffe Tilladelser samt bære samtlige omkostninger hertil.

26. Sælger skal i videst muligt omfang opføre Lejligheden i overensstemmelse med Projekttegningerne. 
Køber skal dog tåle, at der kan forekomme ændringer af og afvigelser fra  Projekttegningerne, når 
dette er påkrævet af de respektive myndigheder eller tekniske forhold. 

27. Sælger underretter Køber om den endeligt beregnede Lejlighedsareal, når Lejligheden er færdigopført. 

28. Køber er forpligtet til ikke at udføre byggearbejder på Lejligheden indtil Afleveringsdatoen. 

29. Køber er ikke berettiget til at fremsætte indsigelser angående udførelsen af byggearbejdet eller 
eventuelle afvigelser fra Projekttegningerne for de øvrige dele af Ejendommen, som ligger udenfor 
Lejligheden.

30. Køber er bekendt med og accepterer, at byggearbejdet på Ejendommen, Udenomsarealerne og 
Servicearealerne vil blive udført, når dette er hensigtsmæssigt under hensynstagen til vejrforhold og 
byggearbejdernes naturlige byggerytme også efter Afleveringsdatoen. Køber er ikke berettiget til at 
fremsætte indsigelser i forbindelse hermed.

31. Køber er bekendt med og accepterer, at de øvrige ejendomme og anlæg beliggende i Komplekset vil 
blive opført efter Afleveringsdatoen og Køber ikke kan fremsætte indsigelser i denne henseende. 

32. Køber skal være Sælger behjælpelig under opførelsen af Ejendommen, herunder med at frembringe 
nødvendige informationer, svare på Sælgers anmodninger mm. 

IV.      KØBESUM 

33. Købesummen for Lejligheden udgør EUR ………....................... 

34. Købesummen er beregnet på basis af Lejlighedsarealet.

35. Køber accepterer afvigelser i Lejlighedsarealet på +/-3 %, uden at dette skal medføre regulering af 
købesummen. Hvis Lejlighedsarealet afviger ud over den nævnte grænse, skal købesummen reguleres 
forholdsmæssigt med den aftalte pris pr. m2 Lejlighedsareal for den del af arealafvigelsen, der 
overstiger 3 %. 

36. Køber skal stille uigenkaldelig bankgaranti gennem en anerkendt pengeinstitut formuleret som angivet 
i Bilag 5 til Købsaftalen for købesummen, omkostningerne under art. 44 og art. 68 samt 
forudbetalingen under art. 64. Bankgarantien skal stilles som angivet nærmere nedenfor: 

36.1. for 25 % af købesummen for Lejligheden inden 14 dage efter Købsaftalens underskrift; 

36.2. for den resterende købesum for Lejligheden inden 14 dage efter Sælgers påkrav herom, hvilket påkrav 
kan tidligst fremsættes af Sælger 4 (fire) måneder før den fastsætte Afleveringsdato, jf. art. 45. 

37. Parterne har aftalt, at købesummens samt de ovenfor nævnte omkostningers betaling under 
bankgarantien er betinget af, at  Sælger direkte til udstederen af bankgarantien præsenterer en 
meddelelse underskrevet af den Bulgarske advokat, om at der foreligger et Notarskøde på Lejligheden. 

38. Udover som nævnt i art. 37, har Sælger ret til at kræve købesummen og de øvrige omkostningers 
betaling under bankgarantien, såfremt Køber misligholder sine forpligtelser i henhold til Købsaftalen, 
der resulterer i at Notarskødet ikke underskrives på datoen fastsat af Sælger i underretningen jf. art. 41 
under forudsætning af, at Sælger præsenterer direkte til udstederen af bankgarantien følgende: 
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38.1. kopi af Formular 15 Protokol, 

38.2. kopi af Sælgers underretning jf. art. 41, og 

38.3. erklæring fra Sælger, at denne på Købers opfordring vil møde hos notar for at underskrive et 
Notarskøde. Såfremt købesummen for Lejligheden er blevet forhøjet på grund af forsinkelsen skal 
erklæringen angive den nye pris, samt angive vilkårene for Købers betaling af differencen. 

V.        NOTARSKØDE 

39. Parterne skal underskrive Notarskøde efter at byggearbejdet på Lejligheden er færdiggjort. 

40. Køber skal forsyne den Bulgarske advokat med de til udarbejdelse og underskrivelse af Notarskøde 
påkrævede dokumenter. 

41. Sælger skal underrette skriftligt den Bulgarske advokat om dato og mødetidspunkt for det notarmøde, 
hvorunder Notarskøde skal underskrives. 

42. Parterne er enige om, at deres underskrift af Notarskøde er betinget af, at Sælger præsenterer: 

42.1. dokumentationen under art. 20 af  Købsaftalen,

42.2. byggetilladelsen for Ejendommen, og 

42.3. Formular 15 Protokol.

43. I tilfælde af, at Køber er ansvarlig for udsættelse af tidspunktet for underskrift af Notarskøde, har 
Sælger ret til at forhøje købesummen for Lejligheden med op til 20 %, som skal dække øgede 
transaktionsomkostninger, der er tilstrækkelig dokumenteret af Sælger.

44. Parterne aftaler herved, at omkostningerne ved berigtigelsen af handlen af Lejligheden, herunder 
notargebyrer, statslige og lokale skatter og afgifter mm. vil blive berigtiget af Sælger for Købers 
regning. Disse omkostninger er nærmere specificeret i Bilag 6. 

VI.      AFLEVERING 

45. Afleveringsdatoen er foreløbigt blevet fastsat til den 15. juni 2006. Den endelige Afleveringsdato kan 
ikke fastsættes til senere end 15. juni 2007. Såfremt Sælger udskyder Afleveringsdatoen til senere end 
15. juni 2007 kan Køber ophæve aftalen, uden nogen af Parterne har krav mod hinanden. Sælger skal 
orientere Køber, såfremt den endelige Afleveringsdato vil blive fastsat til senere end 15. juni 2006 og 
løbende orientere Køber om eventuel forsinkelse i forhold til den. 

46. På Afleveringsdatoen underskriver Parterne Afleveringsprotokol, som Sælger udarbejder et udkast til. 

47. Køber er pligtig til at deltage ved afleveringen, hvor Afleveringsprotokollen underskrives.

48. På Afleveringsdatoen skal Sælger fremlægge Ibrugtagningstilladelsen af Ejendommen til Køber. 

49. Såfremt der på Afleveringsdatoen konstateres væsentlige mangler ved vand- og elinstallationer i 
Lejligheden, skal Sælger afhjælpe sådanne mangler inden 8 uger fra Afleveringsdatoen. Øvrige 
mangler skal være afhjulpet af Sælger inden rimelig tid. 

50. Sælger har pligt og ret til at afhjælpe mangler, som påvises ved afleveringen og Køber skal acceptere 
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Sælgers afhjælpning. 

51. Er Køber forhindret i at deltage i afleveringsforretningen på Afleveringsdatoen betragtes 
Afleveringsprotokollen som værende underskrevet af Køber og Lejligheden afleveret til Køber klar til 
ibrugtagning. Køber har i så fald pligt til at gennemgå Lejligheden ved sit første besøg af Lejligheden, 
som dog skal ikke skal være senere et år fra aflevering af Lejligheden, og indlevere en liste over 
konstaterede mangler til Sælger. Væsentlige mangler ved vand- og elinstallationer i Lejligheden, som 
Sælger har anerkendt skal Sælger afhjælpe inden 8 uger fra Sælgers anerkendelse. Øvrige mangler vil 
blive afhjulpet sammen med mangler konstateret i forbindelse med Sælgers etårige eftersyn. 

VII.    GARANTIPERIODE 

52. Sælger garanterer Lejligheden og Ejendommen fri for mangler i en periode på henholdsvis 5 og 10 år. 
Garantiperioden for maskiner, møbler, udstyr og tilbehør skal være som afgivet af de respektive 
producenter.

53. Garantiperioden under art. 52 ovenfor løber fra datoen for udstedelse af Ibrugtagningstilladelsen for 
Ejendommen.

54. Garantien dækker ikke mangler som er forårsaget af force majeure, herunder krig, terror, brand, 
naturkatastrofer og lignende. Ligesom garantien ikke dækker mangler forårsaget ved tyveri, hærværk 
eller misbrug. 

55. Garantien gælder ikke, såfremt Køber har udført byggearbejde på Komplekset eller har ændret ved 
Komplekset.

56. Sælger gennemfører eftersyn af Ejendommen, som skal finde sted et år og tre år fra udstedelse af 
Ibrugtagningstilladelsen for Ejendommen, hvorunder eventuelle mangler dækket af garantien skal 
noteres og afhjælpes af Sælger inden rimelig tid.

57. Såfremt Køber konstaterer en mangel, skal Køber omgående informere Sælger herom. Sælger skal 
afhjælpe manglen inden rimelig tid. Sælger kan dog udskyde afhjælpningen og udføre denne sammen 
med afhjælpningen af mangler konstateret under det etårige eftersyn, forudsat udsættelsen ikke er til 
væsentlig gene for Køber. 

58. Efter det etårige eftersyn, er Køber kun berettiget til at påberåbe sig mangler, som Køber ikke kunne 
have opdaget på trods af Købers omhyggelig undersøgelse. 

VIII.   ADMINISTRATION AF EJENDOMMEN 

59. I henhold til gældende bulgarsk lovgivning opstår der ved afslutningen af byggearbejdet ved 
Ejendommen og erhvervelsen af Lejligheden et Fælles Ejerskab over Ejendommen mellem Køber og 
de øvrige ejere af lejligheder og faciliteter i Ejendommen. Generalforsamlingen er den overordnede 
myndighed af det Fælles Ejerskab. 

60. Køber skal, som medlem af det Fælles Ejerskab, tiltræde Reglement for interne retningslinier i det 
Fælles Ejerskab (”Reglement”), den første Generalforsamlingsbeslutning og budget og skal 
underskrive disse sammen med Notarskøde.

61. Foreløbige udkast til Reglement og budget er vedlagt som Bilag 7 og Bilag 8 til Købsaftalen. 

62. Køber er bekendt med og accepterer, at ovennævnte Bilag er foreløbige udkast og at de endelige 
udkast kan afvige fra disse. Eventuelle afvigelser vil dog være ubetydelige.
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63. Parterne aftaler herved at: 

63.1. et management selskab, udpeget af Sælger vil blive valgt som manager af det Fælles Ejerskab, og 

63.2. Reglementet ikke vil blive ændret inden 3 år fra dennes vedtagelse på Generalforsamlingen. 

64. Køber skal forudbetale fællesbidraget og et depositum fastsat i Reglementet samtidig med underskrift 
af Notarskøde.

65. Såfremt Køber agter at foretage udlejning af Lejligheden mod vederlag skal Køber underskrive en 
Udlejningsaftale med et selskab udpeget af Sælger, hvilket selskab skal have den eksklusive ret til at 
udleje Lejligheden på Købers vegne og for Købers regning. Foreløbigt udkast til Udlejningsaftale er 
vedhæftet som Bilag 9 til Købsaftalen.

66. Enhver overgang af Lejligheden skal være betinget af, at den nye Køber skal tiltræde på uændrede 
vilkår samtlige aftaler, Reglement og dokumenter, som er nævnt i denne kapitel.

IX.     BETINGELSER

67. Parterne er enige om, at Købsaftalen vil være gældende under forudsætning af, at følgende kumulative 
betingelser er opfyldt:

67.1. at sælger ikke inden 31. december 2005 meddeler Køber, at Projekttegninger og gældende lokalplan 
for rekreativt område ”Obzor Nord”, godkendt ved ordre nr. 302, dateret den 16. marts 2005, ikke har 
udmøntet sig i byggetilladelse, 

67.2. at Køber afleverer til Sælger bankgarantien under art. 36.1 inden for fristen angivet deri,

67.3. at Køber inden 14 dage efter underskriften af Købsaftalen afleverer til Sælger den jf. art. 71 originale 
fuldmagt til den Bulgarske advokat underskrevet af Køber foran notar, og 

67.4. at Køber inden 14 dage efter underskriften af Købsaftalen afleverer til Sælger den som Bilag 10 
vedlagte erklæring om statsborgerskab og borgerlig status underskrevet af Køber foran notar. 

68. Sælger vil forestå legalisering, hvis påkrævet af begge dokumenter for Købers regning og aflevere 
disse til den Bulgarske advokat. 

X.       REPRÆSENTANTER OG  KONTAKT 

69. Sælgers befuldmægtigede repræsentant og kontaktperson i forhold til Køber skal være Per Helios, 
Søndergade 16, 5560 Aarup, Danmark. 

70. Køber skal befuldmægtige advokat Sonya Bachvarova, Dragoman 25, Varna, Bulgarien, som den 
Bulgarske advokat, der skal berigtige handlen og repræsentere Køber i relation til Sælger senest 14 
dage efter underskriften af Købsaftalen. Advokatens honorar, der ikke skal overstige 800 Euro betales 
af Sælger på Købers regning.

71. Den Bulgarske advokat skal have fuldmagt, hvis standardtekst er vedlagt som Bilag 11 til 
Købsaftalen, til på Købers vegne at foretage mindst nedenstående.

71.1. underskrive Notarskøde, 

71.2. underskrive meddelelsen under art. 37 i Købsaftalen, 
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71.3. underskrive de relevante dokumenter angivet i kapitel VIII ”Administration af Ejendommen” til 
Købsaftalen, og 

71.4. indgive skattedeklaration (svarende til den danske ejendomsværdipåtegning) i forbindelse med 
erhvervelsen af Lejligheden. 

72. Alle bekendtgørelser, anmodninger og andet, som er udleveret mellem Parterne, skal sendes skriftligt 
med almindelig post eller pr. fax til: 

72.1. Sælgers repræsentationsadresse i Danmark: Søndergade 16, 5560 Aarup, Danmark; markeret Obzor 
Beach Resort. 

72.2. Sælgers fax: +45 6443 2530,

(hvis der er  angivet flere faxnumre skal fax sendes til dem alle) 

72.3. Købers adresse: ………………......................................................................... 

72.4. Købers fax: ………............................................. 

73. Hver Part til Købsaftalen er pligtig til at orientere den anden Part i tilfælde af ændringer af bankkonto, 
skatteregistreringsnummer, kontaktadresse eller andre registreringer inden 5 (fem) dage fra ændringen. 
Indtil en sådan orientering om ændringer er kommet frem til den anden Part, anses allerede foretagne 
orienteringer som værende gyldige. 

XI.      OPHØR, LOVVALG OG VÆRNETING 

74. Købsaftalen skal anses for ophørt: 

74.1. hvis Parterne er enige herom på skrift, eller 

74.2. køber dør før Notarskøde underskrives. 

75. Sælger har ret til at hæve aftalen ensidigt, såfremt Køber ikke betaler købesummen eller stiller 
bankgaranti for den resterende del af købesummen, inden for fristen angivet i art. 36.2.

76. For det tilfælde, at visse bestemmelser i Købsaftalen eller dens Bilag er ugyldige eller ikke 
retskraftige, skal det ikke berøre gyldigheden af Købsaftalen i øvrigt, idet sådanne bestemmelser skal 
af Parterne erstattes med gyldige og retskraftige bestemmelser i overensstemmelse med 
forudsætningerne for og formålet med den tidligere bestemmelse og Købsaftalen som helhed.

77. Denne aftale skal være undergivet bulgarsk ret, med undtagelse af forhold relateret til betalingen af 
købesummen for Lejligheden under bankgarantien, hvor dansk ret skal anvendes og eventuelle tvister 
skal anlægges i Danmark ved Sø – og Handelsretten som første instans. 

78. Enhver tvist, der opstår i forbindelse med Købsaftalen, herunder tvist om Købsaftalens fortolkning, 
gyldighed eller opsigelse, skal løses ved forhandlinger mellem Parterne og såfremt dette ikke er muligt 
– ved den kompetente domstol.

XII.   DIVERSE 

79. Denne Købsaftale er blevet udfærdiget på engelsk, dansk og bulgarsk og alle tre sprogversioner skal 
være ligeligt gyldige og bindende.
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80. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogversionerne af denne Købsaftale skal den bulgarske 
version have forrang. 

81. Bilagene til Købsaftalen er: Bilag 1 – beskrivelse af Lejligheden, Bilag 2 – beskrivelse af 
Servicearealer, Bilag 3 –beskrivelse af Ejendommen, Bilag 4 – materialer mm. vedrørende 
Lejligheden, Bilag 5 – Standardtekst til bankgaranti, Bilag 6 – oversigt over 
berigtigelsesomkostninger, Bilag 7 – udkast til Reglement, Bilag 8 – udkast til Budget, Bilag 9 – 
udkast til Udlejningsaftale, Bilag 10 – erklæring om statsborgerskab og borgerlig status, og Bilag 11 – 
Standardtekst til fuldmagt til den Bulgarske advokat. 

82. Denne Købsaftale er udarbejdet i to originaleksemplarer, hvoraf hver Part beholder et. 

Underskrifter:

__________________________________________
/ på vegne af Sælger 

__________________________________________
/ Køber 
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Bilag 2 til Købsaftale 

Servicearealer i Komplekset 

Servicearealer beliggende i ejendommene

Morgenmads restaurant – mod betaling

To Restauranter – A la Carte & Buffet – mod betaling

Reception & Gæste Lobby – gratis 

Butikker – mod betaling 

Konferencelokale – mod yderligere opkrævning

Cafeteria – salon – mod betaling

To Supermarkeder– lille & stort – mod betaling

Bagagerum – gratis

Vaskeri – selvbetjening møntmaskine – mod betaling

En sauna – mod yderligere opkrævning

Spa & Wellness Faciliteter og Massage – mod yderligere opkrævning 

Solarium – mod yderligere opkrævning

Fitnessklub – mod yderligere opkrævning 

Børnehave – mod yderligere opkrævning

Lægecenter – mod yderligere opkrævning 

Erhvervscenter & Internetcafé – mod yderligere opkrævning

Underjordisk Parkering til ca. 150 biler – mod yderligere opkrævning

Servicearealer beliggende på Udenomsarealer 

Fire swimmingpools for voksne – gratis 

To swimmingpools for børn – gratis

Poolbar & Strandbar – mod betaling 

Mini Golf – med 18-huls bane – mod yderligere opkrævning 

Legeplads for børn – gratis

Nogle få udflugtsområder hvor der kan grilles – gratis 

Stor Have ud til Havet – gratis

Stiger, bænke, grønne arealer og øvrige faciliteter til fælles brug - gratis
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Beskrivelse af Ejendommen (Blok A) i Obzor Beach Resort Complex 

1. INDHOLD:

1.1. Beboelseslejligheder: 137 enheder 

1.2. Betjeningskontorer: 17 enheder 

1.3. Restaurant

1.4. Køkken

1.5. Lobby med reception og lobby-bar 

1.6. Konferencelokale

1.7. Minimarked

1.8. SPA center 

1.9. Fitness, Massage rum, solarium 

1.10. Børnehave med legeplads 

1.11. Internet klub 

1.12. Garage til 16 biler 

1.13. Lager- og udstyrslokaler 

1.14. Udendørs swimmingpool med bar 

2. INDEX:

2.1. Bebygget areal: 2.178,19 m² 

2.2. Totalt bebygget areal (inkl. kælder): 14.148,94 m² 

2.3. Totalt bebygget areal (ekskl. kælder): 12.061,15 m² 

2.4. Beboelsesareal

2.4.1. Netto: 9.903,42 m² 

2.4.2. Brutto: 11.192,18 m² 

2.5. Serviceareal: 2.956,76 m² 

2.6. Maksimum etager: 5 + tagetage 
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Lejlighedernes Færdiggørelse & Møblement 

Til prisdannelsen for byggeprojektet “Obzor Beach Resort” **** 

Beboelsesejendommen er bygget i en stålbetonkonstruktion og teglsten. 

Ejendommens ydervægge er mursten og isoleret med termo- og brandisolering samt lydisoleret. 

Byggeprojektet består af 4 sektioner – (A, B, C, og D), alle med balkon eller terrasse med udsigt til stranden 

eller swimmingpoolene. Det totale antal enheder vil være omkring 525 lejligheder. 

Omkostningerne for  færdiggørende arbejder er inkluderet i prisen for hver lejlighed: 

Færdiggørelse & Valg
Entré:

1. Gulv - lamineret parket   

2. Vægge – plastmaling 

3. Loft – plastmaling; 

Badeværelse;

1. Gulv - terra-cotta   

2. Vægge – fliser fra gulv til loft; 

3. Nedsænket loft 

4. Sanitetsudstyr: toilet, blandingsbatteri, brusekabine; 

5. Tilbehør – badekåbe, rundt håndklædestativ, toiletpapirholder, toiletbørste 

6. Over- og underskabe; 

7. Elektrisk varmtvandsbeholder; 

Opholdsstue / soveværelser:

1. Gulv – lamineret parket; 

2. Vægge - plastikmaling; 

3. Loft – plastikmaling; 

4. Air-conditioning (vinter-sommer) i hvert værelse; 

5. PVC snedkerarbejde med indvendige persienner og moskitonet 

Køkkenaflukke:

1. Gulv – terra-cotta; 

2. Vægge – plastikmaling; 

3. Loft - plastikmaling;  
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Generelt
1. Indvendige døre af MDF;  

2. Hoveddør – MDF med dekorativ overdækning; 

3. Kabel TV; 

4. Telefonlinie. 

5. Internet Præinstallation 

6. Balkon eller Terrasse med udstyr 
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Møbler & Udstyr

Til etværelseslejlighed 

Møblement i køkkenet inkluderer: 

Basisenheder med bordplader

Køleskab, ovn med fire kogeplader, vask og blandingsbatteri.

Vægenheder med overpanel med indbygget lys og en emhætte

Vægpanel mellem basisenhederne og vægenhederne

Mikroovn

Spisebord med fire stole

Møblement i soveværelset inkluderer: 

Dobbeltseng med springmadras

Trefløjet garderobeskab 

To sengeborde med skuffer

Toiletmøbel med skuffer

Et spejl

TV og TV-bord
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Til toværelses lejlighed

Møblement i køkkenet inkluderer: 

Basisenheder med bordplader

Køleskab, ovn med fire kogeplader, vask med blandingsbatteri.

Vægenheder med overpanel med indbygget lys og en emhætte

Vægpanel mellem basisenhederne og vægenhederne

Mikroovn

Spisebord med fire stole

Møblement i soveværelset inkluderer:

Dobbeltseng med springmadras

Trefløjet garderobeskab

To sengeborde med skuffer

Et toiletbord med skuffer

Et spejl 

Møblement i opholdsstuen inkluderer:

To sovesofaer med linnedopbevaring 

 Sofabord

TV og TV-bord
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Til treværelses lejlighed 

Møblement i køkkenet inkluderer:

Basisenheder med bordplader

Køleskab, ovn med fire kogeplader, vask med blandingsbatteri.

Vægenheder med overpanel med indbygget lys og en emhætte

Vægpanel mellem basisenhederne og vægenhederne

Mikroovn

Spisebord med fire stole

Møblement i soveværelset inkluderer: 

Dobbeltseng med springmadras

Trefløjet garderobeskab

To sengeborde med skuffer

Et toiletmøbel med skuffer

Et spejl

Møblement i det andet soveværelse inkluderer: 

To enkeltsenge med springmadrasser

Trefløjet garderobeskab

To sengeborde med skuffer

Et toiletmøbel med skuffer

Et spejl

Møblement i opholdsstuen inkluderer: 

To sovesofaer med linnedopbevaring

Sofabord

TV og TV-bord 
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Til fireværelses lejlighed 

Møblement i køkkenet inkluderer:

Basisheder med bordplader

Køleskab, ovn med fire kogeplader, vask med blandingsbatteri.

Vægenheder med overpanel med indbygget lys og en emhætte

Vægpanel mellem basisenhederne og vægenhederne

Mikroovn

Spisebord med fire stole

Møblement i soveværelset inkluderer: 

Dobbeltseng med springmadras

Trefløjet garderobeskab

To sengeborde med skuffer

Et toiletmøbel med skuffer

Et spejl

Møblement i det andet og tredje soveværelse inkluderer: 

To enkeltsenge med springmadrasser

Trefløjet garderobeskab

To sengeborde med skuffer

Et toiletmøbel med skuffer

Et spejl

Møblement i opholdsstuen inkluderer: 

To sovesofaer med linnedopbevaring 

Sofabord

TV og TV-bord
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Porcelæn & Linned

Hvert soveværelse

Enheder                           Beskrivelse 

4 puder.................................Syntetisk  

2 madrasbetræk ...................Hvide  

2 sommerdyner....................Hvide  

2 dynebetræk .......................Hvide  

4 pudebetræk .......................Hvide  

2 lagner ................................Hvide 

1 sengetæppe .......................Farvet  

20 bøjler...............................Plastic  

1 tørreapparat til tøj .............Metal  

1Hårtørrer

Køkkenområde

Enheder                     Beskrivelse 

1 Brødrister 

1 Kaffemaskine ...................Sort kaffe 

1 Opvaskebakke ..................Plastic 

1 Sæt spisebestik ................24 dele, rustfrit stål 

1 Spisestel ...........................12 styk (18/24) 

4 Kopper og underkopper....Porcelæn (6/8) 

4 Glas...................................Glas (6/8) 

4 Vinglas ............................Glas (6/8) 

4 Krus .................................Porcelæn (6/8) 

1 Sæt potter og pander ........Rustfrit stål 

Fejebakke og kost ...............Plastic 

Skraldespand ......................10 liters 

1 Støvsuger

2 Askebægre .......................Glas 

1 Vase .................................Glas 

1 Proptrækker .....................Metal 
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Standardvilkår for garantistillelse 
vedrørende køb af lejlighed i Obzor Beach Resort 

På foranledning af Køber   [indsæt navn
og adresse af køber]

indestår undertegnede Garantistiller   [indsæt navn
og adresse på garantistiller]

uigenkaldeligt

med et beløb [angiv beløb]

skriver [beløb skrives ud]

over for Sælger Obzor Beach Resort I EOOD 

at betale på Sælgers anfordring ethvert krav, som følger af den mellem Sælger 
og Køber indgåede foreløbig købsaftale af [dato]
(”Foreløbig købsaftale”) 

vedrørende køb af lejlighed [indsæt] (”Lejligheden”) 

Garantien udbetales på anfordring efter Sælgers eller Sælgers befuldmægtiges skriftlige anmodning til 
Garantistiller, når en af de følgende betingelser er opfyldt: 

- der foreligger en meddelelse underskrevet af Købers befuldmægtigede bulgarske advokat, om at der 
foreligger et notarskøde på Lejligheden; eller 

- i tilfælde af Købers misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Foreløbig købsaftale, der gør, at 
der ikke underskrives notarskøde på den dato og det tidspunkt, som fastsat i Sælgers underretning 
herom, adresseret til Købers befuldmægtigede bulgarske advokat, når Sælger forelægger følgende: 

o kopi af Formular 15 Protokol om godkendelse af det færdige byggeri af Blok A, 

o kopi af Sælgers underretning til Købers befuldmægtigede bulgarske advokat, som angiver 
dato og tidspunkt til møde hos notar med henblik på underskrift af notarskøde på 
Lejligheden, samt

o en erklæring fra Sælger, at denne på Købers opfordring vil møde hos notar for at underskrive 
førnævnte notarskøde. Såfremt købesummen for Lejligheden er blevet forhøjet på grund af 
forsinkelsen skal erklæringen angive den nye pris, samt angive vilkårene for Købers betaling 
af differencen; eller 

- i tilfælde af Købers misligholdelse af sin forpligtelse i henhold til Foreløbig købsaftale, om at stille 
bankgaranti for den fulde købesum, når Sælger forelægger følgende: 

o kopi af Formular 15 Protokol om godkendelse af det færdige byggeri, 
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o kopi af Sælgers skriftlige påkrav til Køber om at stille bankgaranti for den resterende del af 
købesummen,

o kopi af Sælgers rykker til Køber om opfyldelse af ovennævnte forpligtelse, 

o kopi af Sælgers underretning til Købers befuldmægtigede bulgarske advokat, som angiver 
dato og tidspunkt til møde hos notar med henblik på underskrift af notarskøde på 
Lejligheden, såfremt Køber inden mødet har afleveret ovennævnte bankgaranti, samt

o en erklæring fra Sælger, at denne på Købers opfordring vil møde hos notar for at underskrive 
notarskøde på Lejligheden, efter at Sælger har modtaget bankgaranti for den resterende del 
af købesummen. Såfremt købesummen for Lejligheden er blevet forhøjet på grund af 
forsinkelse med underskrift af notarskøde i forhold til den af Sælger i ovenfor nævnte 
meddelelse fastsatte dato herfor, skal erklæringen angive den nye pris, samt angive vilkårene 
for Købers betaling af differencen, eller 

- der forelægger en endelig dom eller forlig underskrevet af Køber og Sælger der angiver beløbet til 
betaling til Sælger. 

Når der er betalt under Garantien, eller denne på anden måde er ophørt, skal garantibrevet tilbageleveres til 
banken.

Betaling til Sælger skal ske til [konto nr] senest dagen efter, at Sælger har opfyldt en af de ovennævnte 
betingelser.

Garantien er uden udløbsdato.

Enhver tvist der udspringer af Garantien er undergivet dansk ret og skal anlægges i Danmark ved Sø- og 
Handelsretten som første instans.

_________________, den _______ 

Garantistiller:

________________________
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Oversigt over berigtigelsesomkostninger jf. art. 44 og art. 70 i Købsaftale 

(i) Lokal skat svarende til 2% af købesummen 
(ii) Statsgebyr svarende til 0.1% af købesummen 
(iii) Notargebyr på BGN 418 (220 Euro)+ 0,1% beløbet over 100.000 BGN. 
(iv) Advokatsalær 800 Euro 
(v) Legalisering af dokumenter i den bulgarske ambassade 90 Euro 

*Regneeksempel – lejlighed til 120.000 Euro 

Lokalskat       2.400 Euro 
Statsgebyr         120 Euro 

Notargebyr          290 Euro 
Advokatsalær         800 Euro 
Legalisering          90 Euro 

I alt        3.700 Euro

Svarende til ca. 3 % af købesummen
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Udkast

REGLEMENT FOR INTERNE RETNINGSLINIER 

FOR DET FÆLLES EJERSKAB 

Del Et: Generelle betingelser

Pkt.1 (1) Dette Reglement for Interne Retningslinier for det Fælles Ejerskab (“Reglementet”) udstikker reglerne 
for interne regningslinier i beboelsesejendommen beliggende i byen Obzor, Obzor Beach Resort 
[Adressedetaljer], herefter benævnt ”Blok A”. 

(2) Det Fælles Ejerskab omfatter alle ejere af lejligheder (ved medejerskab af en lejlighed samtlige ejere af den 
pågældende lejlighed) og faciliteter, der udgør selvstændige enheder, i Blok A . 

(3) Fysiske og juridiske personer, som lovligt har erhvervet ejerskab over lejligheder eller faciliteter (i det 
følgende anvendes betegnelsen lejlighed for begge) i medfør af notarskøde er herefter ejere af disse og i det 
følgende hver for sig benævnt ”Ejer(en)” og tilsammen ”Ejerne”. 

(4) Hver lejlighed beliggende i Blok A udgør en selvstændig fast ejendom og kan i henhold til bulgarsk 
lovgivning være genstand for selvstændige og uafhængige handelsaftaler. 

Pkt. 2 (1) Ved underskrift af notarskøde for erhvervelse af lejlighed i Blok A bliver Ejerne automatisk 
medlemmer af det Fælles Ejerskab af Blok A. Ved overdragelse af ejerskabet over en lejlighed eller facilitet, er 
den tidligere ejer forpligtet til at sikre den nye ejers skriftlige tiltrædelse af Reglementet i henhold til Pkt. 18(1) 
nedenfor.

(2)  Det Fælles Ejerskab i Blok A er ikke en selvstændig juridisk person og har ingen kapital. 

Pkt. 3 (1)  Fællesarealer består af alle Blok A’s arealer, som indgår i dennes totale bebyggede areal det værende 
under og over overfladen (inkl. alle strukturer, tilføjelser, forbedringer og ændringer hertil, som kan blive tilføjet 
eller udført fra tid til anden), som er udlagt til fælles brug og som ikke er Servicearealer. 

(2)  Udenomsarealer består af alle arealer uden for Blok A beliggende på grundareal nr. II – 213560 i kvarter 3, 
reguleret i henhold til gældende lokalplan for rekreativt område “Obzor – Nord”, som godkendt af borgmesteren i 
Nessebar Kommune ved ordre nr. 302, dateret den 16. marts 2005, (”Grunden”), som er beskrevet i tekst og 
grafik i Bilag 1 til dette Reglement. 

(3) Servicearealer består af alle arealer, som beskrevet i Bilag 2 til dette Reglement, der udgør lejligheder i Blok 
A samt arealer beliggende i Udenomsarealer, udlagt til det fælles brug af Blok A’s beboere og besøgende som 
helhed mod eller uden vederlag. 

Pkt. 4 (1) Ejerne og det Fælles Ejerskab har ansvaret for de Fællesarealers drift, forsikring, vedligeholdelse og 
administration og er forpligtet til at træffe passende foranstaltninger med henblik herpå.

(2)Ejerne og det Fælles Ejerskab har sammen med de øvrige ejere af ejendomme i Komplekset, herudover adgang 
til at benytte en række Servicearealer, uden særskilt vederlag herfor, mod at påtage sig at bære den
forholdsmæssige andel af omkostningerne i forbindelse med disse Servicearealers drift, forsikring, 
vedligeholdelse og administration. Disse omkostninger indgår som en bestanddel af Medlemskontingentet, jf. 
nedenfor.

(3)Ejerne har hver især pligt til at forvalte og benytte lejlighederne forsvarligt og hensynsfuldt i forhold til det 
Fælles Ejerskab og de øvrige Ejere, herunder afholde forbrugsudgifter til el, vand, forsikring mm, samt betale 



33

Bilag 7 til Købsaftale 
Udkast

pligtige skatter og afgifter. 

(4) Ejernes og det Fælles Ejerskabs forpligtelser jf. pkt. 4 (1) – (3) er nærmere specificeret under pkt. 16, som dog 
ikke er udtryk for en udtømmende beskrivelse af disses forpligtelser. 

Del To: Medlemskontingent og bidrag 

Pkt. 5(1)  Ejerne skal under henvisning til pkt. 4 (1) og 4 (2) som medlemmer i det Fælles Ejerskab betale 
Medlemskontingent, som består af følgende dele: 

a) Administrationshonorar for Fællesarealerne og for Servicearealerne udlagt til gratis brug– et fast årligt honorar 
svarende til beløbet angivet i årsbudgettet for det Fælles Ejerskab, der modtages af Administratoren af det Fælles 
Ejerskab som betaling for udførelsen af ydelserne i henhold til Pkt. 13 (1) nedenfor. 

b) Reservehonorar – et fast årligt honorar svarende til beløbet angivet i årsbudgettet for det Fælles Ejerskab, der
modtages af Administratoren af det Fælles Ejerskab for at sikre betaling af ikke budgetterede udgifter i 
forbindelse med reparation af skader, ulykker og andre nødsituationer, der vedrør Fællesarealerne og 
Servicearealerne udlagt til gratis brug. 

c) Forholdsmæssig Andel af Fællesomkostninger  – Ejerens Forholdsmæssige Andel i de samlede 
fællesomkostninger afholdt af Administratoren af det Fælles Ejerskab i forbindelse med udførelse af ydelserne i 
Pkt. 13 (1). Ejerens Forholdsmæssige Andel skal være specificeret i årsbudgettet for det Fælles Ejerskab og skal 
beregnes på baggrund af Ejerens ideelle andel i Fællesarealerne i m². 

(2) Herudover skal Ejerne under henvisning til pkt. 4 (3) betale følgende bidrag:

a) Ejerens personlige udgifter– udgifterne afholdt af Administratoren af det Fælles Ejerskab i dennes egenskab af 
en af Ejeren bemyndiget person til at udføre ydelserne i pkt. 13 (2) nedenfor. Størrelsen af Ejerens personlige 
udgifter skal være specificeret i årsbudgettet for det Fælles Ejerskab. 

b) Administrationshonorar i forbindelse med ovenstående pkt. 5 (2) ”a” – et fast årligt honorar, svarende til 
beløbet angivet i årsbudgettet for det Fælles Ejerskab.

(3) Herudover skal Ejerne under henvisning til pkt. 4 betale honorar for sekretariat og administration i øvrigt, der 
betjener både Ejerne og de Fælles Ejerskab – et fast årligt honorar, svarende til beløbet angivet i årsbudgettet for 
det Fælles Ejerskab.

(4) Et depositum svarende til ….. ..........skal betales af Ejeren til Administratoren for at sikre betaling af det under 
pkt. 5 (1) - 5 (3) nævnte. Depositummet skal betales samtidig med betalingen af den første a conto betaling i 
henhold til pkt. 6 (2).  Depositummet tilbagebetales efter ophør af de kontraktlige forbindelser mellem Ejeren og 
Administratoren efter fradrag af beløb anvendt til dækning af betalinger under pkt. 5 (1) - 5 (3). 

Betalingsvilkår

Pkt. 6 (1)  Medlemskontingent og bidrag i henhold til pkt. 5 skal betales af Ejeren, som følger: 

a) en a conto betaling, som fastsættes på Generalforsamlingen i henhold til pkt. 11 (1),  “e” nedenfor, inden syv 
dage efter den årlige Generalforsamling har godkendt årsbudgettet for det Fælles Ejerskab for det efterfølgende 
regnskabsår, og 

b) en restbetaling eller refusion fastsat på Generalforsamlingen i henhold til pkt. 11 (1),  “e” nedenfor, inden for 
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femten dage efter den årlige Generalforsamling har godkendt årsregnskabet for det Fælles Ejerskab for det forrige 
regnskabsår.

(2) Den første a conto betaling af Medlemskontingent og bidrag under pkt. 5 forfalder til betaling ved underskrift 
af Notarskødet for erhvervelse af lejlighed i Blok A. Beløbet for ovennævnte a conto betaling og 
betalingsvilkårene skal specificeres i Generalforsamlingsbeslutningen om vedtagelsen af dette Reglement. Ved 
enhver overgang af ejerskabet over lejlighed i Blok A er den nye ejer forpligtet til at betale Medlemskontingent 
og bidrag for dennes forgænger på samme vilkår som gældende for den tidligere ejer. Den tidligere Ejer er 
solidarisk ansvarlig sammen med den nye Ejer indtil endelig betaling af udestående Medlemskontingent og 
bidrag.

(3) Medlemskontingent og bidrag under pkt. 5 samt øvrige forfaldne bidrag, der skyldes af Ejeren, skal indbetales 
til en bankkonto oprettet til det formål af Administratoren af det Fælles Ejerskab i eget navn.

(4) Medlemskontingent og bidrag tillægges moms, som betales samtidig med betalingen af Medlemskontingentet 
og bidrag. 

Sikkerhed for betaling 

Pkt. 7 (1)  I tilfælde af Ejerens forsinkelse med betaling af Medlemskontingent og bidrag med mere end 10 dage, 
er Administrator af det Fælles Ejerskab berettiget til at modregne det forfaldne beløb i lejeindtægten, som Ejeren 
er berettiget til at modtage fra Administratoren af det Fælles Ejerskab, i henhold til Udlejningsaftale, dateret 
……. [dato], indgået mellem ovennævnte parter.

(2) Såfremt den i pkt. 7 (1) nævnte fremgangsmåde ikke mulig, er Administratoren af det Fælles Ejerskab 
berettiget til at indsende en skriftlig begæring til den kompetente bulgarske domstol om tvangsfuldbyrdelse af 
betalingskravet mod den misligholdende Ejer. 

Del Tre: Generalforsamlingen for det Fælles Ejerskab 

Pkt. 8 (1)  Generalforsamlingen består af alle Ejere. Hver Ejer har én stemme ved Generalforsamlingen, uanset 
antallet af lejligheder, der ejes af denne. Medejerne af lejligheder er berettiget til én samlet stemme. 

(2)  Generalforsamlingen er bemyndiget til at træffe beslutninger, såfremt over  3/4 af Ejerne i Blok A er tilstede 
eller repræsenteret ved en skriftlig fuldmagt.

(3)  Såfremt det krævede antal Ejere ikke er fremmødt ved Generalforsamlingen, vil Generalforsamlingen blive 
udskudt med én time, hvorefter Generelforsamlingen lovligt kan gennemføres og vedtage beslutninger, uanset det 
manglende quorum.

(4)  Generalforsamlingen træffer beslutninger med 3/4 af de tilstedeværende eller repræsenteret ved fuldmagt 
Ejere.

Indkaldelse til Generalforsamlingen 

Pkt. 9 (1)  Generalforsamlingen indkaldes af Administratoren af det Fælles Ejerskab mindst en gang om året for 
en årlig generalforsamling.

(2)  Administratoren af det Fælles Ejerskab skal indkalde Generalforsamlingen på skriftlig anmodning fra mindst 
en femtedel af Ejerne. Undlader Administratoren af det Fælles Ejerskab at indkalde Generalforsamlingen inden 
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for 7 dage, er Ejerne, der har anmodet om indkaldelsen, berettiget til selv at gøre det. 

Meddelelse om Generalforsamling 

Pkt. 10 (1)  Generalforsamlingen skal indkaldes med en skriftlig meddelelse, som sendes til hver Ejer eller til 
dennes udpegede befuldmægtigede til adressen angivet i registeret i henhold til pkt. 13 (4)  “a” nedenfor, senest 3 
dage før datoen for Generalforsamlingen og i tilfælde af hastesager senest 24 timer før datoen for 
Generalforsamlingen. Meddelelsen betragtes som modtaget, når den er påklistret indgangsdøren til Ejerens 
lejlighed. Meddelelsen skal indeholde dagsorden for Generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beføjelser

Pkt. 11 (1)  Generalforsamlingen har eneret til at: 

a) Vedtage Reglementet 

b) Vælge en Administrator af det Fælles Ejerskab for en toårig periode. Administratoren af det Fælles Ejerskab 
skal være et selskab. Den først valgte Administrator skal genvælges, medmindre der er fremkommet et skriftligt 
krav underskrevet af 3/4 af Ejerne om udskiftning af Administrator, grundet alvorlige forsømmelser af dennes 
forpligtelser.

c) Godkende årsbudgettet udfærdiget af Administratoren af det Fælles Ejerskab. Årsbudgettet kan ikke reduceres 
i de første to år fra vedtagelsen af Reglementet. Budgettet skal specificere Medlemskontingent og bidrags 
størrelse, inkl. alle punkter, i henhold til pkt. 5 og udgifterne i henhold til punkt “g” og punkt “h” i pkt. 11 
nedenfor.

d) Godkende årsregnskabet udarbejdet af Administratoren af det Fælles Ejerskab.

e) Fastsætte størrelsen på a conto betalingen og restbetalingen eller refusionen af Medlemskontingent og bidrag i 
henhold til pkt. 6 (1) og pkt. 6 (2) ovenfor og bemyndige Administratoren af det Fælles Ejerskab til at opkræve 
disse.

f) Træffe beslutning vedrørende administrationen og vedligeholdelsen af Fællesarealer og Servicearealerne 
udlagt til gratis brug, ved at bemyndige Administratoren af det Fælles Ejerskab til at udføre ydelserne i henhold 
til pkt. 13 nedenfor. 

g) Godkende den årlige tidsplan for udførelsen af renovations- og reparationsarbejder af Fællesarealer og 
Servicearealerne udlagt til gratis brug, når sådanne arbejder er påkrævet, og fastsætte udgifterne dertil. 

h) Godkende den årlige tidsplan for udførelsen af forbedringer af Fællesarealerne i tilfælde af, at sådanne 
arbejder er påkrævet, og fastsætte udgifterne dertil. 

i) Træffe beslutning om oprettelse og drift af en bankkonto i Administratoren af det Fælles Ejerskabs navn til 
opkrævning af Medlemskontingent og bidrag.

j) Træffe beslutning om udlejning af Fællesarealerne til udenforstående. 

k) Træffe beslutning om eksklusion af en Ejer i henhold til pkt. 17 (1) nedenfor 

l) Bemyndige Administratoren af det Fælles Ejerskab til at udskrive bøder i henhold til pkt. 15 (2),“d” 
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m) Angive typen af forsikring, der skal tegnes af Administratoren af det Fælles Ejerskab, for de Indvendige 
Fællesrealer samt bemyndige Administratoren af det Fælles Ejerskab til at betale forsikring for Servicearealerne, 
udlagt til gratis brug, og 

n) Træffe beslutning om andre sager, som i kraft af den bulgarske lovgivning, falder inden for dens kompetence. 

(2) Generalforsamlingens beslutninger kan udføres inden udløb af deres appelperiode med undtagelse af 
beslutninger i henhold til pkt. 11 (1), “k” ovenfor.

(3) Ved fremsættelse af en skriftlig begæring fra Administratoren af det Fælles Ejerskab vedlagt kopi af 
Generalforsamlingens beslutning, afsiger den kompetente bulgarske domstol en ordre om tvangsfuldbyrdelse af 
den pågældende beslutning. En ordre om tvangsfuldbyrdelse af beslutninger i henhold til pkt. 11 (1), “k” ovenfor 
kan blive afsagt efter at der er blevet fremlagt bevis for den skriftlige advarsel til Ejeren i henhold til pkt. 17 (2) 
nedenfor.

Appel af Generelforsamlings beslutninger 

Pkt. 12 (1)  Generalforsamlingens beslutninger kan appelleres af:

a) Ejere, som har deltaget i forsamlingen, og som har stemt imod den appellerede beslutning 

b) Ejere, som ikke har deltaget i forsamlingen, men var berettiget til at deltage, og 

c) alle Ejere, såfremt deres appel er baseret på brud på reglerne for indkaldelse til Generalforsamlingen 

(2) Appellen skal fremsættes inden syv dage fra vedtagelsen af Generalforsamlingsbeslutningen, og for de ikke 
tilstedeværende Ejeres vedkommende fra den dato, de er blevet gjort bekendt med beslutningen. 

(3) Administratoren af det Fælles Ejerskab er berettiget til at repræsentere det Fælles Ejerskab i sager vedrørende
appel af Generalforsamlingens beslutninger. 

Del Fire: Administratoren af det Fælles Ejerskab 

Serviceydelser som udføres af Administratoren af det Fælles Ejerskab 

Pkt. 13 (1)  Administratoren af det Fælles Ejerskab skal enten selv eller via en underentreprenør levere følgende 
serviceydelser til det Fælles Ejerskab: 

a) rengøring og vedligeholdelse af Fællesarealerne og Servicearealer udlagt til gratis brug 

b) vedligeholdelse og drift af elektricitet, vandforsyning, air-conditioning, varme- og ventilationssystemer såvel 
som andre systemer af og i Fællesarealerne og Servicearealerne til gratis brug, såvel som betaling af alle 
brugsafgifter til leverandører og andre omkostninger til forsyningsforbrug i Fællesarealerne og Servicearealerne 
til gratis brug 

c) vedligeholdelse og reparation af elevatorer 

d) have- og landskabsarbejde af de udvendige Servicearealer til gratis brug 

e) vedligeholdelse og reparation af alt sports- og fritidsudstyr og andre faciliteter i de udvendige Servicearealer 
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til gratis brug 

f) betaling af forsikringspræmie for Fællesarealerne og Servicearealer til gratis brug, for forsikringer vedtaget på 
Generalforsamlingen

g) opsyn, sikring af Fællesarealer og Servicearealerne til gratis brug, 

h) pool service 

i) administrationsydelser leveret via Sekretariat, og 

j) sikring/security hele året 

(2) Administratoren af det Fælles Ejerskab skal enten selv eller via en underleverandør levere følgende ydelser til 
Ejerne:

a) vedligeholdelse og drift af elektricitet, vandforsyning, air-conditioning, varme- og ventilationssystemer, og 
øvrige installationer i Ejerens lejligheder, såvel som betaling af alle direkte forbrugsafgifter til leverandører og 
andre, herunder for forbrug af elektricitet, vandforsyning, air-conditioning, varme- og ventilationssysstemer i 
Ejernes lejligheder 

b) betaling af brugerafgift og øvrige omkostninger til leverandører af kabel netværk (TV, telefon og Internet) i 
Ejernes lejligheder 

c) betaling af skatter, afgifter og lovpligtige betalinger pålagt Ejeren af den kompetente myndighed (fx statslig, 
kommunal eller anden), herunder ejendomsskat og renovationsafgift 

d) betaling af forsikringspræmie for Ejernes lejligheder, nærmere bestemt af Ejerne 

e) administrationsydelser leveret via Sekretariat, og 

f) sikring/security hele året 

(3)  Administratoren af det Fælles Ejerskab skal udarbejde et udkast til årsbudget og et udkast til årsregnskab 
inden femten dage før den planlagte årlige Generalforsamling og aflevere kopier af de ovennævnte dokumenter til 
Ejerne på deres anmodning. 

(4) Administratoren af det Fælles Ejerskab skal oprette: 

a) et register over de aktuelle Ejere, som viser ændringer i ejerskabet over lejlighederne, hvorvidt Ejeren har 
været  repræsenteret ved Generalforsamlingen personligt eller ved fuldmagt samt adressedetaljer, og

b) en bog med referaterne fra afholdte Generalforsamlinger, som indeholder Generalforsamlingens beslutninger 
og oplysninger om appellerede beslutninger. 

Særlige ydelser leveret af Administratoren af det Fælles Ejerskab

Pkt. 14  Det er hermed udtrykkeligt aftalt, at Administratoren af det Fælles Ejerskab vil være berettiget til 
at levere særlige ydelser til det Fælles Ejerskab og til Ejerne mod særskilt betaling, når dette er vedtaget af 
Generalforsamlingen eller fremgår af en tillægsaftale mellem Administratoren af det Fælles Ejerskab og 
Ejerne.
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Administratoren af det Fælles Ejerskabs Rettigheder 

Pkt. 15 (1)  Ved underskrift af dette Reglement påtager Administratoren af det Fælles Ejerskab sig hermed 
ansvaret for administrationen og udførelsen af serviceydelserne i henhold til pkt. 13 ovenfor i Blok A, og 
Generalforsamlingen af det Fælles Ejerskab og Ejerne personligt accepterer hermed dette. Generalforsamlingen 
for det Fælles Ejerskab og Ejerne personligt afgiver og tildeler herved ansvaret for administrationen og 
udførelsen af ydelserne i Blok A i henhold til pkt. 13 ovenfor til Administratoren af det Fælles Ejerskab, og 
fraskriver sig samtidigt alle rettigheder i relation hertil. 

(2) Administratoren af det Fælles Ejerskab er berettiget til at: 

a) fastsætte omfanget, typen og karakteren af ydelserne i henhold til pkt. 13 ovenfor, samt fastsætte hvorledes 
ydelserne i henhold til pkt. 13 ovenfor skal leveres og udføres, herunder måden og perioden for disses udførelse 

b) at udføre ydelserne i henhold til pkt. 13 ovenfor eller antage andre til at udføre ydelserne helt eller delvist 

c) fastsætte procedure, regler og betingelser med hensyn til skiltning og annoncering i Fællesarealerne og 
Udenomsarealerne.

d) udskrive bøder til Ejere for brud på Reglementet op til BGN 60 

e) repræsentere det Fælles Ejerskab over for tredjepart 

f) påtale overtrædelser af Reglementet 

g) oprette og disponere over det Fælles Ejerskabs bankkonto, og 

h) modtage Medlemskontingent og bidrag 

Del Fem: Ejernes rettigheder og forpligtelser 

Ejernes forpligtelser

Pkt. 16 (1) Ejerne er forpligtet til at: 

a) bruge Fællesarealer, Servicearealer og Udenomsarealer i overensstemmelse med disses formål og på en måde, 
som ikke generer de øvrige Ejeres rettigheder

b) bruge Fællesarealer, Servicearealer og Udenomsarealer på en måde, som ikke skaber risiko for skade, brand 
eller andre ulykker 

c) sikre Administratoren af det Fælles Ejerskabs adgang til lejlighederne med henblik på udførelse af ydelserne i 
henhold til pkt. 13 ovenfor 

d) sikre adgang til måleinstallationer placeret i lejlighederne 
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e) ikke afbryde fungerende varme- og air-conditioning systemer eller andres systemer, uden forudgående 
tilladelse fra Administratoren af det Fælles Ejerskab, uagtet at sådanne systemer befinder sig i Ejernes lejligheder

f) ikke at opbevare byggematerialer, møbler eller andre personlige genstande i Fællesarealer, Servicearealer og 
Udenomsarealer

g) udføre alle bygningsarbejder i overensstemmelse med den Bulgarske Lov for Territorial Udvikling 

h) ikke udføre aktiviteter, som kan medføre ekstrem støj eller forurening af Fællesarealer, Servicearealer og 
Udenomsarealer

i) omgående informere Administratoren af det Fælles Ejerskab om enhver begivenhed, som kan kræve handling 
fra Administratoren af det Fælles Ejerskab

j) betale Medlemskontingent og bidrag og alle andre betalinger, som skyldes til eller skal opkræves af 
Administratoren af det Fælles Ejerskab, fuldt ud og til tiden i henhold til pkt. 6 ovenfor 

k) angive typen af forsikring som skal betales af Administratoren af det Fælles Ejerskab for Ejernes lejligheder 

l) give alle godkendelser og fuldmagter som er påkrævet i forhold til de kompetente administrative myndigheder 
med henblik på udførelsen af ydelserne i henhold til pkt. 13 (1) og pkt. 13 (2) ovenfor, og 

m) ved overdragelse af ejerskab over lejligheder sikre den nye ejers skriftlige tiltrædelse af Reglementet og være 
solidarisk ansvarlig sammen med den nye ejer indtil betaling af samtlige udestående Medlemskontingent og 
bidrag.

(2)  Ejernes afslag om at modtage ydelser, der udføres af Administratoren af det Fælles Ejerskab i henhold til 
pkt. 13 ovenfor vil ikke frigøre Ejerne fra forpligtelsen til at betale Medlemskontingent og bidrag. 

Eksklusion af Ejerne 

Pkt. 17 (1) Ejere, som ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til pkt. 16 (1),  ”b” eller  ”g” og systematisk 
overtræder Reglementet, Generalforsamlingens beslutninger samt overtræder adfærdsregler kan blive 
ekskluderet fra det Fælles Ejerskab ved en udtrykkelig beslutning herom på Generalforsamlingen.

(2) Generalforsamlingen er berettiget til at vedtage en beslutning om eksklusion af Ejeren, hvis sidstnævnte ikke 
ophører med overtrædelserne efter dennes modtagelse af skriftlig advarsel. 

(3) Generalforsamlingens beslutning om eksklusion af en Ejer kan appelleres af denne i henhold til pkt. 12 
ovenfor.

(4) Efter ikrafttrædelsen af en Generalforsamlingsbeslutning om eksklusion af Ejeren, er den kompetente 
bulgarske domstol berettiget til at tvangsfuldbyrde beslutningen. 

Erklæring fra nye Ejere 

Pkt. 18  Ved underskrift af Notarskøde til erhvervelse af lejlighed i Blok A, er den nye Ejer forpligtet til ved 
påtegning af Reglementet og angivelse af dato herfor at tiltræde dette Reglement, herunder overtage forpligtelsen 
i forhold til dennes forgængers udestående betalinger af Medlemskontingent og bidrag i henhold til pkt. 6 (2). 
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Del Seks: Diverse 

Lovvalg

Pkt. 19 Dette Reglement er undergivet bulgarsk ret. Vedrørende anliggender, som ikke er reguleret i 
Reglementet, vil bestemmelserne i den gældende bulgarske lovgivning blive anvendt. 

Tvister

Pkt. 20 Tvister opstået i forhold til Reglementet skal søges løst gennem forhandling. Såfremt der ikke kan opnås 
tilfredsstilende løsning, skal tvisten afgøres ved den kompetente bulgarske domstol.

Adskillelighed (Severability)

Pkt. 21 Bestemmelserne i dette Reglement kan udskilles fra hinanden, og i tilfælde af at en bestemmelse i dette 
Reglement bliver erklæret ugyldigt eller uden retskraft af en kompetent domstol, vil den resterende del af 
Reglementet være gyldig, retskraftig og eksigibel. 

Ændring af Reglementet

Pkt. 22 Nærværende Reglement kan ikke ændres de første tre år efter dets vedtagelse. Alle efterfølgende 
ændringer og tillæg skal vedtages af Generalforsamlingen.

Sprog og kommunikation 

Pkt. 23 Engelsk skal være sproget, som anvendes af Ejerne ved disses indbyrdes kommunikation, på 
Generalforsamlinger og ved kommunikation med Administrator for det Fælles Ejerskab og vice versa. Alle 
henvendelser, indkaldelser, meddelelser, advarsler, referater, budgetter og korrespondance i øvrigt skal være på 
engelsk.

Det nærværende Reglement om Interne Retningslinier for det Fælles Ejerskab i Blok A er blevet vedtaget 
ved Generalforsamlingens beslutning dateret [Dato], som udgør en integreret del af Reglementet. 

I overensstemmelse med pkt. 15 (1) i Reglementet erklærer undertegnede Tanyo Gospodinov, indehaver af pas 
nummer........................ , udstedt den ......................af ........................, i min egenskab af Direktør for Holiday Management 
OOD, hjemmehørende i Bulgarien registreret i selskabsregisteret ved byretten i Varna med nummer ...................., og 
adresse: .............................................................................., hermed, at Holiday Management OOD som valgt Administrator 
for det Fælles Ejerskab ved Generalforsamlingsbeslutning i det Fælles Ejerskab i Blok A, dateret [Dato] accepterer at 
opfylde samtlige forpligtelser i henhold til dette Reglement. 

_______________________________________________

Ejernes underskrifter: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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Servicearealer i Komplekset 

Servicearealer beliggende i ejendommene

Morgenmads restaurant – mod betaling

To Restauranter – A la Carte & Buffet – mod betaling

Reception & Gæste Lobby – gratis 

Butikker – mod betaling 

Konferencelokale – mod yderligere opkrævning

Cafeteria – salon – mod betaling

To Supermarkeder– lille & stort – mod betaling

Bagagerum – gratis

Vaskeri – selvbetjening møntmaskine – mod betaling

En sauna – mod yderligere opkrævning

Spa & Wellness Faciliteter og Massage – mod yderligere opkrævning 

Solarium – mod yderligere opkrævning

Fitnessklub – mod yderligere opkrævning 

Børnehave – mod yderligere opkrævning

Lægecenter – mod yderligere opkrævning 

Erhvervscenter & Internetcafé – mod yderligere opkrævning

Underjordisk Parkering til ca. 150 biler – mod yderligere opkrævning

Servicearealer beliggende på Udenomsarealer 

Fire swimmingpools for voksne – gratis 

To swimmingpools for børn – gratis

Poolbar & Strandbar – mod betaling 

Mini Golf – med 18-huls bane – mod yderligere opkrævning 

Legeplads for børn – gratis

Nogle få udflugtsområder hvor der kan grilles – gratis 

Stor Have ud til Havet – gratis

Stiger, bænke, grønne arealer og øvrige faciliteter til fælles brug - gratis
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Udkast til årsbudget for det Fælles Ejerskab i Blok A
Ansvarsområde Aktivitet

Administration af det Fælles Ejerskab Møder
Korrespondance
Generalforsamling & genvalg

Vedligeholdelse af de Indvendige Fællesarealer Elektricitet
og Servicearealer udlagt til gratis brug Vand

Udgifter til grønne områder
Bygningernes ydre

Sekretariatadministration Ejeradministration
Forkontor
Modtagelse
Fællesarealer
Kontor & Kommunikation
Servicearealer til gratis brug

Rengøring Fællesarealer
Servicearealer til gratis brug

Vedligeholdelse af grønne områder Udenomsarealer

Aftale om teknisk assistance Elektriske installationer
Aircondition & Ventilation 
Sikkerhedsinstallationer
Bygningernes Ydre
Elevatorer

Pool service Rengøring
Klorregulering
Daglig vedligeholdelse
Regelmæssig serviceinstallation
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Udkast til årsbudget for det Fælles Ejerskab i Blok A

Det Fælles Ejerskab
Medlemskontingent
137 Lejligheder/Beregning i DKK I alt Pr. Lejlighed Pr. måned Pr. m2

Administration af det Fælles Ejerskab 68.500 500 42 6
Administration af Fællesarealer og Servicearaler til gratis brug 34.250 250 21 3
Rengøring 50.000 365 30 4
Vedligeholdelse af grønne arealer 50.000 365 30 4
Teknisk assistance 40.000 292 24 4
Pool service 70.000 511 43 6
Vandforbrug 30.000 219 18 3
Elforbrug 80.000 584 49 7
Reservehonorar 30.000 219 18 3

I alt 452.750 3.305 275 40

Ejere personlige udgifter - bidrag
Affald 40.000 292 24 4
Ejendomsskatter 120.000 876 73 11
Forsikring 75.000 547 46 7
Year - round Security 100.000 730 61 9
Administration af Ejere 80.000 584 49 7

I alt 415.000 3.029 252 37

Sekretariat og administration i øvrigt

Sekretariat 100.000 730 61 9
Reception 40.000      292 24 4
Modtagelse 40000 292 24 4

I alt 180.000 1.314 109 16

Udgifter i alt 1.047.750 7.648 637 93
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UDLEJNINGSAFTALE

Den ……… [dato] i ….. [by], er følgende aftale (“Aftalen”) indgået mellem: 

(A) ……………. [navn], født …………. [dato], med adresse …….. [adresse], indehaver af pasnummer 
……….. [nummer], udstedt den ……. [dato], af ….. [paskontor], herefter benævnt “Ejeren” 

og

(B) “Holiday Management OOD”, med hjemsted og registreret adresse i Dragoman nr. 25, Varna, 
Bulgarien, skatteregistreringsnummer 4030058033, BULSTAT 103952006, registreret under 
selskabsnummer 2268/2005 dateret den 20. juli 2005 ved Varna byret, repræsenteret ved Tanyo 
Gospodinov, herefter benævnt “Administrationsselskabet” 

(A) og (B) vil herefter tilsammen blive benævnt Parterne. 

Eftersom Ejeren har erhvervet ejerskabet over Lejligheden beliggende i Blok A, beskrevet i Bilag 1 til 
Aftalen (“Lejligheden”), 

Eftersom Administrationsselskabet er blevet valgt som Administrator af det Fælles Ejerskab af Blok A, 
hvis medlem er Ejeren, og 

Eftersom det Fælles Ejerskab af Blok A den [Dato for vedtagelse] har vedtaget et Reglement om Interne 
Retningslinier for det Fælles Ejerskab (“Reglement”). 

I. AFTALENS GENSTAND 

1. Ejeren overdrager til Administrationsselskabet eneretten til at udføre følgende ydelser og 
Administrationsselskabet accepterer at udføre disse ydelser, enten selv eller ved brug af 
underleverandør:

1.1. at administrere udlejning af Lejligheden til lejere eller rejsearrangører i Ejerens navn, for Ejerens 
regning og til gavn for Ejeren, 

1.2. at formidle udlejning af Lejligheden, 

1.3. at udføre udskiftning af sengelinned og håndklæder to gange ugentligt, 

1.4. at udføre rengøring af Lejligheden to gange ugentligt, 

1.5. at udføre grundig rengøring af Lejligheden ved lejerskift, og 

1.6. at foretage afhjælpende foranstaltninger i tilfælde af fejl og mangler samt skader og forringelser på 
Lejligheden og dens inventar i henhold til pkt. 16, pkt. 17 og pkt. 18 nedenfor. 

2. For udførelsen af ovennævnte ydelser vil Administrationsselskabet være berettiget til at modtage 
vederlaget fastsat i pkt. 3 nedenfor.  Ejeren kan afslå at modtage visse af ydelserne beskrevet i pkt. 1,
men er desuagtet forpligtet til at betale alle honorarer i henhold til pkt. 3. nedenfor.

II. HONORARER  OG BETALINGSBETINGELSER 

3. Ejeren skal betale følgende honorarer og udgifter til Administrationsselskabet: 

3.1. honorar for løbende administration og formidling af udlejningen af Lejligheden svarende til 15 % af de 
årlige brutto lejeindtægter, som Ejeren modtager ved udlejningen af Lejligheden. 
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3.2. fast honorar som udgør 20 BGN for hver lejerskift, 

3.3. fast honorar som udgør 10 BGN for udskiftning af sengelinned og håndklæder, som skal udføres to 
gange ugentligt, 

3.4. fast honorar som udgør 10 BGN for rengøring af Lejligheden, som udføres to gange ugentligt, 

3.5. fast honorar som udgør 10 BGN for den grundige rengøring af Lejligheden i forbindelse med lejerskift , 
og

3.6. udgifter afholdt af Administrationsselskabet for udførelsen af afhjælpende foranstaltninger i tilfælde af
fejl og mangler samt skader og forringelser i henhold til pkt. 16, 17 og 18 nedenfor. 

4. Honorarerne i Aftalen vil blive forhøjet en gang årligt med ændringer i den Bulgarske lønindeks, 
afrundet til nærmeste hele procent. 

5. Moms på 20 % vil blive tillagt alle honorarer og udgifter i henhold til Aftalen. Betalingen af moms skal 
gennemføres samtidig med betalingen af honorarerne og udgifterne i henhold til Aftalen. 

6. Administrationsselskabet skal overføre den opkrævede lejeindtægt til Ejeren, som følger: 

6.1. første betaling forfalder syv dage efter Administrationsselskabet har godkendt det midlertidige regnskab 
for ydelserne anført i pkt. 1 ovenfor, omhandlende perioden fra oktober foregående år til juli året efter, 
og

6.2. slutbetaling forfalder syv dage efter Administrationsselskabet har godkendt årsregnskabet for ydelserne 
anført i pkt. 1 ovenfor, omhandlende perioden fra juli til oktober i samme år og efter den årlige 
Generalforsamling godkender årsregnskabet for det Fælles Ejerskab af Blok A, beskrevet i Reglementet. 

7. Udkast til midlertidigt og årligt regnskab skal udarbejdes på baggrund af årsregnskabet og budgettet for 
det Fælles Ejerskab.

8. Betalingerne skal udføres ved bankoverførsel til Ejerens bankkonto, som følger: 

8.1. ………….. [Navn på bank]

8.2. ………….. [Adresse]

8.3. Registreringsnummer ………….. [Nummer], og 

8.4. Kontonummer ………….. [Nummer]

9. Før betalingen i henhold til pkt. 6 er Administrationsselskabet berettiget til at fratrække honorarer og 
udgifter, som skyldes af Ejeren i henhold til pkt. 3 i Aftalen, og tilbageholde et beløb svarende til …. 
[indsæt] til dækning af kommende udgifter i henhold til pkt. 3.6. 

10. Før slutbetalingen i henhold til pkt. 6.2 er Administrationsselskabet berettiget til at modregne honorarer, 
som skyldes af Ejeren i henhold til pkt. 6 (1) i Reglementet

III. ADMINISTRATIONSSELSKABETS FORPLIGTELSER 

11. Med hensyn til ydelserne anført i pkt. 1 skal Administrationsselskabet: 

11.1. Udarbejde og levere til Ejeren det midlertidige regnskab og årsregnskabet;

11.2. Informere Ejeren hver femte uge om alle indgåede lejeaftaler; 

11.3. Udføre en så effektiv formidlingsindsats som muligt på de for Administrationsselskabet tilgængelige 
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markeder; og 

11.4. Informere Ejeren om skader og mangler på Lejligheden og dens inventar konstateret af 
Administrationsselskabet.

IV. EJERENS FORPLIGTELSER 

12. Ejeren skal: 

12.1. Holde Lejligheden i god stand; 

12.2. På Administrationsselskabets påkrav foretage istandsættelse af Lejligheden samt udskiftning af inventar; 

12.3. Sikre Administrationsselskabet adgang til Lejligheden i hele Aftalens periode; 

12.4. Oplyse Administrationsselskabet om perioden for egne ophold i Lejligheden for det efterfølgende 
kalenderår senest den 31. december året før;

12.5. Tegne en forsikring for egen regning til fordel for Administrationsselskabet i et anerkendt 
forsikringsselskab, som dækker følgende forsikringsrisiko……… [indsæt]; og 

12.6. Assistere Administrationsselskabet på dennes anmodning eller såfremt en sådan assistance er nødvendig 
med henblik på opfyldelsen af Aftalen 

13. Ejeren må ikke: 

13.1. Foretage byggearbejder eller forandringer af Lejligheden og dens inventar i Aftalens løbetid, uden 
Administrationsselskabets forudgående skriftlige godkendelse heraf; 

13.2. Underskrive kontrakter med andre om udlejning og/eller brug af Lejligheden, eller give andre adgang til 
Lejligheden; og 

13.3. Modsætte sig at lejere medbringer kæledyr. 

V. SKADER OG MANGLER

14. Ved opfyldelsen af sin forpligtelse i henhold til pkt. 12.2 og 12.3 ovenfor, er ejeren forpligtet til at holde 
omkostningerne i forbindelse med udbedring af fejl og mangler ved Lejligheden og dens inventar, 
istandsættelse samt nyanskaffelser så lave som muligt.

15. Administrationsselskabet skal kontakte Ejeren omgående, når denne har konstaterer en skade, med 
henblik på vurdering af skadens omfang og anmeldelse til skadevolder og/eller forsikringsselskab. I 
forbindelse med Ejerens krav på erstatning for skade forårsaget af lejere eller andre, vil en skadesrapport 
blive udarbejdet i henhold til normal forsikringspraksis. 

16. Administrationsselskabet skal varetage Ejerens udlejningsinteresse bedst muligt i forbindelse med 
afhjælpende foranstaltninger af fejl og mangler ved Lejligheden og dens inventar, som foretages på 
lejers anmodning.

17. Administrationsselskabet er berettiget ved mindre alvorlige fejl eller skader, forårsaget af lejere eller 
andre, at igangsætte afhjælpende foranstaltninger, uden forudgående kontakt til Ejeren. 

18. I tilfælde af væsentlige fejl eller skader skal Administrationsselskabet kontakte Ejeren for at aftale den 
praktiske afhjælpning. Såfremt Administrationsselskabet ikke kan komme i kontakt med Ejeren, vil 
Administrationsselskabet på vegne af Ejeren igangsætte nødvendige og rimelige afhjælpende 
foranstaltninger.

19. Administrationsselskabet påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af lejere, underleverandører eller 
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af entreprenører i forbindelse med afhjælpningsarbejder. 

VI. EJERENS RET TIL EGEN BRUG AF LEJLIGHEDEN 

20. Ejeren har ret til selv at benytte lejligheden til egne ophold. Egne ophold fastsættes ved Aftalens 
indgåelse og derefter for det efterfølgende kalenderår, jf. pkt. 12.4  med respekt for allerede indgåede 
lejeaftaler. Ejeren kan bruge Lejligheden i den anførte periode, når denne har modtaget en skriftlig 
bekræftelse heraf fra Administrationsselskabet. 

21. Ejeren er ikke berettiget til at bruge Lejligheden i mere end 14 dage mellem 1. maj og 30. september, så 
længe udlejningsaftalen under kapitel IX løber. 

VII. EJERSKIFTE

22. I tilfælde af ejerskifte er Ejeren forpligtet til at sikre, at den nye ejer overtager samtlige rettigheder og 
forpligtelser i henhold til Aftalen. Denne forpligtelse skal derfor altid fremgå af købsaftalen. Ejeren skal 
være solidarisk ansvarlig sammen med den nye ejer indtil udestående honorarer i henhold til pkt. 3 er
betalt fuldt ud. 

VIII. OPHØR

23. Parterne aftaler herved, at Aftalen er indgået for en tidsubestemt periode. 

24. Parterne aftaler herved, at Aftalen er uopsigelig i 3 år fra dens underskrift. Herefter kan Aftalen opsiges 
en gang om året i november måned med 3 måneders opsigelsesvarsel, som skal være givet til udgangen 
af en kalendermåned. 

25. Aftalen kan opsiges uden varsel af Administrationsselskabet som en konsekvens af force majeure, 
strejker etc. eller andre forhold, der er uden for Administrationsselskabets kontrol. 

26. Ved Aftalens ophør skal Administrationsselskabet udarbejde et slutregnskab og betale udestående beløb 
i Ejerens favør til Ejeren senest [indsæt måneder] efter ophøret. 

IX. UDLEJNINSAFTALE

27. Administrationsselskabet kan tilbyde udlejning via en turoperatør, Apollo/Kuoni, i 3 år. Lejen er i 
alotment, hvilket betyder afregning efter belægning. Bruttoafregningen er minimum som efter følgende 
vejledende takster, baseret på en 2 soverums lejlighed for perioden: 

15. maj – 8. juni                     385 Euro pr. uge 

9. juni – 19. august                 525 Euro pr. uge 

20. august – 9. september       385 Euro pr. uge 

10. september – 15. oktober   245 Euro pr. uge 

X. DIVERSE

28. Al kommunikation mellem Parterne skal foregå på engelsk. Kommunikation fra 
Administrationsselskabet til Ejeren skal foregå pr. e-mail og kun undtagelsesvis vil almindelig post eller 
fax blive benyttet.

29. I tilfælde af, at enkelte bestemmelser i Aftalen eller Bilag 1 til Aftalen er ugyldige eller ikke retskraftige, 
skal det ikke berøre gyldigheden af Aftalen i øvrigt. Sådanne bestemmelser skal erstattes af Parterne 
med andre gyldige bestemmelser i overensstemmelse med forudsætningerne for og formålet med 
Aftalen.
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30. Aftalen skal være undergivet Bulgarsk ret. 

31. Aftalen er udfærdiget på engelsk, dansk og bulgarsk, og alle tre sprogversioner skal være lige gyldige og 
bindende.

32. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Aftalens sprogversioner, skal den bulgarske version have 
forrang.

33. Aftalen er udarbejdet og skal underskrives i to identiske originaleksemplarer, hvoraf hver Part beholder 
et.

Underskrifter:

_______________________________________________

på vegne af Administrationsselskabet 

_______________________________________________

Ejer

Undertegnede Ejer accepterer hermed Administrationsselskabets tilbud om udlejning via Apollo/Kuoni, jf. 
kapitel IX i Aftalen. 

___________________________________________

Ejer
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. 25, .6

ERKLÆRING

om statsborgerskab og borgerlig status i henhold til 
Par. 25 (6) i Lov om notarer og notarvirksomhed i 

Bulgarien

( ).........................................,

 ( -
).....................................,

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

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

..........................,  …………………, 
………………………………………..

Undertegnede .........................................,

fødselsdato og fødselssted ………………………, 
pasnummer………………,

udstedt den ……………………..af…………... 
…………, land …………………………,

by…………………., nuværende
adresse………………………………………

, : ERKLÆRER AT:

1) ……………………….

                               ( )
 ……………………... 

: …………..............,
 …………, ( )…………….,

……………, . ……… …… …...

 ……………………………… …….

1) Jeg er borger i ………………………….. 

                                 (indsæt land) 

Jeg bor permanent i …………………………. 

permanent adresse: amt ………………, 
kommune………., by(landsby)…………. 

postnr. ………,vejnavn …………, nr.…... sal…….. 

2) : , ,
, , ( ),
( )

                    ( )

2) borgerlig status: gift, ugift, enkemand (enke), fraskilt 

                          (understreg den rigtige) 

( )……………………………………

 …………………………. 

ægtefælle............……………………………….

indgået ægteskab den …………………………. 

3) : /  3) tidligere ægteskaber: ja/nej 

    1. , ………………,
………, : , ,

     1. indgået ægteskab…………………..., afsluttet den 
……………, på grund af: død, skilsmisse, 
ugyldiggørelse

     2. , ……………….,
…………….., : , ,

                       ( )

     2. indgået ægteskab ………………………., afsluttet 
den ……………, på grund af: død, skilsmisse, 
ugyldiggørelse

                          (understreg den rigtige) 

,

. 313 .

     Jeg er bekendt med, at jeg bærer strafansvar i 
henhold til Par. 313 i henhold til den Bulgarske 
Straffelov ved erklæring om ukorrekte oplysninger. 

...................200.. . :    by...........................200...  Tilkendegiver:  

( ) (underskrift) 
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FULDMAGT

Undertegnede .......................................................................................................................,

født den ……………… i .............................................., pasnummer………………..........,

udstedt den ……………………..af…………... …………, land ………………………….

BEMYNDIGER

dvokat SONYA STOYANOVA BACHVAROVA-ZHELYAZKOVA, CPR nr. 5610146858, ID-
kort. nr 110626680., udsted den 29.03.2001 af MVR-Varna, boende i Varna og advokat NELI 
BORISLAVOVA NEDKOVA, CPR nr. 7401248977, ID-kort nr. 110358530, udstedt den 15.12.2001 af 
MVR-Varna, boende i Varna, HVER FOR SIG OG SAMMEN, med følgende beføjelser: 

- At repræsentere mig foran notar og forpligte mig ved sin underskrift, hvor det er påkrævet med 
henblik på at købe i mit navn og for min regning, på vilkår og til pris i henhold til Købsaftale af 
.........................., følgende fast ejendom:  LEJLIGHED nr. ......i  Obzor by, Nessebar kommune, Bourgas 
amt, blok A, opgang........., etage......................, bestående af.................................. ...................., med 
bebygget areal ....................m2, grænsende til.................................................................., ligesom den ideelle 
andel af fællesarealer i bygningen sammen med byggeretten på grunden repræsenterende reguleret grund 
(RG) RG nr. -213560 i kvartal 3, med areal på 24454 m2, grænsende til grund nr. 000611, RG nr. , RG nr. 
V–213007, RG nr. VI-213006 og RG nr. I. 

- At repræsentere mig foran den relevante skattemyndigheds afdeling ved  Obzor eller Nessebar og 
forpligte mig ved sin underskrift ved deklarering af den i mit navn købte fast ejendom. 

- At repræsentere og forpligte mig ved sin underskrift ved at underskrive på mine vegne
meddelelsen jf. art. 37 af Købsaftale af ......................... , med hvilken sælgeren i henhold til Købsaftale af 
.................................. underrettes om at notarskødet vedrørende ovennævnte faste ejendom er underskrevet 
foran notar og anmeldt ved Registeret ved den relevante byret. 

- At repræsentere og forpligte mig ved sin underskrift af alle dokumenter, der skal underskrives i 
forbindelse med opfyldelsen af  kapitel VIII til Købsaftale af.................................................... 

- At repræsentere mig foran tredjemand og forpligte mig ved sin underskrift ved indgåelsen i mit 
navn og for min regning af udlejningsaftale vedrørende den af mig ejede og ovenfor beskrevne faste 
ejendom, på vilkår, som fremgår af Bilag 9 til Købsaftale af ............................ og som udgør en uadskillelig 
del af denne.  

- At repræsentere og forpligte mig ved sin underskrift ved indgåelsen af administrationsaftale 
vedrørende den af mig ejet og ovenfor beskrevet fast ejendom, på vilkår, som fremgår af Bilag 7 til 
Købsaftale af ............................ og som udgør en uadskillelig del af denne. 

- At repræsentere mig til den første generalforsamling i det Fælles Ejerskab i Blok A og 
stemme for vedtagelsen af reglement for de interne retningslinier for det fælles ejerskab på vilkår, som 
fremgår af Bilag 7 til Købsaftale af ............................ og som udgør en uadskillelig del af denne og forpligte 
mig ved sin underskrift. 

Alle bestemmelser i denne fuldmagt skal fortolkes til fordel for fuldmagtshavers beføjelser. 

Denne fuldmagt er gældende indtil beføjelserne i denne er udtømt. 

FULDMAGTSGIVER

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