
„СОФКОНСУЛТ” ЕООД
1000 София, ул. У. Гладстон, 69, ет. 2
тел.: +359 2 981 80 92 

sofoconsult.eood@abv.bg    член на Сдружение
www.sofconsult.com „ЕМ ЕЛ ЕС ИМОТИ БЪЛГАРИЯ”

ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
ПРИ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

№ ......./ ...........20….г.
на основание чл. 49 – чл. 51 от Търговския закон и 

във връзка с чл. 280 – чл. 291 от Закона за задълженията и договорите

Днес ,.....................20….г. в гр. .............между :

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

/попълват се данни от лична карта или фирмени данни./

адрес за кореспонденция........................................................................................., наричано за краткост
по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ / КЛИЕНТ, от една страна и  

„Софконсулт”  ЕООД,  ЕИК  831476247,  с  адрес  за  кореспонденция: ул.  У. Гладстон,  69,  ет.2
представлявано от  Галина  Христова  Максимова  в  качеството  и  на  управител  и  наричано  за
краткост по-долу  ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДIОГОВОРА

1./1/.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя,  а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема  изключителни  права* за
посредничество срещу възнаграждение при продажба на следния собствен на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
недвижим имот,  наричан  за  краткост  по  долу  «Имотът» а  именно:
............................................................................................... при офертна цена от : ….............................
евро и данни за Имота, описани в Приложение № 1 – неразделна част от този договор. 

/2/  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава  съгласието си,   Имотът да бъде включен в базата данни на
MLS**,  като  информацията,  в  т.ч. снимки,  схеми  и  архитектурни  проекти,  с  изключение  на
личните данни на собственика и документите за собственост,  да бъде споделена с останалите
агенции - членове на  MLS. Горното не създава каквито и да е било договорни отношения между
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и другите агенции, членове на MLS.

/3/ Този договор не поражда финансови задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към друг член на
MLS, независимо дали сделката е сключена с негово съдействие.

* Под “изключителни права” следва да се разбира, че само ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да рекламира, организира и
реализира огледи, разговори, срещи, както и договори между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и потенциалните купувачи на Имота, предмет на
този договор.

** Под „MLS” следва да се разбира, услугата за посредничество за сключване на сделка с недвижим имот, при която
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ контактува  и  сключва  договор  за  изключителни  права  с  един  брокер,  а  всички  останали  членове  на  MLS
получават информация за недвижимия имот, в реално време, от общата им база данни и предлагат на своите клиенти купувачи
имoта с цел реализиране на покупко-продажба при най-добри пазарни условия. 
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II. СРОК НА ДОГОВОРА

2./1/.Настоящият  договор  се  сключва  за  срок  от  ....................и  има  действие  от  датата  на
подписването му до .......................... включително.
   /2/. След изтичане на срока на договора,  ако никоя от страните не пожелае прекратяването му в
писмена форма, то договорът се счита автоматично продължен еднократно със същия срок.

ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
/1/  Да  рекламира  Имота  по  начин,  съгласуван  с  изискванията  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

отбелязани по-долу:

1

Да рекламира имота навсякъде, където прецени, чрез:
 Печатни медии ДА НЕ

 Електронни медии ДА НЕ

 Право за реклама в корпоративните сайтове на членовете на MLS ДА НЕ

2
Да постави рекламно пано „ПРОДАВА СЕ“

ДА НЕ

3 Да изготви и рекламира имота посредством видео разходка
(услугата се заплаща допълнително)

ДА НЕ

4
Да организира ден на отворени врати

ДА НЕ

5
Друго:

/2/  Да организира огледи с  потенциални купувачи.
/3/  Да изготвя и подписва с всички потенциални купувачи, на които представя имота, Карта

за проведен оглед. (Приложение 2)
/4/ Да информира периодично ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за пазарните цени на сравними недвижими

имоти.
/5/  Периодично да предоставя информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на договора,

включително за начина, по който се рекламира и насрещния интерес.
/6/ Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяко предложение от потенциален купувач, в рамките

на един работен ден.
/7/  Да  организира  преговори  с  кандидат  купувач  и  да  изготви  проект  за  предварителен

договор.
/8/  Да  консултира  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за  всички  необходими  документи  за  продажбата  на

Имота, както и да окаже съдействие при набавянето им, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пожелае това.
/9/  Да  защитава  интересите  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в  цялостния  процес  на  продажбата  на

Имота.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
/1/  На уговореното възнаграждение, съгласно т.7 от този договор;
/2/ На уговореното в т. 7 възнаграждение и в следните случаи:
- ако намери клиент, но  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  откаже да сключи  предварителен  договор или

увеличи офертната цена..
/3/  На достъп до Имота за огледи с потенциални купувачи;

         /4/ Да получи депозит за спиране от продажба от потенциален купувач при цена и условия, 
предварително съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с цел подготовка за сделка.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
/1/  При подписване  на  настоящия  договор  да  предостави  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копия  на

всички документи, удостоверяващи правото му на собственост. 
Основни документи, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

 документ за собственост /нотариален акт, договор, друг/ ...............................

 скица/схема за самостоятелен обект от АГКК: .................................................

 друго: .....................................................................................................................

/2/  Да приведе имота в търговски вид.
/3/ Да осигурява достъп за оглед след поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
/4/  Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението, съгласно т. 7 от този договор.
/5/ Да не осъществява преки контакти и да не води преговори с лица , които са участвали в

огледи, организирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да не сключва сделки за покупко-продажба с
тези лица за Имота, без посредничеството на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/6/  Да  не  съобщава  на  трети  лица  информация  /оферти,  контакти  и  други/,  получена  от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на този договор. 

6. Права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
/1/ Да бъде информиран относно предприетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действия за 

рекламиране на имота, както и за резултата от тях.
/2/  Да получава информация за проявен от потенциални купувачи интерес към Имота, за

направените предложения, както и да участва в преговори с тези купувачи.
/3/  Да получава информация относно дейността на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на

настоящия Договор.
/4/  Да получава информация за средните пазарни цени на сравними имоти. 
/5/ Да бъде консултиран относно всички необходими за продажбата на Имота документи и да

получи съдействие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за набавянето им.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 3 %/три процента/
без  ДДС от договорената  продажна  цена,  за  получаването на което  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  издава
фактура.
8. Дължимото  възнаграждение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  се  заплаща  в  деня  на  подписване  на
предварителен  договор  за  покупко-продажба  по банкова сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  а  когато
такъв не се подписва – в деня на сключване на договор за покупко-продажба в нотариална форма.
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от продажната цена
в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е провел оглед с потенциален купувач в срока на този договор и
до  12 месеца след прекратяване/  изтичането му бъде сключен договор в Нотариална форма за
продажба  между  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и  провелия  оглед  с  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ купувач или  негови
свързани лица по смисъла на българското законодателство, независимо дали ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
изпълнил  другите  си  задължения  по  настоящия  договор.  Провеждането  на  оглед  се  доказва  с
подписана от потенциалния купувач Карта за проведен оглед на имота.   

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10. С изтичане на договорения срок.
11. По взаимно писмено съгласие на страните
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VIII. ДРУГИ УГОВОРКИ

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че:
1/ е единствен притежател на правото на собственост;
2/  върху  имота  няма  ипотеки  /освен  вписаната  с  нот.  акт  ..............................  на

стойност  ..............................  в  полза  на  ............................../,  възбрани  и  други  вещни  или
облигационни права на трети лица, тежести, сключени други предварителни договори за покупко-
продажба,  както  и  скрити  дефекти  на  имота,  които  са  му  известни  и  които  не  са  отразени  в
Приложение 1 – неразделна част от този договор;

3/  носи  отговорност  за  истинността  на  документите  и  декларираното  по-горе,  като
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма  да  бъде  отговорен  за   информацията  и  истинността  на  документите,
предоставени от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4/ предоставя личните си данни за обработка съгласно чл. 20 ал.1 от Закона за защита на
личните данни;
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в рамките на изпълнение на консултантските си задължения по настоящия
договор уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че законът изисква:

/1/  участниците в  нотариалното производство при възмездни сделки с недвижим имот да
декларират в нотариалния акт, че сумата, посочена в него е действително уговореното плащане по
сделката и че декларирането на невярно обстоятелство представлява закононарушение;

/2/ всяко плащане във връзка с покупко-продажба на недвижим имот, при обща стойност на
сделката над 10000 лв., следва да бъде извършено по банков път и че противното представлява
закононарушение.
14. Страните  ще  се  уведомяват за  всяка  промяна  в  данните,  посочени  в  договора, както  и  на
определените представители.
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира,  че  е  регистриран  като администратор  на  лични данни и има
право да събира и съхранява лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.
16. Промени в този договор, включително и други условия към него извършвани при изпълнение
на договора,  се правят само писмено от двете страни.

17. Всички  съобщения  между  страните,  свързани  с  промяна  на  данни  по  договора,  неговото
действие/прекратяване и др. се правят единствено в писмена форма.

18.  Всички  спорове,  свързани  с  настоящия  договор  ще  бъдат  отнасяни  за  решаване  от
Арбитражния  съд  при  Сдружение  Правна  Помощ  и  Медиация,  съгласно  неговите  правила  за
решаване на спорове, основани на арбитражни споразумения.

19.  Този договор се  сключи в  два еднообразни екземпляра по един за всяка страна.  Всяка от
страниците  на  договора  е  подписана  от  страните  по  договора.  Недействителни  са  всякакви
зачерквания,  корекции и допълнения върху текста  на договора,  освен ако не са парафирани от
двете страни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ......................................... ИЗПЪЛНИТЕЛ: .........................................

/.........................................................................../ /........................................................................../
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