
"С О Ф К О Н С У Л Т" ЕООД 

ЛИЦЕНЗИРАНА АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

 

гр.София 1000                   тел./факс:981-80-87 

ул. Гладстон 69, ет.2,                 981-80-90,981-80-92 

     

ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

ПРИ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
 
 Днес ............20..... г., в гр.София, между: 

........................................................................................................,ЕГН ..........................., 

л.к № .................................../.............................. от МВР - ...................  

наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от друга страна 

"СОФКОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 831476247, със седалище гр.София, ул.Гладстон № 69, 

ет.2, ап.3, представлявано от Галина Максимова,  наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

 I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

 

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

посредничество при продажба на недвижим имот, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а 

именно: ........................................................................................ 

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

..................................................................................................................................,  при офертна 

цена  …................................................................................ 

  

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 

1. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

а) Да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копия от всички необходими документи, 

легитимиращи собствеността върху имота. 

         б) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 3 (три)% от 

продажната цена при сключване на предварителния договор за покупко-продажба. Във 

възнаграждението не е включено ДДС. 

в) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп за огледи при интерес от 

купувачи. 

 г) Да извести незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако сам продаде имота или се откаже от 

заявката преди изтичане на настоящия договор; 

 д) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че върху имота няма ипотеки, възбрани и други 

вещни тежести, сключени други предварителни договори за покупко-продажба, както и 

други скрити дефекти на имота, които могат да окажат влияние при реализиране на 

сделката. В противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема цялата отговорност с всички 

произтичащи от това последици. 

 2. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 а) При изпълнение предмета на договора да прояви грижата на добър търговец; 

б) Да рекламира имота навсякъде, където прецени, чрез медиите, Интернет и други 

агенции за недвижими имоти; 

 в) Периодично да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ точна информация по 

изпълнението на този договор; 

 г) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира преговори с кандидати за 

закупуване на имота, както и да подготви проект за предварителен договор; 



 д) Да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окомплектоване на необходимите 

документи за сключване на окончателен договор в нотариална форма, ако 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пожелае това. 

 

ІІІ. НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА 

 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в следните случаи: 

- Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил КУПУВАЧ при договорените по-горе 

изисквания и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ промени условията или се откаже от продажбата, 

последният дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на възнаграждението по 

т.II.1.б. в тридневен срок след поканата за сключване на предварителен договор с посочен 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  КУПУВАЧ, връчена по съответния ред . 

- Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил КУПУВАЧ при договорените по-горе 

изисквания и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществи директна връзка с КУПУВАЧА и сключат 

окончателен договор пред нотариус ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в двоен размер от възнаграждението по т.II.1.б. в тридневен срок след 

подписване на окончателния договор.  

 

 ІV. СРОК НА ДОГОВОРА 
Настоящият договор е сключен за срок от .................................... Ако след изтичане на този 

срок,  никоя от страните не пожелае прекратяването му в писмена форма, то договорът се 

счита автоматично продължен със същия срок. 

 

 V.ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. Всички изменения и допълнения към този договор се правят единствено чрез 

подписване на анекс към настоящия договор. 

2. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на търговското 

и гражданско законодателство на Р България. 

3. Адреси за кореспонденция: 

а) За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

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

б) За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Гр.София, ул.Гладстон, 69, ет.2, ап.3, sofconsult.eood@abv.bg  

 

Настоящият договор е сключен в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните и влиза в сила от датата на подписването му. 

  

 

 

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

mailto:sofconsult.eood@abv.bg

