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ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО  
ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

 
 
 Днес ................... се сключи настоящия договор между : САНДРАМАКС ЕООД – 
недвижими имоти , регистрирана в Софийски градски съд с фирмено дело № 15969 / 1995 г. , 
ЕИК 831748601, с адрес : гр. София 1784, Младост 1 , бл. 37 А, вх. 2, представлявана от Милен 
Денев  
 наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ и : 
.............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………….. 
 наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ за следното :  
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ проучва , консултира , посредничи и извършва собствен маркетинг в 

намирането на имот, отговарящ на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КАТО КУПУВАЧ.  / ако 
имота е избран се описва по адрес и описание : .............................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................   

       Обявена цена :  
II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на :  
3% / три  процента / от цената по сключен предварителен договора.  

2. Възнаграждението се заплаща в деня на подписване на предварителния 
договор между продавача и купувача на имота. 

3. Таксите по прехвърляне на имота пред нотариус са извън възнаграждението. 
 

III. СРОК НА ДОГОВОРА 
Договора прекратява своето действие , след осъществяване на предмета по т. I. и 
уреждане на отношенията по т. II.  
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва : да извърши проверка за тежести на имота в деня на 

подписване на предварителния договор и в деня на прехвърляне на имота пред 
нотариус ; да предложи договор съобразен с интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ; 
да гарантира коректно протичане на сделката от подписване на 
предварителния договор до получаване на готовия нотариален акт от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право : да използва правните услуги предложени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или лице предложено от него ;  
 

Страните решават споровете между тях, а когато това е невъзможно се прилаа 
Гражданското законодателство на Република България. 

 
Договора се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.  

 
 
СТРАНИ ПО ДОГОВОРА : 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ................................ ИЗПЪЛНИТЕЛ : ............................. 


