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                                                     ДОГОВОР – ПОРЪЧКА 
                         ПРИ  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
 
              Днес  .......................... се сключи настоящия договор между: САНДРАМАКС ЕООД – 
недвижими имоти, регистрирана в Софийски градски съд с фирмено дело №15969/1995г., EИК 
831748601, адрес на управление : София 1784, Младост 1 ,бл. 37 А, вх.2, представлявана от 
Милен Денев 

наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ и: 
....................................................................................................................................................................
....................................................................... 

наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ за следното: 
 
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ продава следния свой недвижим имот:  ................................................ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................... 

Офертна Цена: ...................... 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ проучва , консултира , посредничи и извършва собствен маркетинг 

в намирането на купувач , относно продажбата на имота. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ действа единствено в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се ангажира с 

всичко необходимо за реализиране на сделката и нотариалното заверяване на договора за 
продажба. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение при сключен предварителен договор 
за покупко – продажба с предложен от него КУПУВАЧ. 
           II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 
               1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща въднаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 3 / 
три / процента от цената по предварителен договор между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА. 
               2. Възнаграждението се заплаща в деня на подписване на предварителния договор  
               3. Таксите по прехвърляне на имота пред нотариус са извън възнаграждението. 
               4. В случай на разваляне на сделка, виновната страна от предварителния договор 
възстановява възнаграждението на изправната страна. 
          III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 
                1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва : да проучи подробно документите, доказващи 
собствеността на продавача: да подготви проекто – договор за покупка съобразен с 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
               2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на: юридическа консултация относно правното 
положение на собствеността на недвижимия имот: да използва правни услуги предложени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или лице, предложено от него: да осигури своето присъствие или 
присъствието на упълномощено от него лице на уговорената дата и час за подписване на 
договора и за нотариалното заверяване на сделката. 
 
            I V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ПРАВА  



 

 

                 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя изключителни права на САНДРАМАКС – ЕООД, 
като единствен представител на собственика пред всички клиенти и фирми за недвижими 
имоти.                        
            V. НЕУСТОЙКИ 
                 1. Ако  ВЪЛОЖИТЕЛЯ продаде имота без участието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , ще 
заплати обезщетение в размер на възнаграждението по т. II – 1. 
 
              VI. СРОК НА ДОГОВОРА  
               Договорът се прекратява след изпълнение на предмета по т. I и уреждане на 
отношения по т.II. 
               Страните решават споровете между тях, а когато това е невъзможно се прилага 
Гражданското Законодателство на РБ. 
               Договорът прекратява своето действие след изплащане на възнаграждението и 
заверяване на сделкат в нотариата. 
 
                 СТРАНИ ПО ДОГОВОРА: 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...........................................        ИЗПЪЛНИТЕЛ:  ..................................... 
 


