
ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА

Днес, , в се сключи

настоящият ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА между:

притежаващ л. к. № изд. на от

ЕГН , наричан по-долу ДОВЕРИТЕЛ, и

притежаващ л. к. № изд. на от

ЕГН , наричан по-долу ДОВЕРЕНИК.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага на ДОВЕРЕНИКА да извърши следните действия

Чл. 2. ДОВЕРЕНИКЪТ се задължава да изпълни поръчката от

и за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ.

Чл. 3. ДОВЕРИТЕЛЯТ ще заплати на ДОВЕРЕНИКА възнаграждение в размер на

по следния начин:

II. Права и задължения на ДОВЕРИТЕЛЯ

Чл. 4. ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава:

1. да даде необходимите сведения и данни за извършване на поръчката;

2. да осигури при поискване от ДОВЕРЕНИКА парични средства за извършване на поръчката;

3. да заплати на ДОВЕРЕНИКА възнаграждение в размера, сроковете и начина,

указани в този договор;

4. да заплати на ДОВЕРЕНИКА стойността на направените разходи заедно с лихвите върху

тях, както и вредите, претърпени от ДОВЕРЕНИКА във връзка с поръчката.

Чл. 5. ДОВЕРИТЕЛЯТ може да иска по всяко време отчетна информация за

извършването на поръчката.

Чл. 6. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право да получи сметка по изпълнението на

поръчката и всичко, което ДОВЕРЕНИКЪТ е получил от изпълнението на поръчката.

III. Права и задължения на ДОВЕРЕНИКА

Чл. 7. ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър

стопанин и съобразно интересите на ДОВЕРИТЕЛЯ в срок от

Чл. 8. ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да изпълни поръчката лично. Той може да

възложи извършването на определено действие на трето лице само с изричното съгласие на ДОВЕРИТЕЛЯ или ако
това е станало необходимо за запазване на неговите интереси.

Чл. 9. След извършване на поръчката ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да уведоми незабавно

ДОВЕРИТЕЛЯ за резултатите от изпълнението и да му предаде всичко, което е получил по сделката.



Чл. 10. ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да пази имуществото, което получава от

ДОВЕРИТЕЛЯ или трети лица във връзка с изпълнението на поръчката.

Чл. 11. ДОВЕРЕНИКЪТ има право да подписва, предава и приема всички документи за

сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ и да извършва всички необходими правни действия във връзка с

изпълнението на поръчката.

IV. Прекратяване на договора

Чл. 12. Настоящият договор се прекратява:

1. При смърт (или прекратяване на юридическото лице) или поставянето под запрещение

на някоя от страните;

2. С оттегляне на поръчката от страна на доверителя;

3. При отказ на ДОВЕРЕНИКА от поръчката;

4. Когато изпълнението на поръчката е станало невъзможно.

Чл. 13. При оттегляне на поръчката от ДОВЕРИТЕЛЯ той дължи на ответната страна

направените разноски и съответстваща на изпълнението част от уговореното възнаграждение.

Чл. 14. ДОВЕРИТЕЛЯТ има задължението по предходния член и ако изпълнението на

поръчката е станало невъзможно поради причина, за която не отговаря никоя от страните.

Чл. 15. Когато ДОВЕРЕНИКЪТ се откаже от поръчката без основателна причина и не

съобщи своевременно на ДОВЕРИТЕЛЯТ, той му дължи обезщетение за вреди.

Чл. 16. Действията на ДОВЕРЕНИКА, извършени след прекратяването на договора,

задължават ДОВЕРИТЕЛЯ, ако ДОВЕРЕНИКА не е знаел или не е могъл да узнае за прекратяването.

V. Неустойки

Чл. 17. Ако ДОВЕРИТЕЛЯТ не изпълни задължението си за плащане на разноските и

уговореното възнаграждение, той дължи на ДОВЕРЕНИКА неустойка в размер на

от сумата за всеки просрочен ден.

Чл. 18. Ако ДОВЕРЕНИКЪТ не изпълни поръчката по определения в този договор начин,

утой дължи на ДОВЕРИТЕЛЯ неустойка в размер на предвиденото възнаграждение.

VI. Допълнителни условия

Чл. 19. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен само по

взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, което става неделима част от договора.

Чл. 20. Страните решават възникналите между тях спорове по взаимно

съгласие, а ако това е невъзможно - по съдебен ред.

За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското

законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните,

и се подписа от тях както следва:

ДОВЕРИТЕЛ: ДОВЕРЕНИК:
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