КОМИСИОНЕН ДОГОВОР

Днес,

г., в гр.

се сключи

настоящият КОМИСИОНЕН ДОГОВОР между:

притежаващ л. к. №
ЕГН

изд. на

от

наричан по - долу ДОВЕРИТЕЛ

и

притежаващ л. к. №
ЕГН

изд. на

от

наричан по - долу КОМИСИОНЕР.
Страните се споразумяха за следното:
І. Предмет на договора
Чл. 1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага на КОМИСИОНЕРА срещу възнаграждение да сключи от свое

име и за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ следните правни сделки:

наричани по-долу поръчката.

?
Предмет на комисионния договор може да бъде сключванетона една правна сделка или на няколко сделки. Страните могат да уговорят, че комисионерът ще сключва определен вид сделки, без да уточняват техния брой, като в този случай е препоръчително да се уговори срок на договора или възможност за едностранното му прекратяване с предизвестие. Когато предмет на договора е сключване на сделки за продажба - сме изправени пред договор за консигнация, който е разновидност на комисионния.

Чл. 2. КОМИСИОНЕРЪТ се задължава да извърши правните сделки при следните условия:

Чл. 3. КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да прехвърли в срок от
считано от

правата и задълженията, възникнали за него като резултат от

сключените сделки на ДОВЕРИТЕЛЯ, а последният е длъжен да ги приеме.
II. Права и задължения на КОМИСИОНЕРА

?

В правната теория е прието сделките, които комисионерът сключва с трети лица да се наричат изпълнителни, защото той ги извършва в изпълнение на възложената му скомисионния договор поръчка. Тъй като комисионерът винаги действа от свое име, правата и задълженията по изпълнителните сделки възникват за него. По силата на комисионния договор обаче той придобива тези права и задължения не за себе си, а за доверителя. Затова комисионерът е длъжен да прехвърли правата и задълженията по изпълнителните сделки на доверителя, а той е длъжен да ги приеме. Това прехвърляне на резултатите в теорията се означава условно като отчетна сделка. Последната няма самостоятелно съществуване (не се сключва отделен договор), а е само действие в изпълнение на вече сключения комисионен договор.

?
В чл. 4 и 5 от този раздел са визирани двете основни задължения на комисионера по комисионния договор - да изпълни поръчката и да се отчете. Наред с тези задължения, които следват от естеството на комисионния договор, комисионерът може да поеме и допълнителни задължения - напр. Да гарантира изпълнението на сделката от третото лице - т. нар. задължение del credere. В този случай комисионерът отговаря солидарно с третото лице за изпълнение на задълженията му, а срещу това придобива право на допълнително възнаграждение.Ако предмет на поръчката е сключване на сделки с определен вид стоки, комисионерът ще има правата и задълженията по чл. 350, ал. 3 и 4 и 5 ТЗ.

Чл. 4. (1) КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец.
(2) В случай че КОМИСИОНЕРЪТ изпълни поръчката при по-изгодни условия от тези,
определени от ДОВЕРИТЕЛЯ, изгодата е за ДОВЕРИТЕЛЯ.

?
Страните биха могли да договорят в тези случаи специална премия за комисионера, ако той сключи сделката при цена по-изгодна от определената от доверителя, но не могат да договарят че разликата в цената, установена от доверителя и тази, при която е сключена сделката ще бъде за комисионера.Такава уговорка би противоречала на разпоредбата на чл. 350, ал. 2 ТЗ и би била нищожна.

Чл. 5. КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да даде сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ и да му
прехвърли резултатите от изпълнителните сделки в срока по чл. 3.
Чл. 6. (1) КОМИСИОНЕРЪТ има право да се отклони от поръчката, когато отклонението е
в интерес на ДОВЕРИТЕЛЯ и КОМИСИОНЕРЪТ няма възможност да иска нови нареждания от него
или поисканите такива не са получени своевременно.

?

Двете условия, при наличието на които е допустимо комисионерът да се отклони от поръчката са дадени кумулативно в закона и трябва да са налице едновременно. Разбира се, отклонението на изпълнителната сделка от поръчката не води задължително до отхвърлянето й от доверителя - в чл. 351, ал. 1 ТЗ е използван изразът "доверителят не е длъжен да признае сделката", следователно независимо от отклонението доверителят би могъл да приеме така сключената сделка.С оглед избягване на излишни спорове по този въпрос е препоръчително страните изрично да уточнят в кои случаи ще се счита, че е налице съществено отклонение от поръчката, което ще е основание за непризнаване на резултатите от изпълнителната сделка от доверителя.

(2) Ако КОМИСИОНЕРА се отклони от поръчката без да са налице условията по предходната
алинея, ДОВЕРИТЕЛЯТ може:
1. да не признае сделките и
2. да иска неустойката по чл. 21 от настоящия договор.

?
Дори страните да не са уговорили неустойка, доверителят ще има право на обезщетение в съответствие с чл. 351, ал. 1 ТЗ. За обезщетението ще важат общите правила на Закона за задълженията и договорите относно договорната отговорност (чл. 79 - 94 ЗЗД).

?
Посочват се конкретните условия, при които комисионерът трябва да сключи сделките - вида, броя на сделките, права и задължения на страните по тях, срокове, цена, отговорности и т. н. Възможно е условията да се отнасят до насрещната страна по изпълнителните сделки - напр. комисионерът да сключва сделки само с лица от определен професионален кръг или с точно определен субект. Страните трябва изчерпателно и недвусмислено да очертаят условията, защото само така ще е ясно кога е налице отклонение от поръчката с оглед произтичащите от това съществени последици.

(3) ДОВЕРИТЕЛЯТ няма право да се откаже от сделките, когато:
1. КОМИСИОНЕРЪТ заяви, че поема разликата между установените от ДОВЕРИТЕЛЯ
цени и цените на сключените от КОМИСИОНЕРА сделки;
2. КОМИСИОНЕРЪТ докаже, че не е било възможно да се изпълни поръчката при установените
от ДОВЕРИТЕЛЯ цени и че с извършените сделки е предпазил ДОВЕРИТЕЛЯ от по-големи вреди.
Чл. 7. (1) КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да уведоми незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ и да
осигури необходимите доказателства, ако третото лице не изпълни задълженията си, както и
ако бъде причинена вреда на имуществото, придобито или държано от КОМИСИОНЕРА за сметка
на ДОВЕРИТЕЛЯ.
2) В случаите по предходната алинея КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен незабавно да прехвърли
на ДОВЕРИТЕЛЯ правата си спрямо третото лице, ако ДОВЕРИТЕЛЯТ поиска това.

?
Задълженията на комисионера по чл. 7 от договора ще отпаднат в случаите, когато комисионният договор е del credere (комисионерът е гарантирал изпълнението на задълженията на третото лице по изпълнителната сделка). В този случай комисионерът ще отговаря солидарно с това трето лице пред доверителя - чл. 354 ТЗ.

Чл. 8. (1) КОМИСИОНЕРЪТ се задължава да изпълни поръчката лично.
(2) КОМИСИОНЕРЪТ може да бъде заместен от трето лице само, ако е налице изрично
писмено овластяване от ДОВЕРИТЕЛЯ за това.
(3) По изключение КОМИСИОНЕРЪТ може да възложи изпълнението на поръчката или
на част от нея на трето лице, ако това е станало необходимо за запазване интересите на ДОВЕРИТЕЛЯ
и ако от неизвършването му ДОВЕРИТЕЛЯТ би претърпял вреди.
(4) КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да уведоми незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ за извършеното
заместване.
(5) КОМИСИОНЕРЪТ отговаря за вредите, причинени на ДОВЕРИТЕЛЯ от лошия
избор на заместник.
(6) КОМИСИОНЕРЪТ отговаря за действията на заместника като за свои, ако не е
спазил изискванията на алинея 3 за заместването.
Чл. 9. КОМИСИОНЕРЪТ се задължава да уведоми незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ за
изпълнението на възложената му поръчка.
Чл. 10. КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да пази имуществото, получено от ДОВЕРИТЕЛЯ
или трети лица в изпълнение на поръчката.
Чл. 11. КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да изпълни задълженията и да упражни правата,
породени от сделката с третото лице.
Чл. 12. КОМИСИОНЕРЪТ има право да задържи вещите, които е придобил за
сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ, или които последният му е предал, когато ДОВЕРИТЕЛЯТ не
изпълнява задълженията си по настоящия договор.
III. Права и задължения на ДОВЕРИТЕЛЯ
Чл. 13. ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да приеме резултатите от изпълнението на поръчката.
Чл. 14. ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови направените от КОМИСИОНЕРА
във връзка с изпълнението на поръчката разноски.

?
Доверителят е длъжен да възстанови само тези разноски, които комисионерът е направил в изпълнение на поръчката, и които са били необходими с оглед надлежното й извършване - напр. разходите за запазване на получените от доверителя или от третото лице вещи; платената по изпълнителната сделка цена; разходи за превоз, телефонни и пощенски услуги и други.

Чл. 15. ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава да плати възнаграждение на КОМИСИОНЕРА
при условията и по реда на раздел IV от настоящия договор.
Чл. 16. По искане на КОМИСИОНЕРА ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да предостави авансово
следните средства, необходими за изпълнение на поръчката:

IV. Комисионна
Чл. 17. КОМИСИОНЕРЪТ има право да получи комисионна в размер на
процента от стойността на сключените от него сделки - предмет на договора.

?
Няма пречка възнаграждението да се уговори като твърда сума, но в практиката се е наложило определянето му като процент от стойността на изпълнителната сделка. Когато не е уговорен размерът на възнаграждението, дължи се обичайното за подобен вид сделки (чл. 356, ал. 2, изр. 2 ТЗ).

Чл. 18. ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да плати комисионната в срок

Чл. 19. Комисионната ще бъде платена по следния начин:
?
Посочва се начинът, по който ще се извърши плащането на комисионната - в брой, с чек, чрез превод по банкова сметка на комисионера и т. н.

V. Отговорности и неустойки
Чл. 20. КОМИСИОНЕРЪТ отговаря за изпълнение на задълженията от третото лице, само
когато е било уговорено да сключи сделката на кредит и е знаел или е трябвало да знае, че третото
лице не е в състояние да изпълни.

?
Сделката ще е сключена на кредит, когато задължението на третото лице-купувач да плати цената е отложено във времето. Освен при недобросъвестно сключване на сделка на кредит, комисионерът носи отговорност за задълженията на третото лице и при поемане на задължение del credere. В останалите случаи рискът от неизпълнение е за доверителя.

Чл. 21. КОМИСИОНЕРЪТ дължи неустойка в размер на

процента от стойността на

изпълнителната сделка, ако се отклони от поръчката на ДОВЕРИТЕЛЯ и последният откаже
да приеме сделката.
Чл. 22. При забава на ДОВЕРИТЕЛЯ при плащане на дължимата комисионна или на
обезщетение за направените разноски, той дължи неустойка в размер на
просрочената сума дневно, но не повече от

процента от

%

VI. Прекратяване на договора
Чл. 23. Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение на поръчката;
2. по взаимно съгласие на страните;
3. когато изпълнението на поръчката стане невъзможно;

?
В тези случаи доверителят е длъжен да заплати възнаграждение на комисионера в размер, който съответства на извършената работа до настъпване на обективната невъзможност за изпълнение.

4. при смърт или поставяне под запрещение на някоя от страните, респ. при прекратяване на
юридическото лице;
5. с оттеглянето на поръчката от ДОВЕРИТЕЛЯ;
6. с отказ на КОМИСИОНЕРА от поръчката.
Чл. 24. (1) ДОВЕРИТЕЛЯТ може да оттегли поръчката изцяло или отчасти преди КОМИТЕНТЪТ
да сключи съответните изпълнителни сделки. В този случай ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
на КОМИСИОНЕРА възнаграждението и направените от него разходи до оттеглянето на поръчката.
(2) ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да се разпореди с намиращото се у КОМИСИОНЕРА
негово имущество в едномесечен срок от датата на оттегляне на поръчката.
(3) Ако ДОВЕРИТЕЛЯТ не се разпореди с горепосоченото имущество в едномесечния срок
по предходната алинея, КОМИСИОНЕРЪТ има право да даде това имущество за пазене за сметка
на ДОВЕРИТЕЛЯ или с оглед покриване на своите претенции към ДОВЕРИТЕЛЯ да продаде имуществото на възможно най-изгодна за него самия цена. В последния случай
КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен, след като удовлетвори своите претенции от получената цена,
да изплати остатъка на ДОВЕРИТЕЛЯ в срок от

от датата на получаване на цената.

Чл. 25. (1) КОМИСИОНЕРЪТ има право да се откаже от поръчката само при
виновно неизпълнение на настоящия договор от страна на ДОВЕРИТЕЛЯ. В този случай той може
да иска от ДОВЕРИТЕЛЯ уговореното възнаграждение и обезщетение за направените разходи.
(2) КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да уведоми писмено ДОВЕРИТЕЛЯ за отказа си от поръчката.
(3) Договорът остава в сила две седмици от деня, в който ДОВЕРИТЕЛЯТ е
получил съобщението на КОМИСИОНЕРА за отказ от поръчката.

(4) ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да се разпореди с намиращото се негово имущество у
КОМИСИОНЕРА в едномесечен срок от получаване на съобщението на последния за отказ от поръчката.
В противен случай КОМИСИОНЕРЪТ има правата и задълженията по алинея 3 на предходния член.
VII. Други условия
Чл. 26. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван от страните
с отделно писмено споразумение.
Чл. 27. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления
помежду си в писмена форма.

?
Търговският закон не изисква писмена форма за съобщенията и уведомленията между страните, но те могат да уговорят такава, ако намерят за целесъобразно и ако това няма ненужно да ги затрудни.Писмената форма се смята за спазена и ако съобщенията са отправени по телекс, факс, електронна поща или по друг начин, който изключва възможността волеизявленията да бъдат възпроизведени неправилно.

Чл. 28. (1) Страните ще решават всички възникнали по повод изпълнението на договора
спорове чрез разбирателство и взаимни отстъпки.
(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред
?
Посочва се дали спорът ще се разглежда и решава чрез арбитраж или от съда по общия исков ред. В първия случай се посочва конкретната арбитражна институция, а при т. нар. арбитраж "ад хок" се посочват имената на арбитъра или арбитрите, които ще решават спора.

Чл. 29. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
търговското и гражданското законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за
всяка страна.

ДОВЕРИТЕЛ:

КОМИСИОНЕР:

