
ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

Днес в гр.Несебър, 

Дата ________________________ 202___, се подписа: 

Между КЛИЕНТА: __________________________________________________________________ 

EGN _____________________________________________________________________________ 

адрес: ____________________________________________________ л.к. № _________________ 

издаден от МВР _________________________________ Тел. ______________________________  

е-mail: ____________________________________________________________________________ 

  И 

2. «ЕвроДом21» -ЕООД», 

Гр.Несебър___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

е-mail: _____________________________________ Тел: _____________________________________ 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. 1. КЛИЕНТЪТ заявява и «ЕвроДом21» - ЕООД   се съгласява да организира, избере обект за 

покупка на недвижим имот в следните градове: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. В бъдеще «ЕвроДом21» - ЕООД ще действа като посредник при закупуването на недвижим 

имот, избран от КЛИЕНТА, а именно _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

3. Срещу такса в съответствие с точка 3.2. от настоящото споразумение. 

 

СРОК НА ДОГОВОРА - 6 (шест) месеца. 

 

 

 

 



ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕвроДом21 

2. «ЕвроДом21» ЕООД се задължава: 

2.1.  Осигуряване на организационни услуги за проверките на избрания имот. 

Информира КЛИЕНТА за неговото състояние или каквито и да било промени. 

2.2.  При избора на определен имот и преди сключване на предварителен и окончателен договор 
за покупко-продажба, се извършват проверки за тежести върху избрания имот (ипотека, 
изкупуване, ограничени права на собственост, регистрирани искове), изготвя предварителен 
договор за покупко-продажба. 

 2.3. Ако е необходимо, осигурява на КЛИЕНТА настаняване за 5 (пет) дни след подписване на това 
споразумение_________________________________________________________________________ 

2.4.  Запознава КЛИЕНТА със своите предложения и го придружава в периода на избор на обект 

____________________________________________________________________________________ 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА 

4. КЛИЕНТЪТ се задължава: 

3.1 КЛИЕНТЪТ гарантира, че ще си сътрудничи само с посредника «ЕвроДом21» -ЕООД за периода 
на настоящото споразумение. 

3.2. Да не предоставя на трети страни информация за оферти, получени от «ЕвроДом21» - ЕООД 

3.3. Заплаща възнаграждение на «ЕвроДом21» - ЕООД, а именно-договорен предварително 
процент от общата покупна цена, в размер на _____________________________________________ 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

4. В съответствие с параграф 1 от член 20 от Закона за защита на личните данни, КЛИЕНТЪТ трябва 
да предостави своите лични данни за обработка от «ЕвроДом21» - ЕООД 

5. КЛИЕНТЪТ гарантира допълнително заплащане на всички финансови разходи, извършени от 
«ЕвроДом21» - ЕООД, за организиране на избора на обект за КЛИЕНТА (транспортни разходи, 
настаняване 5 (пет)дни 

6. Всяка кореспонденция между страните се счита за валидна, ако е изпратена на горепосочените 
адреси и контакти.  В случай на тяхната промяна, КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведоми другата страна 
«ЕвроДом21» ЕООД, в рамките на три дни от момента на настъпването му.  В случай на 
неспазване на това изискване, всяка кореспонденция или комуникация между страните ще се 
счита за надлежно извършена от изпълнителя «ЕвроДом21» ЕООД. 

7. Всички допълнителни споразумения между страните се сключват в писмена форма и са 
неразделна част от договора. 

8. Настоящото споразумение се подписва в два еднакви екземпляра, по един за всяка страна. 

Всички възникнали между страните въпроси и спорове се решават с писмени споразумения, ако е 
невъзможно да се разреши спорът, всяка от страните има право да сезира компетентния съд, 
прилагайки законодателството на Република България. 

Дата: _______________________________________ 202__ 

Подпис на клиента ______________________________________ 

Управител на «ЕвроДом21» ЕООД: ___________________________  / _______ /  


