ДОГОВОР ЗА ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
№ ……………………./……………….г.

Днес, ..........................г. в гр./с. ………………………. между страните:
1. ……………………………………………………………………., с адрес и седалище на
управление:…………………………………….…………………….…., ЕИК:…………………,
представлявано от …………………………………………….…………………, наричан за
по-кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
2……………………………………………………………….………, ЕГН:…………………….,
постоянен
адрес:……………………………………………………………………..……..,
лична карта №……………………….. , изд. на ..................... от МВР…………………..,
наричан/а за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна
се сключи настоящия договор за правни услуги и консултации.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. Настоящият договор има за предмет предоставянето на правна услуга и
консултация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, касаеща на търговската дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши проучване и даде становище по
правни въпроси, свързани с основната търговска дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като
предоставя устни и писмени юридически становища и консултации, изработва договори,
участва в преговори с търговски партньори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава с подписването на договора да извърши
пълен преглед и актуализация на сключените от възложителя договори и цялата
документация от правен характер с оглед точното им изпълнение и осигуряване защита
интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване да уведомява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили промени в нормативните актове, касаещи неговата
търговска дейност.
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението да пази търговските тайни на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станали му известни при и по повод на изпълнението на този договор.
Чл.6. Проблемите, по които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предоставя своите съвети и
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услуги по принцип ще касаят българската територия и българското право.
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поема задължения да предоставя правни съвети и
услуги, които не са свързани с търговската дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.8. При необходимост и по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
участва в преговори с партньори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя пълната информация и
документация, необходими за разрешаване на конкретния правен проблем, възложен на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.10. Правни действия в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъдат извършвани от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само след писмена поръчка, подписана от представляващия възложителя
и след надлежно упълномощаване, когато това е необходимо.
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на изпълнителя адвокатски хонорар в размер на
0.00 (нула лева) лева на месец.
Чл.12. За всички поръчки извън обичайните, за защита на интересите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред съд, арбитраж, както и за извършване на нотариални, съдебно
изпълнителни действия и допълнителни вписвания в Търговския регистър се извършва
допълнително договаряне и се определя допълнително възнаграждение.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.13. Настоящият договор се сключва за срок от .........................................................
Чл.14. Този договор може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие
от всяка от страните.
Настоящият договор се сключи на български език в 2 /два/ екземпляра, по един за всяка
страна.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ....................................
(подпис и печат)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ........................................
(подпис и печат)
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