
ДОГОВОР ЗА КОНСИГНАЦИЯ

Днес, г., в гр. се сключи

настоящият ДОГОВОР ЗА КОНСИГНАЦИЯ между:

притежаващ л. к. № , изд. на от

ЕГН наричан по-долу КОНСИГНАНТ

и

притежаващ л. к. № , изд. на от

ЕГН наричан по-долу КОНСИГНАТОР.

Страните се споразумяха за следното:

I. Предмет на договора

 Чл. 1. КОНСИГНАНТЪТ възлага на КОНСИГНАТОРА срещу възнаграждение да

продава от свое име и за сметка на КОНСИГНАНТА следните стоки:

наричани по-долу за краткост стоката.

Чл. 2. КОНСИГНАТОРЪТ е длъжен да прехвърли в срок от

считано от правата и задълженията, възникнали за

него като резултат от сключените сделки на КОНСИГНАНТА, а последният е длъжен

да ги приеме, ако са сключени съобразно с указанията му и в съответствие с този договор.

Чл. 3. При изпълнение на настоящия договор страните ще спазват следните условия:

II. Права и задължения на КОНСИГНАТОРА

Чл. 4. (1) КОНСИГНАТОРЪТ е длъжен да приеме стоката и да я съхранява, като вземе

всички необходими мерки за предпазването й от липси и повреди.

(2) Предаването на стоката се удостоверява с приемно-предавателен протокол, който се

подписва от страните. Констатациите в същия обвързват страните относно количеството получени стоки,

вида им и наличието на начални недостатъци в тях.

(3) Ако в стоката настъпи промяна, която би я обезценила, КОНСИГНАТОРЪТ е длъжен да

уведоми незабавно КОНСИГНАНТА и да вземе всички необходими мерки за предпазване

на КОНСИГНАНТА от по-големи вреди.

Чл. 5. КОНСИГНАТОРЪТ е длъжен да продава стоката при максимално благоприятни за

КОНСИГНАНТА условия.

Чл. 6. (1) КОНСИГНАТОРЪТ има право да се отклони от поръчката, когато отклонението е в

интерес на КОНСИГНАНТА и КОНСИГНАТОРЪТ няма възможност да иска нови нареждания

от него или поисканите такива не са получени своевременно.

(2) КОНСИГНАНТЪТ няма право да се откаже от продажбите, извършени в отклонение от

поръчката, когато:

1. КОНСИГНАТОРЪТ заяви, че поема разликата между установените от КОНСИГНАНТА

цени и цените по извършените от КОНСИГНАТОРА продажби;



2. КОНСИГНАТОРЪТ докаже, че не е било възможно да се изпълни поръчката при

установените от КОНСИГНАНТА цени и че с извършените сделки е предпазил КОНСИГНАНТА от

по-големи вреди.

Чл. 7. На КОНСИГНАТОРА е забранено да продава на кредит (при разсрочено плащане)

предоставената от КОНСИГНАНТА стока

Чл. 8. КОНСИГНАТОРЪТ е длъжен да изпълнява задълженията си по настоящия договор

с грижата на добър търговец.

III. Отчитане на изпълнението

Чл. 9. КОНСИГНАТОРЪТ се задължава всеки месец да се отчита пред КОНСИГНАНТА за

извършените продажби и да му предава събраните от продажбите суми. Отчитането трябва да се

извършва до число на месеца, следващ месеца, в който са извършени продажбите.

Чл. 10. В срок от дни след изтичане срока на настоящия договор или след

прекратяването му КОНСИГНАТОРЪТ е длъжен: да се отчете пред КОНСИГНАНТА за извършените
продажби, да му предаде натрупаните от продажбите суми и да му върне непродадената стока.
Стоката трябва да е в състоянието, в което е получена от КОНСИГНАТОРА, описано в

приемно-предавателния протокол.

Чл. 11. При изтичане срока на договора или при прекратяването му КОНСИГНАНТА е длъжен

да приеме обратно непродадената стока.

        IV. Права и задължения на КОНСИГНАНТА

Чл. 12. КОНСИГНАНТЪТ се задължава да плати възнаграждение на КОНСИГНАТОРА по

реда и при условията на раздел V от настоящия договор.

Чл. 13. (1) КОНСИГНАНТЪТ е длъжен да възстанови на КОНСИГНАТОРА направените в

изпълнение на поръчката разноски.

(2) Разноските по предходната алинея ще се доказват от КОНСИГНАТОРА със съответните

отчетни документи. За разходи над лева

КОНСИГНАТОРЪТ ще иска предварителното съгласие на КОНСИГНАНТА, освен когато извършването

им е било наложително за запазване на получените от КОНСИГНАНТА стоки от погиване или повреждане.

        V. Възнаграждение (комисионна)

Чл. 14. КОНСИГНАТОРЪТ има право да получи комисионна в размер на
процента от стойността на продадената стока.

Чл. 15. КОНСИГНАТОРЪТ може да прихваща възнаграждението си по предходния член

от сумите, които отчита съгласно чл. 9 и 10 от този договор.

        VI. Отговорности и неустойки

Чл. 16. Ако КОНСИГНАТОРЪТ не се отчете в срока по чл. 9 и не предаде получената при

продажбите сума, той дължи неустойка в размер на процента от стойността на неотчетената

сума за всеки просрочен ден, но не повече от

Чл. 17. Ако при изтичане срока на този договор или при прекратяването му КОНСИГНАТОРЪТ

не се отчете и не предаде останалата стока на КОНСИГНАНТА в срока по чл. 10, той дължи

неустойка в двойния размер на стойността на неотчетената стока.

VII. Срок на договора и прекратяване

Чл. 18. Настоящият договор се сключва за срок от

считано от датата на сключването му.

Чл. 19. Този договор може да бъде прекратен с месечно

писмено предизвестие от всяка от страните по него.



 VIII. Други условия

Чл. 20. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван от страните

с отделно писмено споразумение.

Чл. 21. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления

помежду си в писмена форма.

 Чл. 22. (1) Страните ще решават всички възникнали по повод изпълнението на договора

спорове чрез разбирателството и взаимни отстъпки.

(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред

Чл. 23. 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.

КОНСИГНАНТ: КОНСИГНАТОР:
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