КОНСУЛТАНТСКИ ДОГОВОР
Днес, ................................. 199.... г., в гр./с. ..................................,
се сключи настоящият договор между:
.....................................................................................................................................................,
наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и, от друга страна,
...................................................................................................................................................,
наричан накратко КОНСУЛТАНТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ.1
Страните се споразумяха за следното:
I. Предмет на договора
1.1) Възложителят възлага, а Консултант-изпълнителят приема да изготви и предаде
консултация
по
следните
проблеми:
............................................................................................................................................2
2) Консултацията следва да бъде завършена и предадена в срок до .............................., считано от .....................................................................................3
3) Консултант-изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя консултацията в
следния вид: ................................................................................................4
II. Права и задължения на страните
2.1) Възложителят се задължава да предостави на Консултант-изпълнителя следната информация, необходима му за извършване на консултацията ......................................, в срок
до ...............................................................................5
2) При забава на Възложителя да предостави необходимите данни и документи, сроковете за изготвяне на възложената консултация се удължават съответно.
3.1) Възложителят се задължава да заплати на Консултант-изпълнителя възнаграждение
в размер на ............................... (.............................................................) лева.6
2) Възнаграждението по предходната алинея ще бъде изплатено по следния начин и в
следните срокове: .................................................................................................7
4.1) Възложителят има право да ползва получената консултация в дейността си, но не и да
я разпространява, продава или прави достояние на трети лица без съгласието на
Консултант-изпълнителя.8
5.1) Консултант-изпълнителят се задължава да не разпространява данните и информацията, предоставени му от Възложителя, във връзка и по повод изготвянето на възложената
му консултация.

6.1) Възложителят няма право да нарушава оперативната самостоятелност на КОНСУЛТАНТ-ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
III. Неустойки
7.1) В случай на забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при плащане на дължимото възнаграждение
той дължи на Консултант-изпълнителя неустойка в размер на .............. % от неизплатената сума за всеки просрочен ден.9
8.1) При забава на Консултант-изпълнителя при изготвянето и предаването на консултацията той дължи на Възложителя неустойка за забава в размер на ............... % от
........................................... за всеки просрочен ден.10
2) В случай че Консултант-изпълнителят не изготви и предаде консултацията до
......................., считано от ................................................. дължи неустойка за неизпълнение в
размер на .........................................11
9.1) При неизпълнение на задълженията по чл. 4 и чл. 5 за неразпространяване на информацията неизправната страна дължи неустойка в размер на ...................
10.1) Уговорените с предходните членове неустойки не препятстват търсенето на обезщетения за по-големи вреди по общия ред.
IV. Прекратяване, общи разпоредби
11.1) Възложителят има право да се откаже от договора във всеки един момент по време
на изпълнението му, стига да има основателна причина за това и ако заплати на
Консултант-изпълнителя направените разходи, извършената до развалянето на договора
работа и печалбата, която той би реализирал от изпълнението на изработката.
2) Уведомлението за отказ от възлагането се извършва в писмена форма.
12.1) Разходите по изготвянето на консултацията са за сметка на ......................
2) За извършването на разходи, по-големи от обичайните, е необходимо съгласието на
Възложителя, изразено в .................................. форма.
13.1) Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
14.1) При обективна невъзможност за изпълнение договорът се разваля по право.
15.1) Възникналите спорове по нерешени от договора въпроси ще се решават по споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на гражданското законодателство на Република България.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, и се подписа, както следва:

КОНСУЛТАНТВЪЗЛОЖИТЕЛ:...............................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..............................

ЗАБЕЛЕЖКИ
Предложеният вариант за консултантски договор е предназначен най-вече за
изготвяне на правна консултация, но намира приложение изобщо в областта на
консултантския бизнес.
Този договор е двустранен, възмезден и консенсуален договор. Той е неформален
договор, за сключването и действителността му законът не предписва форма; достатъчно е
съгласието на страните. Писмената форма или писмена с нотариална заверка на подписите
е необходима и препоръчителна с оглед доказване волята на страните и уговорените между
тях условия на договора, особено при сериозен материален интерес.
Страни по договора са Възложителят и Консултант-изпълнителят. И двете страни
трябва да са дееспособни. При задължаване на непълнолетни или ограничено запретени по
консултантски договор е необходимо съгласието на родителите, респ. настойниците.
По принцип консултантският договор се сключва с оглед личността на
Консултант-изпълнителя, но по аргумент от чл. 269 е възможно страните да уговорят и
обратното.
Основните задължения на Възложителя са да плати уговореното възнаграждение
и да получи изработеното. Консултант-изпълнителят е задължен да изпълни точно и с
грижата на добър стопанин възложеното му с договора и да го предаде на Възложителя в
срок.
По правило средствата за изработката би следвало да се осигуряват от
Консултант-изпълнителя, но няма пречки страните да уговорят с договора и други
варианти.
При обективна невъзможност за изпълнение договорът се разваля по право.
Страните се определят с техните индивидуализиращи белези. За физическите
лица това са имената и ЕГН; могат да се посочат и паспортните данни. За юридическите
лица индивидуализиращи са наименованието, данните от регистрацията в съответния
окръжен съд, номерът по БУЛСТАТ, данъчният номер.
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Когато страните сключват договора чрез представители, трябва да се посочи
основанието за наличието на представителната власт, а така също и индивидуализиращите
белези на представителя.
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Описва се подробно възложената консултация, изискванията на Възложителя.

Срокът за изпълнение на възложената работа (консултация) може да бъде
определен както чрез посочване на дата, така и чрез фиксиране на период, който ще тече от
предоставянето от Възложителя на Консултанта на необходимите материали и изходна
информация. Препоръчваме страните да уговорят и вида, в който ще се предостави
консултацията - устно или писмено. При по-сложни проблеми - предмет на системни
консултации, е възможно да се уговорят в договора само общите условия за
сътрудничество между страните, а в допълнителни споразумения да се конкретизират
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сроковете, условията за изпълнение и - възнаграждението за текущите задачи. В такъв
случай препоръчваме в общия договор да се включат основополагащи клаузи, като: в каква
област ще бъдат проблемите - предмет на консултациите, в какъв пределен срок от
заявяването на желаната консултация Консултантът ще трябва да предава готовите
консултации и др.
Срокът може да бъде фиксиран като период от време, започващ да тече от
предоставяне на необходимата за Консултант-изпълнителя информация или от
сключването на договора. Срокът може да бъде определен като конкретна дата, до която
най-късно трябва да бъде изготвена и предадена консултацията.
Необходимо е да се уточни видът, в който ще бъде предадена консултацията писмен, устен; със, без приложения и пр.
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Непредоставянето на необходимата за изготвянето информация е основание за
Консултант-изпълнителя да иска съответно удължаване на срока за изготвяне и предаване
на консултацията.
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Определя се целият размер на възнаграждението или размерът на
възнаграждението за отделна част от консултацията. Например: Възложена е консултация
относно данъчното облагане на физическите и юридическите лица, съгласно българското
данъчно законодателство. Възнаграждението може да бъде определено по следния начин:
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Консултация на тема:
1) данъчно облагане на физическите лица - левовата равностойност на
.............................. щ. д.;
2) данъчно облагане на търговски дружества - левовата равностойност. на
........................ щ. д.;
3) данъчно облагане на сдружения с нестопанска цел - левовата равностойност на
.......... щ. д.; и т. н.
Възнаграждението може да бъде определено като фиксирана сума, процент от
материалния интерес на възложителя и т. н.
Определя се начинът на изплащане на възнаграждението. В брой, по банков път,
авансово, на вноски при завършване на отделни етапи от работата и т. н.
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Тази разпоредба има тежест, когато неизпълнението и се свързва с определена
неустойка, както е в предлагания от нас вариант (чл. 9.1). В противен случай изправната
страна може да търси обезщетение по общия ред, като доказва претърпените от нея щети, в
резултат на неизпълнението на това задължение.
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Неустойката за забава е предварително уговорена престация между страните по
договора, представляваща обезщетение. Това обезщетение се дължи от страната, която е в
забава, без да е нужно да се доказват претърпени вреди от изправната страна. Достатъчен е
фактът на забавата, за да възникне задължението за неустойката. Няма пречки да се
уговори неустойката на месец, седмица, година.
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Уговорената в тази алинея неустойка е за забава на Консултант-изпълнителя.
Възложителят има право на нея, независимо от изпълнението на задължението. Щом е
налице забава, неустойката се дължи.
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За разлика от предходната алинея, неустойката в чл. 8, ал. 2 е за неизпълнение.
За да възникне вземането за неустойка за неизпълнение, трябва да е налице невъзможност
за изпълнение, настъпила по вина на Консултант-изпълнителя, или както е в конкретния
случай след изтичането на определен срок след предаването на консултацията.
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