
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ

МЕЖДУ

„БРИГАДИРИ” ООД,  ЕИК:  202830242, със  седалище  и  адрес  на
управление:  гр.  София,  Община  Столична,  район  „Подуяне”,  ж.к.
„Левски  –  В“,  бл.25,  вх.В,  ет.2,  ап.46,  представлявано  от  управителя
Ивайло Ревенетов, наричано по-долу за краткост ПОСРЕДНИК, от една
страна

И

Лице,  търсещо  работа  във  Великобритания  чрез  услугите  на  уеб-
страницата  www.brigadiri.bg,  наричано  по-долу  за  краткост
КАНДИДАТ, от друга страна:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
I.1. С приемането на тези условия Канидатът възлага, а Посредникът
приема  да  извърши  посреднически  услуги  на  трудовия  пазар,  като
подпомогне  Кандидата при намирането му на работа  в  чужбина -  в
държава различна от България.
I.2. Посредническите  услуги  по  това  споразумение  включват
извършване на една или повече от следните дейности:

I.2.1. информиране и/или консултиране на Кандидата във връзка
с възможностите за работа в чужбина;

I.2.2. психологическо подпомагане на Кандидата;
I.2.3. насочване  и  подпомагане  за  започване  на  работа  и  по

сключване на договор за наемане на работа в чужбина.
II. СРОК

II.1. Това споразумение се сключва за неопределен срок.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
III.1. За предоставяните по това споразумение посреднически услуги
Кандидатът не дължи възнаграждение на Посредника.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАНДИДАТА
4.1.Кандидатът има  право  да  получи  своевременни  и  извършени  с
грижата на добрия търговец услуги по предмета на това споразумение.
4.2.  Кандидатът има  право  да  получава  периодично  обобщена
информация  за  пазара  на  труда  в  страните,  в  които  Посредникът
разполага с работни позиции при работодатели, с които си партнира.
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4.3.Кандидатът има право да сключи трудов договор с работодател
чрез посредничеството на  Посредника, като не се лишава от правото
си  да  сключи  договор  с  друг  работодател,  без  посредничеството  на
Посредника.
4.4.Кандидатът има право да се запознае предварително с условията
на работа и заплащане, които предлага конкретен работодател, с който
ПОСРЕДНИКЪТ има сключен договор, както и да откаже да  работна
позиция  без  това  да  го  лиши  от  правото  му  да  получава  други
възможности.
4.5.Кандидатът се задължава:

4.5.1.да  предоставя  на  Посредника цялата  необходима  му  за
посредническата  дейност  информация,  в  това  число  –  за
общото си здравословно състояние, за своите умения, опит и
квалификации за изпълняване на конкретна трудова дейност и
др.

4.5.2.да се отнася с нужното внимание и грижа към изпълнението на
това  споразумение  и  да  не  възпрепятства  Посредника в
извършване на неговите задължения.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСРЕДНИКА
V.1. Посредникът има право да получи необходимата му информация с
оглед надлежното изпълнение на задачите по трудово посредничество в
чужбина.
V.2. Посредникът се задължава:

V.2.1. да  извършва  работата  с  грижата  на  добрия  търговец  и
периодично и при необходимост да информира  Кандидата
за изпълнението на споразумението;

V.2.2. да  осигури  на  Кандидата информация  за  подходящи
работни позиции – име на работодател, адрес, информация
за заплащане и работни часове, удръжки и др.

V.2.3. да съхранява и опазва от чужда намеса личните данни на
Кандидата,  съгласно  императивните  разпоредби  на
законодателството.

V.3. Посредникът няма право да  подписва  от  името  и  за  сметка  на
Кандидатът индивидуален  трудов  договор  с  работодател,  освен  при
изрично писмено упълномощаване от негова страна.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО. ОТГОВОРНОСТ
VI.1. Това  споразумение  може  да  бъде  прекратен  от  всяка  една  от
страните с писмено (по е-mail).
VI.2. Споразумението може да бъде прекратено от всяка от страните
поради виновно неизпълнение на другата страна.

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
VII.1. Страните  се  съгласяват  да  не  разкриват  пред  трети  лица
търговска информация за отношенията си, да пазят отношенията си в
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конфиденциалност,  както и взаимно да опазват доброто си търговско
име.
VII.2. За  неуредените  в  това  споразумение  въпроси се  прилагат
разпоредбите на българското право.
VII.3. Всички  спорове  относно  валидността  и  изпълнението  на
Споразумението  ще  се  решават  от  Страните  с  взаимни  преговори  и
отстъпки,  а  ако  такива  се  окажат  невъзможни  –  от  компетентния
български съд в град София.
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