
ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР 
ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

 
 Днес,……………2016 г. в гр. Горна Оряховица, на основание, ал. 14, 
ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 13, ал. 1 и 2 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, във вр. с чл.21, ал.1, т.4 от Наредба за управлението на 
търговски дружества с общинско имущество и общински предприятия и 
проведена тръжна процедура от Управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски 
Горна Оряховица“ ЕООД, се сключи настоящия договор за наем между 

МБАЛ „Свети Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД, ЕИК 
104512579. със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. 
„Отец Паисий“ №72, представлявано от д-р Иван Димитров Иванов -
управител, наричан по – долу НАЕМОДАТЕЛ и 
 ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
наричан/о по – долу НАЕМАТЕЛ, се сключи настоящия договор за наем на 
недвижим имот. 
  
Страните се споразумяха за следното. 
 
I.ПРЕДМЕТ и СРОК НА ДОГОВОРА 
 
 *Чл.1. Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и 
възмездно ползване срещу заплащане на наемна цена, по реда и условията 
указани в настоящия договор, търговска площ от общо 2 /два/ кв.м. , 
находяща се в сградата на „МБАЛ „Свети Иван Рилски Горна Оряховица“ 
ЕООД както следва: 1 /един/ кв.м. коридорна площ на първи етаж на 
стационарния блок на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, във фоайето пред 
кухненски бокс за поставяне на 1 /един/ автомат за продажба на топли 
напитки; 1 /един/ кв.м. коридорна площ на първи етаж на стационарния 
блок на МБАЛ „Св. Иван Рилски“  ЕООД във фоайето срещу приемно 
консултативен кабинет, за поставяне на 1 /един/ автомат за продажба на 
топли напитки.  

Срокът за отдаването на горепосочените площи е 10 /десет/ 
години. 
 
II. НАЕМНА ЦЕНА И ПЛАЩАНИЯ 



 
Чл.2. За ползваната площ Наемателят дължи на Наемодателя месечна 
сума за 1 /един/ или 2 /два/** кв.м. в размер на 
…………………./………………………………/ без ДДС или  
…………………/………………………………/ с ДДС. 
Чл.3. Наемът се заплаща месечно до 15 – то число на месеца, следващ 
ползването на имота. 
Чл.4. Плащането се извършва в касата на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Горна 
Оряховица“ ЕООД или по банков път по сметка на Наемодателя: 
 
Банка: УниКредит Булбанк АД 
IBAN BG40UNCR76201036698757 
BIC:     UNCRBGSF 
 
 Наемодателят издава фактура за получената наемна вноска. 
Чл.5. При забава в плащането на наемната сума Наемателят дължи лихва в 
размер на 2% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не по вече от 
10 %. 
Чл.6. Ако наемната вноска и лихвата по предходната алинея не бъдат 
платени в продължение на един месец след изтичането на срока по чл. 3, то 
Наемодателят има право да развали договора на основание чл.87, ал.1 от 
ЗЗД. 
Чл.7 (1) Наемната цена се коригира респективно при настъпване на 
изменения в базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, 
посочени в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общински съвет Горна Оряховица. 
(2) Наемната цена се индексира всяка година с официалния индекс на 
инфлацията за предходната година. 
Чл.8. Наемът се начислява и дължи от датата на подписване на договора. 
 
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ 
 
Чл.9. Наемодателят се задължава да осигури свободен достъп на 
Наемателя до обекта за монтиране на апарата и обслужването му. 
Чл.10. Наемодателят няма задължения към Наемателя относно 
привеждането на апарата към експлоатация и не носи отговорност за 
опазването му от злонамерени действия. 
Чл.11. Наемодателят има право да получава в уговорените срокове 
наемната цена. 
 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ 
 
Чл.12. Наемателят се задължава: 



 А/ да поддържа района около апарата /съоръжението/ чист. 
 Б/ да заплаща самостоятелно консумативните си разходи  /ток, вода и 
др./; 
 В/ да върне при прекратяване на договора наетата площ във вида, в 
който я е приел; 
 Г/ Наемателят единствен носи отговорност за евентуални повреди и 
нанесени щети на трети лица; 
 Д/ да не отдава под наем, да не отстъпва право на ползване и да не се 
разпорежда с имота; 
 Е/ да внесе един месечен наем като депозит преди сключването на 
договора, който се доказва с представяне на платежен документ. Депозитът 
се внася в брой на касата или по сметка на МБАЛ “Св. Иван Рилски Горна 
Оряховица“ ЕООД: 
Банка: УниКредит Булбанк АД 
IBAN BG40UNCR76201036698757 
BIC:     UNCRBGSF 
Депозитът се възстановява след прекратяване на договора и след 
заплащане на дължимите консумативи. 
Чл.13. Наемателят не може да прави преустройства и реконструкции без 
изричното писмено съгласие на Наемодателя. 
Чл.14. Наемателят няма право да променя предназначението на 
търговската площ и определения в настоящия договор предмет на дейност. 
Чл.15. Връщането на наетата площ и евентуалните възражения на 
Наемодателя се удостоверява с протокол. 
 
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И САНКЦИИ 
 
Чл.16. Договорът може да бъде прекратен предсрочно: 
 А/по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
 Б/ едностранно по инициатива на Наемодателя, когато Наемателят не 
заплати дължимия наем в двумесечен срок от падежа по чл. 3 от Договора. 
 В/ едностранно по инициатива на Наемодателя, когато Наемателят не 
използва наетия недвижим имот съобразно уговорения в настоящия 
договор предмет на дейност и предназначение; 
 Г/ при възникнала належаща нужда от отдадената под наем 
търговска площ от страна на Наемодателя; 
 Д/ едностранно по инициатива на Наемателя, като същият 
предизвести Наемодателя с писмена молба в едномесечен срок; 
 Е/ едностранно по инициатива на Наемодателя, когато Наемателят не 
изпълнява свое задължение, което е по настоящия договор. 
Чл.17. Наемателят е длъжен да освободи наетата от него търговска площ: 
 А/ в случаите по чл.1 в деня на изтичане срока на договора; 



 Б/ в случаите по т.16 б“А“ – съобразно постигнатото от страните 
споразумение; 
 В/ в случаите по т.16 б“Б“, б“Г“ – в тридесетдневен срок след 
получаване на уведомлението на Наемодателя за едностранно 
прекратяване на договора, като Наемателят дължи наем до датата на 
реалното освобождаване на наетата площ. 
 Г/ в случаите по т.16 б“В“, б“Д“ и б“Е“ – незабавно. 
 
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл.18. Всяка промяна в наемната цена се извършва писмено с анекс към 
договора за наем. 
Чл.19. Изменения и допълнения в договора се правят писмено, 
неуредените въпроси се регламентират и възникналите спорове се решават 
по взаимно съгласие на страните. 
Чл.20. Спорове между страните, по които не може да се постигне съгласие, 
се разглеждат от компетентния съд, съгласно действащото процесуално 
право. 
Чл.21. За всички неуредени по този договор отношения се прилага Закона 
за задълженията, Закона на общинската собственост, подзаконовата 
нормативна уредба, приложима към това правоотношение и действащото 
гражданско законодателство. 

ДОГОВАРЯЩИ: 
 

НАЕМОДАТЕЛ:     НАЕМАТЕЛ: 
 
Управител: …………………..    …………………………… 
          /д-р Иван Иванов/    /                  / 
 
Съгласували: 
Гл. счетоводител: ……………………. 
   /Анелия Захариева/ 
 
Юрисконсулт:  …………………… 
    /Касим Местан/ 
 
 
РАЗСЯСНЕНИЯ: 
 
*  В зависимост от резултата от проведения търг в чл. 1 от Договора се вписва 
една от двете площи, а ако един участник спечели тръжната процедура и за двете 
площи, чл. 1 остава непроменен. 
 
** В зависимост от това колко кв.м. са отдадени под наем на един и същ участник. 


