










О Б Щ И Н А   К А З А Н Л Ъ К 
                                              

                    
ДОГОВОР  ЗА  НАЕМ 

 
№......................../.......................... 

 
Днес,.......................г., между: 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, , БУЛСТАТ 000817778, представлявана от Кмета ГАЛИНА 
ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА и НЕЛИ ДОНЧЕВА АТАНАСОВА -  гл. счетоводител наричан 
за краткост “НАЕМОДАТЕЛ” от една страна и 
…………………………………………..…, с адрес на управление гр. ……………………….., 
ул…………………, , БУЛСТАТ …………………….. представляван от ……………………, 
живущ в гр…………………, ул………………………., ЕГН ……………….., наричан по-долу 
“НАЕМАТЕЛ”, се сключи този договор за следното: 
 
І. ОБЩИ  УСЛОВИЯ  ПО  ДОГОВОРА 
 
Чл.1. /1/ НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно 
ползване на общински обект, находящ се…………………………………..…., с обща площ 
от………., което да се ползва като……………………………………………. 
/2/  Предоставянето на обекта под наем  е на основание Наредби № 15 на Общински съвет – 
Казанлък и  във връзка с Решение № ………………………… на Общински съвет Казанлък 
и Протокол № ………………………… за проведен публично оповестен конкурс. 
 
Чл.2. /1/ НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща месечна наемна цена в размер на 
………………/………………../ лв. без  ДДС, формирана от проведен публично оповестен 
конкурс. 
/2/ При сключване на договора НАЕМАТЕЛЯТ заплаща депозит в размер на две месечни 
наемни вноски по ал. 1, внесен в брой на касата в Информационния център на Община 
Казанлък с Касова бележка № …………………… в размер на ………………. 
/…………………………………………../ лв. 
/3/ Депозитът се връща на НАЕМАТЕЛЯ при прекратяване на настоящия договор, след 
изплащане на всички наемни вноски и други сметки при ползването на предоставения 
обект под наем. Ако НАЕМАТЕЛЯТ не изпълни поетите задължения в срок от седем дни 
след освобождаване на наетия обект, НАЕМОДАТЕЛЯТ може да прихване дължимите 
суми от депозита, като върне остатъка, ако има такъв. 
/4/ Наемните вноски се заплащат от 1 до 5 число на текущия месец на касата в 
Информационния център на Община Казанлък – гише каса или по сметка                                 
IBAN BG 07 SOMB 91308421727344 с код за вид плащане 444100, „Общинска Банка“ АД, 
гр. Казанлък, BIC:SOMBBGSF. 
 
Чл.3. Настоящия договор се сключва за срок от десет години и влиза в сила от датата на 
подписването му. 

 
ІІ. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  НАЕМОДАТЕЛЯ 

 
Чл.4. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предостави определения обект за осъществяване 
предмета на настоящия договор. 
 



Чл.5. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получава в уговорените срокове наемната цена. 
 
Чл.6. НАЕМОДАТЕЛЯТ едностранно променя месечния наем, в случай на изменение в 
Наредба № 15 с Решение на Общински съвет – Казанлък за промяна на същия. 
 
Чл.7. НАЕМОДАТЕЛЯТ придобива собствеността върху временно преместваемото 
съоръжение след изтичане срока на договора за наем или неговото предсрочно 
прекратяване. За целта страните подписват приемо-предавателен протокол. 

 
ІІІ. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  НАЕМАТЕЛЯ 
Чл.8. /1/ НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изплаща наемната цена в уговорения размер и срок 
по указания с договора ред. 
/2/ Всички действия по изготвяне на проекти за конкретната дейност, процедурата за 
издаване Разрешение за строеж от гл. архитект на община Казанлък при необходимост се 
извършва от и за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. 
/3/ НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното ползване 
на обекта /такса за електроенергия, вода, телефон и др./, както и разходите за обикновени 
текущи ремонти, поправки на повреди, които са следствие от обикновеното ползване на 
обекта, като за отчитане на разходите за ел. енергия и вода НАЕМАТЕЛЯТ се задължава в 
седемдневен срок от подписването на договора да открие партиди на свое име в “EVN – 
България – Електроразпределение” ЕАД Пловдив, КЕЦ гр. Казанлък и ВиК гр. Казанлък. 
/4/ НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава НАЕМОДАТЕЛЯ за посегателства върху 
наетия обект от страна на трети лица. 
/5/ НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава НАЕМОДАТЕЛЯ за посегателства върху 
наетия обект от страна на трети лица. 
/6/ НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да представи в отдел ИУС, разрешенията за строеж, 
разрешенията за ползване в срок до три месеца от датата на издаването им. 
/7/ При експлоатация на обекта, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички нормативни 
актове свързани с противопожарната безопасност, хигиенни норми, санитарни правила и 
други подобни. 
 
Чл.9. /1/. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да извърши следните благоустройствени 
мероприятия: 
1.1. Изграждане на осветление на тенис кортовете по стандарт, съгласно изискванията на 

наредбите 
1.2. Подмяна на дренажната система на три тенис кортовете и изграждане на нова настилка 
от шамот.  
1.3. Обновяване на поливната система за тенис кортовете, същата да бъде регистрирана по 
надлежния ред. 
1.4. Изграждане на съблекалня, сервизни помещения, баня и тоалетни. 
1.5. Изграждане на покривно съоръжение на един или няколко корта, които да се използват 
през зимния период.  
1.6. Изграждане на система за видеонаблюдение, въвеждане на система за онлайн 
резервация на кортовете и плащане през интернет. 
/2/ НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да извърши и предаде в собственост на Община Казанлък 
Благоустройствените мероприятия в срок до една година от датата на подписване на 
договора, като за целта се подпишат приемателно – предавателен протокол. 
/3/ След изтичане срока на договора или предсрочното му прекратяване 
благоустройствените мероприятия остават в собственост на Община Казанлък, като за 
целта се подпише приемателно – предавателен протокол. 



 
Чл.10. /1/ НАЕМАТЕЛЯТ има право да си служи с наетия обект съобразно 
предназначението по чл.1 ал.1. 
/2/ НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава обекта на настоящия договор, да го ползва 
съвместно по договор с други лица и да променя предназначението му. 
/3/ НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Наредбите на Общински съвет – 
Казанлък. 
/4/ Всички вътрешни и фасадни промени, реконструкции, преустройства и подобрения на 
наетия обект могат да се извършват само с писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ /при 
необходимост след съгласуване с гл. архитект/ за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. 
 
Чл.11. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да: 
1.1 Да направи инвестиции свързани с ремонтните дейности, подробно изписани в 

Количествено-стойностна сметка – не по-малко от 100 000 лв. с ДДС. 
1.1.1 Изграждане на осветление на тенис кортовете по стандарт, съгласно изискванията 

по наредбите. 
1.1.2 Подмяна на дренажната система на три тенис кортовете и изграждане на нова 

настилка от шамот.  
1.1.3 Обновяване на поливната система за тенис кортовете, същата да бъде регистрирана 

по надлежния ред. 
1.1.4 Изграждане на съблекалня, сервизни помещения, баня и тоалетни.  
1.1.5 Изграждане на покривно съоръжение на един или няколко корта, които да се 

използват през зимния период.  
1.1.6 Изграждане на система за видеонаблюдение, въвеждане на система за онлайн 

резервация на кортовете и плащане през интернет. 
Чл.12. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да върне на НАЕМОДАТЕЛЯ наетия обект след изтичане 
на наемния срок, като за целта страните съставят и подписват приемо-предавателен 
протокол. Всички подобрения, извършени от НАЕМАТЕЛЯ за срока на договора остават в 
полза на НАЕМОДАТЕЛЯ. 

 
ІV. НЕУСТОЙКИ,  ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
 
Чл.13. /1/. При неизпълнение задълженията по чл. 11 от настоящия договор НАЕМАТЕЛЯ 
дължи неустойка в размер на 50% от стойността на неизвършените инвестиции, както 
следва: 

- Да направи инвестиции свързани с ремонтните дейности, подробно изписани в 
Количествено-стойностна сметка–не по-малко от 100 000 лв. с ДДС. 

- Изграждане на осветление на тенис кортовете по стандарт, съгласно изискванията на 
наредбите. 

- Подмяна на дренажната система на три тенис кортовете и изграждане на нова 
настилка от шамот.  

- Обновяване на поливната система за тенис кортовете, същата да бъде регистрирана 
по надлежния ред. 

- Изграждане на съблекалня, сервизни помещения, баня и тоалетни.  
- Изграждане на покривно съоръжение на един или няколко корта, които да се 

използват през зимния период.  
- Изграждане на система за видеонаблюдение, въвеждане на система за онлайн 

резервация на кортовете и плащане през интернет. 
/2/ Неустойката е дължима с изтичане на срока за изпълнение на всяко едно от поетите 
задължения съгласно идейния проект. 



/3/ Плащане на неустойките не освобождава НАЕМАТЕЛЯ от изпълнение на поетите 
ангажименти. 
/4/ При неизплащане неустойките в 10 дневен срок от констатиране на неизпълнението, 
НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие с писмено 
уведомление. 
/5/ За действително претърпени вреди в по-висок размер, НАЕМОДАТЕЛЯТ може да иска 
обезщетение съобразно общите правила. 
Чл.14. При забава от страна на наемателя при плащане на наемната цена, той дължи лихва 
съгласно чл.86 от ЗЗД. 
 
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ 
 
Чл.15. Настоящия договор се прекратява: 
- с изтичане на срока, за който е сключен; 
- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, което следва да отразява 
взаимната обща и справедлива воля на страните; 
- при последователно неплащане на наемната цена по чл.2, ал.1 за повече от един месец, с 
едноседмично предизвестие, отправено от НАЕМОДАТЕЛЯ към НАЕМАТЕЛЯ; 
- с едноседмично предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ поради лошо управление 
/недобросъвестно стопанисване/ на имота от страна на НАЕМАТЕЛЯ; 
- с едноседмично предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ, когато НАЕМАТЕЛЯ загуби 
качеството си на търговец по чл.1 от Търговския закон. 
- с едноседмично предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ, когато НАЕМАТЕЛЯ наруши 
забраните по чл.9, ал.2 от настоящия договор; 
- с едноседмично предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ при промени в нормативната база или 
собственост на обекта или когато това се налага от обективни обстоятелства; 
- с двуседмично предизвестие от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ при съществени нарушения 
на клаузите по договора от страна на НАЕМАТЕЛЯ 
 
VІ. ОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл.16. При възникнали спорове на тълкуването на договора или за неуредени в договора 
въпроси, същите се решават по споразумение между страните, а при непостигане на такова 
– от компетентния съд. 
 
Чл.17. В тридневен срок след сключването на настоящия договор, съгласно чл. 91, ал.2 от 
Наредба №15 на ОбС – Казанлък се изготвя приемателно-предавателен протокол, подписан 
от представители на двете страни, който става неразделна част от настоящия договор. 
Настоящия договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за 
НАЕМОДАТЕЛЯ и един за НАЕМАТЕЛЯ. 
 
 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА                                                       НАЕМАТЕЛ: 
Кмет на община Казанлък                                                   / …………………………../ 
 
НЕЛИ АТАНАСОВА 
Главен счетоводител  










