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ДОГОВОР 
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

 

 
 Днес .............................. год. в гр. София се сключи настоящия договор между:  
 

1. ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
....................................... 
наричан за краткост НАЕМОДАТЕЛ    и   
 

2. ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
....................................... 
наричан за краткост НАЕМАТЕЛ, за следното: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно 

ползване следния свой собствен недвижим имот, представляващ : ........................................ 
.......................................................................................................................................... ..........
.................................................................................................... ................................................
.................................................................................................... ................................................
.................................................................................................... ... 
 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл. 2. Настоящият договор се сключи за срок от ............................. година, 

считано от деня на подписване. Ако една от страните по настоящия договор не изпрати 
писмено предизвестие в срок от един месец, преди изтичане на срока по този договор, 
то същия се счита за продължен за още 1 / една / година. 

 
ІІІ. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. Страните се споразумяха наемната цена да бъде в размер на ......................... 
....................................................................................................................................... месечно, 
като при подписване на настоящия договор НАЕМАТЕЛЯ предплаща наемната цена за 
първия месец и депозит в размер на един месечен наем, който се връща от 



 

 

НАЕМАТЕЛЯ в същия размер, след прекратяване на договора и приспадане на 
неплатените консумативни разходи , ако има такива. 
 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ 
Чл. 4. Да предаде владението на имота в състояние, при което е постигнато 

споразумение между страните. 
Чл. 5. Да предаде имота с изплатени консумативни разходи. 
Чл. 6. Да заплаща всички повреди и разходи, които не са свързани с 

обикновенното ползване на имота и не са причинени виновно от НАЕМАТЕЛЯ. 
Чл. 7. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да следи за състоянието на имота, само в 

присъствието на НАЕМАТЕЛЯ и с предварително уговорена среща. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ 
Чл. 8. Да ползва имота с грижата на добър стопанин. 
Чл. 9. Да плаща всички разходи свързани с обикновенното ползване на имота / 

ток, тец, вода, разходи свързани с поддръжката на входа /, както и всички повреди 
виновно причинени от него. 

Чл. 10. Да не предоставя имота на трети лица. 
Чл. 11. Да плаща наемната цена до .......................... то число на текущия месец. 
Чл. 12. Да предаде имота в състоянието в каквото го е приел. 
Чл. 13. НАЕМАТЕЛЯТ не може да извършва ремонти и преустройства без 

писменото съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ. 
 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 14. Договорът се прекратява по - взаимно съгласие. 
Чл. 15. При неизпълнение на задълженията на една от страните. 
 

VІІ. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
 
Чл. 16. Ако една от страните реши да прекрати настоящия договор преди 

изтичане на договорения срок, то тя е длъжна да изпрати писмено предизвестие в срок 
от един месец. 

Чл. 17. Страните по настоящия договор ще решават споровете по взаимно 
споразумение, а когато това е невъзможно по съдебен ред. 

Чл. 18. За неуредени въпроси се прилага гражданското законодателство на 
Република България. 

 
Настоящият договор е изработен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 

една от страните. 
 
 
 

НАЕМОДАТЕЛ: ....................................                  НАЕМАТЕЛ: ..................................... 


