ПРОЕКТ!

№................/................................ г.
Днес ......................... година в гр. Варна, между:
СУ "ГЕО МИЛЕВ" - ВАРНА с ЕИК 000086191 и седалище и адрес гр. Варна, бул.
“Република” № 124а, представлявано от:
Албена Тодорова Павлова
– Директор,
Керанка Иванова Герасимова
– Главен счетоводител,
наричан по-долу за краткост НАЕМОДАТЕЛ
и
..............................................................................................................................................,
седалище и адрес на управление: ..................................................................................
представлявано от ..............................................................................................................,
наричано за краткост НАЕМАТЕЛ за наем, след проведен публично оповестен
конкурс, обявен със заповед РД-07-............/........................... г. и заповед за
класиране № РД-07-............./ ............................. год. на лицето спечелило конкурса,
се сключи договор за следното:
І. Предмет на договора
1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя за временно и възмездно ползване под наем
при условията и за срока на този договор част от имот – публична общинска
собственост, следното помещение: ……………………………….., разположена на първия
етаж в сградата, с площ – ………………. кв.м,
2. Отдаваното помещение ще бъдат ползвано единствено по следния график:
…………………………………………………………………………………………………………………………
3. Отдаваното помещение ще се използва за образователни и учебни цели дейност:................................................................................................................................
ІІ .Срокове
3. Настоящият договор се сключва за срок от 3 /три/ години и влиза в сила от
от датата на подписването.
ІІІ. Цена и плащане
4. Месечният наем се определя в зависимост от броя часове за месеца,
съгласно графика по т.2 при цена за един час ............../.............................................лв.

5. Ако НАЕМАТЕЛЯТ не провежда занятия през официално обявените от МОН
ваканции, както и при непредвидени обстоятелства /неучебни дни/ да се приспада
наемът от следващото плащане. Това се удостоверява с подписване на двустранен
протокол.
6. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ......................./............
..................................................................................... лв. и се задържа до прекратяване
на настоящия договор.
7. Първата наемна вноска се внася до 5 /пет/ дни от сключване на договора.
Наемът се заплаща от НАЕМАТЕЛЯ от 5-то до 15-то число на месеца, за който се
отнася, по сметката на СУ "Гео Милев" - Варна
IBAN: BG42 CECB 9790 3124 1278 00
BIС – CECBBGSF
при Централна кооперативна банка – АД – клон Варна,
8. Допълнително НАЕМАТЕЛЯТ заплаща консумативни разходи, свързани с
текущото ползване на обекта като: вода, ел. енергия и топлоенергия, които се
начисляват на база наемна площ и брой проведени часове.
9. При прекратяване на договора, ако НАЕМАТЕЛЯТ е уредил всички свои
задължения, гаранция се връща на НАЕМАТЕЛЯ от НАЕМОДАТЕЛЯ в срок от 14
/четиринадесет/ дни от изтичане на договора, а в противен случай служи за
прихващане на остатъчните задължения на НАЕМАТЕЛЯ.
10. Размерът на наемната цена не се коригира с официалния индекс на
инфлация в страната до момента, в който не се окаже по-ниска от стартовата
месечна базисна наемна цена, определеня по „Методика за определяне на
стартовите базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и вещи, общинска
собственост”, като корекция се извършва само на основание заповед на Кмета на
Община Варна.
11. При несъгласие с актуализираната цена, НАЕМАТЕЛЯТ има право да
прекрати договора като незабавно уведомява писмено НАЕМОДАТЕЛЯ и му
предава в 3-дневен срок от получаването на писмото имота. Договорът се счита
прекратен от момента на получаване на волеизявлението за несъгласие с наемната
цена.
ІV. Права и задължения на наемодателя
12. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава:
12.1. Да предостави на НАЕМАТЕЛЯ имота, предмет на този договор, в срок
от 5 /пет/ дни от подписването му с приемо-предавателен протокол.
12.2. Да осигури спокойно и безпрепятствано ползване на имота от
НАЕМАТЕЛЯ, съгласно договореното предназначение за срока на договора.

12.3. Известия, изпратени от СУ „Гео Милев”, ще се смятат за редовно
връчени и получени от адресата с всички произтичащи, съгласно условията на
договора, последствия.
13. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:
13.1 Да получава в уговорения срок дължимите наемни вноски за
предоставения за ползване имот, описан в т.1.
13.2. Да извършва текущ контрол над НАЕМАТЕЛЯ с оглед спазване от страна
на последния на правилата на противопожарната безопасност, санитарно-хигиенни
норми, опазване на околната среда и клаузите на настоящия договор.
13.3. Да извърши индексация на наемната цена съгласно чл.11 от настоящия
договор.
V. Права и задължения на наемателя
14. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава:
14.1. Да заплаща в срок наемната цена, посочена в Раздел ІІІ, т.4 на
настоящия договор.
14.2. Да заплаща всички консумативни разходи, свързани с експлоатацията
на обекта /ел.енергия, вода, топлоенергия и др./ на базата на Споразумителен
протокол – Приложение 1 (двустранно подписан), неразделна част от договора.
Заплащането да става 2 пъти годишно, през 6 месеца,в срок до 20.06 и 20.12.
14.3. Да спазва всички нормативни актове и вътрешни правила на
НАЕМОДАТЕЛЯ, свързани с ползването на имота, вкл., и тези за: противопожарната
безопасност, санитарно-хигиенните норми, опазване на околната среда както и
всички изисквания, свързани с охраната и безопасността на труда като заплаща за
своя сметка евентуални санкции от неизпълнение на съответните нормативи.
14.4. Носи отговорност за опазване живота, здравето и сигурността на децата
/учениците/съгласно нормативните изисквания.
14.5. Да не допуска при ползването на имота противозаконни или
противообществени прояви или действия, които биха уронили престижа или
доброто име на НАЕМОДАТЕЛЯ.
14.6. Да стопанисва наетия имот с грижата на добър стопанин, като
добросъвестно го опазва от повреди и щети, намаляващи стойността му и съобщава
незабавно на НАЕМОДАТЕЛЯ за всички повреди и посегателства върху него.
14.7. Да осигурява на НАЕМОДАТЕЛЯ достъп до наетия имот за
осъществяване на контрол от страна на последния, относно спазване на клаузите на
договора.
14.8. Да предаде обекта след прекратяване на договора в 3-дневен срок.
15. НАЕМАТЕЛЯТ има право:
15.1 НАЕМАТЕЛЯТ няма право до променя предназначението на обекта
както и да преотдава имота нито изцяло, нито частично както и под формата на

съвместна дейност, без предварителното и изрично писмено съгласие на
НАЕМОДАТЕЛЯ.
15.2. НАЕМАТЕЛЯТ има право за своя сметка да извършва основни ремонти,
преустройства и трайни подобрения в наетия имот само с предварителното
писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.
15.3. НАЕМАТЕЛЯТ има право да разположи рекламно пано след
съгласуване с НАЕМОДАТЕЛЯ на определено място, като носи отговорност за
закрепването и за обезопасяването му.
16. След прекратяване на договора подобренията, извършени от
НАЕМАТЕЛЯ в наетия имот остават в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ, без задължението за
заплащане на обезщетение.
17. Отстраняването на повреди, които се дължат на ползване имота в
следствие на дейността, както и текущи ремонти, са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.
VІ. Прекратяване и изменение на договора
18. Договорът се прекратява:
18.1. С изтичане на уговорения срок за действие на договора.
18.2. По взаимно съгласие на страните, преди изтичане на уговорения срок с
едномесечно писмено предизвестие.
19. При неизпълнение на поетите по договора задължения той се разваля от
изправната страна чрез едномесечно предизвестие до другата страна без
предоставяне на нов срок за изпълнение.
20. Действието на настоящия договор се прекратява предсрочно:
20.1. ако НАЕМАТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по т.2,
20.2. от НАЕМОДАТЕЛЯ, ако НАЕМАТЕЛЯТ изпадне в несъстоятелност.
20.3 Наемателят може да прекрати договора с 30 /тридесет/ дневно писмено
предизвестие до НАЕМОДАТЕЛЯ, когато последният не изпълни задължение по
т.13.1.
VІІ. Неустойки
21. Всяка от страните, която осуети изпълнението на договора и го прекрати
не по реда на уговореното в раздел VІ, дължи на изправната страна неустойка в
размер на едномесечна наемна цена към момента на прекратяване на договора.
22. За всеки ден закъснение в плащането на наемната цена или дължим
консуматив след определената дата, НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ
законна лихва върху дължимата сума.
23. В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ не освободи наетия имот в 3- дневен срок от
прекратяване действието на договора, той дължи обезщетение, съгласно ЗЗД за
времето на ползване на имота.

VІІІ. Заключителни разпоредби
24. За всички неуредени въпроси се прилага действащото законодателство.
25. Настоящият договор се сключи на основание ЗОС, ЗЗД и ППЗОС.
26. Всички спорове, свързани с тълкуването и прилагането на договора, се
решават чрез преговори между страните, като в случай, че не бъде постигнато
съгласие, спорът се отнася пред компетентния съд.
27. Настоящият договор се състои от 5 /пет/ страници и едно приложение
/Приложение №1/ споразумителен протокол за отчитане на консумативите.
Изготви се в три еднообразни екземпляра - един за НАЕМАТЕЛЯ и два за
НАЕМОДАТЕЛЯ.

за
СУ «Гео Милев» - Варна
ДИРЕКТОР: _________________
/Албена Павлова/
Гл. счетоводител:_____________
/Керанка Герасимова/

за
«……….....………………………»
__________________
/............................../

Приложение 1
С П О Р А З У М И Т Е Л Е Н ПРОТОКОЛ
За отчитане на консумативите
от ……………...2019 г.
На основание т. 14.2, раздел V от Договор за наем № ............ / ........................ г.
за организиране и провеждане на дейност с образователни цели – школа по
…………………………………......, между СУ „Гео Милев” – гр. Варна, представлявано от Албена
Павлова – директор и …………………....................…............................………. представлявано
от ………………………...........................................................…., се изготви настоящият протокол.
За изчисляване на разходите на фирмите и на основание подадена справка от
главния счетоводител за разходите на училището за отчитания период на 201.. г.,
формулите и коефициентите, по които ще се изчисляват разходите са следните:
Е – .............. фактически разход на електроенергия за отчитания период на 201.... г
В – .............. фактически разход на вода за отчитания период на 201.... г
Q – .............. фактически разход на топлоенергия за отчитания период на 201.. г
А = ………...... кв. м – площ на използваното помещение
Р = 7 390 кв. м – разгъната застроена площ на сградата
С – .............. брой работни часове за периода



РАЗХОД ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
D= K1 х брой часове за периода ел потребление



К1 = Е * А
С*Р

РАЗХОД ЗА ВОДА
N = К2 х брой часове за периода водопотребление



К2 = В * А
С*Р

РАЗХОД ЗА ОТОПЛЕНИЕ
M = К3 х брой часове в отоплителния сезон

К3 = Q * А
С*Р

Сумата за разходите се внася по банков път по сметката на СУ „Гео Милев” – гр. Варна
след двустранно подписан констативен протокол в следните срокове:
-за възстановяване на разходи от м.VІ до м. ХІ - до 20 декември
-за възстановяване на разходи от м. ХІІ до м.V- до 20 юни на следващата
календарна година
За СУ „Гео Милев”

За

...………………………….

Директор: ________________
/ Албена Павлова/
Гл.счетоводител:__________
/ Керанка Герасимова/

Управител: _______________

