
ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

Към Договор за наем №  

 
Днес …………… г. в с. Никола Козлево между: 

 

1. Община Никола Козлево, с адрес на управление: с. Никола Козлево, област Шумен, пл. „23-

ти Септември“ № 5, ЕИК 000931568, представлявана от Е. В. Р. – Кмет на общината и М. А. М. – 

главен счетоводител, като Наемодател и 

 

2. …………………….. с ЕГН/ЕИК …………….., с постоянен адрес/адрес на управление: 

……………, представлявано от ……………………..… , като Наемател.. 

 

 

 се състави настоящият Приемо-предавателен протокол: 

 

1. Наемодателят предава на Наемателя следните имоти /помещения/: 

Помещения за „Дрогерия“ с обща площ от 44.50 м2 /четиридесет и четири цяло и петдесет 

стотни/, както следва: 

− Самостоятелен нежилищен обект, находящ се в източната част на първи етаж на сградата, 

състоящ се от помещение „репартитор“ със застроена площ от 14,40 (четиринадесет цяло и 

четиридесет стотни) кв. м., при граници: отгоре – етаж 2 (две), отдолу – изби, от изток – двор, от 

запад – РТВ, от север – коридор и от юг – общински имот – кметство. 

− Самостоятелен нежилищен обект, находящ се в западната част на първи етаж на сградата, 

състоящ се от помещение „РТВ“ със застроена площ от 17,40 (седемнадесет цяло и четиридесет 

стотни) кв. м., при граници: отгоре – етаж 2 (две), отдолу – изби, от изток – репартитор, от запад – 

двор, от север – коридор и от юг – общински имот – кметство. 

− Избено помещение, находящо се в сутерена на сградата със застроена площ от 12,70 

(дванадесет цяло и седемдесет стотни) кв. м., при граници: отгоре – етаж 1 (едно), отдолу – земя, от 

изток – избено помещение, от запад – двор, от север – избено помещение и от юг – общински имот – 

кметство. 

Административен адрес на обекта с. Вълнари, община Никола Козлево, ул. „Георги 

Димитров“ № 15 в сградата на кметството в село Вълнари, за който е отреден УПИ III от квартал 38 

по регулационния план на село Вълнари, при граници: 

-  

Наемателят потвърждава, че имотите /помещенията/ са предадени в съответствие със 

сроковете, условията и състоянието предвидени в Договора и че същите нямат недостатъци, които да 

ги правят негодни за ползване съгласно предвиденото в договора предназначение, че е запознат с 

имотите и няма каквито и да е възражения по отношение на тяхното състояние. 

    

 Настоящият приемо-предавателен протокол се състави в три еднообразни екземпляра – по 

един за предаващия и приемащия и един за Агенция по вписванията – град Нови пазар.. 

 
За Наемодател: _______________                       За Наемател: __________________ 

         

Кмет на община Никола Козлево 


