
ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 
 

Днес ………2020 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 ЕИК ______________, с адрес на управление: _____________, 

представлявана от ……… , като Наемател. 

 

 се състави настоящият Приемо-предавателен протокол: 

 

1. Наемодателят предава на Наемателя следният обект: 

- Площ от 2.00 м2 /два кв. м./ предназначена за монтиране на Вендинг кафе – автомат, която 

представлява част от входната стълбищна площадка пред Кметството на село Пет могили, с 

административен адрес на обекта село Пет могили, ул. „Георги Димитров“ № 4, находящ се в УПИ 

III – 339 от квартал 41, актуван с акт за частна общинска собственост № 51/16.02.1998 г. 

2. Описаният в т.1. на приемо – предавателен протокол имот ще се ползва от Наемателя за 

поставяне на Вендинг кафе – автомат за кафе и топли напитки. 

3. Наемателят няма право да извършва в описания т.1 от настоящия приемо – предавателен 

протокол имот действия, несъвместими с функционирането на обекта като автомат за кафе и топли 

напитки. 

4. Наетото помещение се предава в следното състояние: 

 
Наемателят потвърждава, че имота /площта/ е предадено в съответствие със сроковете, 

условията и състоянието предвидени в Договора. 

    

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

един за предаващия и приемащия. 

 

За Наемодателя:       За Наемателя: 

 

/…………………………………../                                         /…………………………………../ 

Обект Състояние Забележки Оборудване 

Площ от 2.00 м2 /два кв. м./ 

предназначена за монтиране 

на Вендинг кафе – автомат, 

която представлява част от 

входната стълбищна 

площадка пред Кметството 

на село Пет могили, с 

административен адрес на 

обекта село Пет могили, ул. 

„Георги Димитров“ № 4, 

находящ се в УПИ III – 339 

от квартал 41, актуван с акт 

за частна общинска 

собственост № 51/16.02.1998 

г. 

Добро Няма Няма 


