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ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕС 
 
Днес   __.__.20__г. година в град Варна, въз основа на член 228 до чл. 239 от Закона за 
задълженията и договорите, между: 
 
 

1. ИВАН ИВАНОВИЧ ПЕТРОВ, гражданин на  Руската Федерация, роден на  05.12.1965 г. в гр. 
МОСКВА/USSR, разрешение за пребиваване № 7009015456 издадено 10.10.2016 от МВР 
София, валидно до 10.10.2017, задграничен паспорт № 65 5454651, издаден на  05.01.2015 г. от 
ФМС 777777, валиден до 05.01.2025 г, наричан за краткост СТРАНА 1, от една страна и от друга: 

2.  «ТП ГВОЗДИ ОПТОМ» ООД, с управител ИВАН ИВАНОВИЧ ГВОЗДИН, гражданин на  Руската 
Федерация, роден на  05.12.1965 г. в гр. МОСКВА/USSR, разрешение за пребиваване № 
7009015456 издадено 10.10.2016 от МВР София, валидно до 10.10.2017, задграничен паспорт 
№ 65 5454651, издаден на  05.01.2015 г. от ФМС 777777, валиден до 05.01.2025 г, наричан за 
краткост СТРАНА 2 се сключи настоящият договор. 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
1. СТРАНА 1 предоставя на СТРАНА 2 следния недвижим имот, състоящ се от: едно помещение, 
със застроена площ: 44 кв.м., находящ се на адрес: 
_________________________________________________, който ще се ползва от НАЕМАТЕЛЯ за 
юридически адрес.  
 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
1. СТРАНА 2 заплаща на СТРАНА 1 или на упълномощено от него лице, услуга по чл.1 в размер 
на 100 лв, годишен наем. 
2. СТРАНА 2 заплаща на СТРАНА 1 посочения в II. 1. Наем от 1-то до 30-то число на октомври, за 
всяка една година. 
3. Годишна цена е твърда и не подлежи на промяна. 
 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТОРОНА 1 
 

1. СТРАНА 1 е длъжен да отговаря пред държавни и комерсиални структури за 
местонахождението си по даденият адрес. 
2. СТРАНА 1 има право да получава уговорения наем при договорените условия. 
 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТОРОНА 2 
 

1. СТРАНА 2 е длъжен да заплаща в срок уговорения годишна услуги. 
   

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И СРОК НА ДОГОВОРА 
 

1. Настоящият договор се сключва за срок от 72 месеца, считано от __.__.20__ г. 
2. След изтичане на наемния срок договорът се счита за подновен автоматично за същия срок, 
ако никоя от страните не е пуснала предизвестие за някаква промяна по договора или 
прекратяване.   
3. СТРАНА 1 има право да прекрати едностранно  договора без предизвестие и неустойки при 
неизпълнение на клаузи от раздел II  и раздел IV на настоящия договор. 
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4. СТРАНА 2 може едностранно да прекрати настоящия договор с едномесечно писмено 
предизвестие или без предизвестие, като заплати наемната сума за периода на дължимото 
предизвестие. 
6. СТРАНА 1 може едностранно да прекрати настоящия договор с едномесечно писмено 
предизвестие. 
 

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Към настоящият договор двете страни могат да прилагат допълнителни условия и 
споразумения по взаимно съгласие в писмен вид. Приложените споразумения са неделима 
част от договора. 

2. Страните по настоящия договор решават възникналите между тях  спорове по взаимно 
съгласие, а ако това се окаже невъзможно , по съдебен ред. 

3.  За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата 
законодателна уредба на РБ. 
 
 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 
всяка от страните и се подписа както следва: 

 
СТРАНА 1:             СТРАНА 2: 
 
                              
     


