
 

 
 

ДОГОВОР ЗА НАЕМ 
 
 

Днес ……………….. 20…….г.,в гр ………………………… се сключи настоящият договор за наем на М П С между: 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………. ЕГН ………………………………… 
л.к.№/ паспорт………………………………………..  Кредитна карта №…………………………………………………………..  
валидност …./....  код……………….  Адрес: държава………………………………….. град: ………..…………………….. 
ул № ……….. GSM ………………………………… GSM …..……………………………… e-mail………………………………………..  
от една страна като НАЕМАТЕЛ. 
 
2. ЙОКЕТА-КО ООД с адрес:  ГР.РАЗГРАД УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ 14, e-mail: villa_rosa@abv.bg, 
представлявано от ……………………………………………………………………………………………………………………. от друга страна 
като НАЕМАТЕЛ и същите заявиха, че се съгласяват със следното: 
 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1 Наемодателят отдава под наем на Наемателя собстеното си МПС рег №………………………………….. 
марка/модел…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Чл. 2 Наемателят се задължава да ползва отдаденото под наем МПС съобразно неговото предназначение и с 
грижата на добър стопанин. 
 
II. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл. 3 Настоящия договор се сключва за срок от дни, считано от ……………20г. до ……………20г. Срокът на 
договора започва да тече от …………..20г. …………. часа, начален километраж: ……………………………………………., краен 
километраж: ………………………………………….. и може да бъде продължен само с писмен анекс между страните или 
със сключването на нов договор за наем. 
Чл.4 Минималният срок за наемане на автомобил е 24 часа. Важи само за територията на България. 
Чл.б При неспазване на срока за връщане на автомобила от наемателя, последният се задължава да уведоми 
наемодателя най-късно 24 часа преди изтичане срока на договора. Наемателят може да продължи да ползва 
автомобила в случай, че е получил изрично позволение от страна на наемодателя. 
Чл. 6 В случай, че наемателят не изпълни изискването да върне автомобила в срока, определен по договор, и 
продължи да го ползва без съгласието на наемателя, то той носи пълна наказателна и имуществена 
отговорност за обсебването на автомобила. 
Чл. 7 За всеки допълнителен ден наемателят заплаща съответния наем съгласно договора, сключен при 
наемане на автомобила. 
Чл. 8 При неизпълнение на задължението за връщане на наетия автомобил от наемателя за повече от два 
часа от изтичане на уговорения срок, без да е уведомил наемодателя, автомобилът се счита за присвоен и 
наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва всички права по този договор. 
Чл. 9 При просрочване на договорен час на връщане с повече от 2/два/часа се начислява допълнителен 
наемен ден. Чл. 10 При прекратяване действието на настоящия договор преди изтичането на срока, за който е 
сключен, се прилагат разпоредбите на m.V от договора 
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 11 Страните по договора се съгласяват наемната цена да е в размер на ………………..лв. 
(…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..лв. ) 
Допълнително оборудване: Обща сума ………………..лв. 
(…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..лв.  
Чл. 12 Договорената наемна цена не подлежи на промяна през целия срок на договора от инфлация и курса 
на валутата освен с писмен анекс сключен между страните. 
Чл. 13 Наемната цена на автомобила включва: ограничен пробег от 180 км. на ден; застраховка гражданска 
отговорност и годишна винетка. Допълнителна застраховка покриваща всички рискове струваща, 10 лв. на 
ден. Пробега над лимита се заплаща по 10 ст./км. 
Чл. 14 При ползване на автомобила наемателят дължи на наемодателя депозит в размер на ………………………лв., 
който му се връща след прекратяване на договора. 
Чл. 15 Наемната цена на автомобила и депозитът се заплащат от наемателя в брой или с кредитна карта, 
чийто трицифрен код от гърба на картата следва да бъде предоставен при подписване на договора и 
приемо-предавателния протокол който е неразделна част от договора за наем на МПС. В случаите, в които 



 

 

наемателят реши да върне наетия от него автомобил по-рано от датата, посочена в договора, той трябва да 
предупреди наемодателя минимум 5 часа преди връщането, както и да получи 30 % от дневния наем за 
оставащите неизползвани дни по договора. Когато тази уговорка не е спазена, наемодателят си запазва 
правото да задържи цялата сума за неизползваните дни по договора. 
Чл. 16 За месеците юни, юли и август пари за неизползвани по договор дни се връщат на 50 % от сумата. 
Чл. 17 Наемната цена на автомобила не включва гориво. Същият се предава и приема с 1/4 пълен резервоар. 
Ако наемателят върне автомобила с непълен резервоар, то тогава той трябва да заплати стойността на 
горивото до пълен резервоар, калкулирано по 2,50 лева за литър. 
Чл. 18 В случаите, когато клиент желае да пренаеме автомобил за пътуване извън сраната, то той следва 
предварително да го заяви и да се запознае с условията за пътуване извън страната, които са описани в 
допълнително приложение - пълномощно за пътуване чужбина. 
IV. ПРИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ И КРАЖБИ 
Чл. 19 Ако автомобилът се върне с липсващо гориво, липси и дребни повреди, причинени от наемателя, то 
стойността им се удържа от 
депозита. 
Чл. 20 При какъвто и да е пътен инцидент, независимо дали наемателят е виновен или не, той трябва 
задължително да изчака органите на реда и да се снабди с протокол от компетентен орган за инцидента. При 
доказана вина на наемателя за пътен инцидент, то последният трябва да заплати всички разходи за ремонта 
на автомобила, вкл. дневния наем на автомобила за всеки ден, в който същото превозно средство е в сервиз 
и е на практика неизползваемо, репатриране на средството, както и всички косвени разходи, възникващи 
вследствие на същия инцидент. В случай на ПТП или друг инцидент наемателят незабавно трябва да уведоми 
наемодателя и да му окаже съдействие. 
Чл. 21 Ако наемателят загуби документи и/или ключове, панел на наетия автомобил, е длъжен да заплати 
всички възможни възникващи разходи вследствие на това, но не по-малко от 100 лева. 
Чл. 22 Ако наетият автомобил бъде откраднат, а документите и/или ключовете на наетото превозно средство 
не са у наемателя, то последният носи пълна парична отговорност за автомобила. 
Чл. 23 При възникване на необходимост наетият автомобил да бъде подменен по вина на наемателя, 
последният дължи на наемодателя разходите по транспортиране на подменящия автомобил, както и 
разходите за транспортиране на подменения автомобил. 
Чл. 24 При необходимост от подмяна на наетия автомобил, която не се дължи на виновно поведение от 
страна на наемателя, отстраняването на повредата се извършва от и за сметка на наемодателя. Наемодателят 
се задължава да подмени/поправи повредения автомобил до 2 работни дни, като автоматично удължи срока 
за ползване с броя на неизползваните поради повредата дни / за Република България/, а извън страната се 
заплаща допълнителна застраховка, за да бъде отстранена повредата в автосервиз в чужбина.  
Чл. 25 Застраховката НЕ покрива щети в случаите, когато: 

 Има повреди по гумите, джантите, тасове, чистачките и ходовата част на автомобила. 

 Има нанесени щети по двигателя на автомобила, които не са вследствие на естествената амортизация, а 
са причинени от небрежност или умишлени действия. Прегряване на двигателя се оценява на 2500 евро 
в зависимост от автомобила. 

 Има нанесени щети вследствие на шофиране след употреба на алкохол и/или наркотични вещества. 

 Има нанесени щети вследствие от шофиране извън пътната настилка/маркировка. 

 В случай, че наетият автомобил бъде откраднат и документите и/или ключовете не са представени на 
наемодателя, то наемателят е длъжен да заплати стойността на автомобила по застрахователна 
стойност. При констатирани повреди по същите наемателят заплаща пълната им пазарна стойност. 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ 
Чл. 26 Наемателят трябва да е навършил 18 години и да притежава редовни лични документи: лична 
карта/паспорт и свидетелство за правоуправление. Ако същия не е навършил 23 години заплаща по завишена 
тарифа + 30% 
Чл. 27 Наемателят няма право да използва автомобила за участие в състезания, обучения, тренировки, да 
тегли ремаркета, както и да пренася едри и насипни товари без изрично разрешение от наемодателя. 
Чл. 28 Наемателят е длъжен да следи за нивата на маслото и охлаждащата течност преди и по време на 
движение. 
Чл. 29 Наемателят няма право да управлява автомобила в пияно състояние или след употреба на упойващи и 
наркотични медикаменти. 
Чл. 30 Наемателят няма право да преотстъпва автомобила на трети лица или да го ползва за задгранични 
пътувания, освен в случаите, когато предварително е изготвено пълномощно от наемодателя. 
Чл. 31 Наемателят е отговорен за всички причинени щети на наетото или други моторни превозни средства в 
случай, че е нарушил условията за наем на автомобил или е управлявал автомобила в разрез със законовите 
уредби на страната, в която управлява. 
V. ОБОРУДВАНЕ И УСЛУГИ 
Чл. 32 Предлага се допълнително оборудване: детско столче - 4 лева, багажник за ски -3 лева, вериги - 3 лева, 



 

 

GPS - 4 лева. Чл. 33 Предлага се безплатна доставка между 9.00 и 1 в.ОО часа всеки работен ден /от 
понеделник до петък/ в района на град Разград. Чл. 34 При доставка или прибиране на МПС в извън работно 
време/19.00-08.00 всеки ден, събота и неделя/ от адрес посочен от клиента калкулациите са съответно: 

• за района на град Разград, 5 лева; 

 извън населеното място - по предварителна уговорка. 
Чл. 35 Ползване на шофьор в пределите на страната: до 6 часа - 30 лева, цял ден /до 8 часа шофиране/ - 50 
лева + всички разходи. 
V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
Чл. 36 Наемателят няма право да преотдава наеманото М П С на трети лица без съгласието на Наемодателя. 
Чл. 37 Договорът може да бъде прекратен с писмено съгласие на двете страни. 
Чл. 38 Договорът се прекратява при неизпълнение задълженията на коя да е от двете страни след писмено 
уведомяване на невиновната страна до виновната на адреса посочен от нея в настоящият договор, в този 
случай неизправната страна дължи на изправната целия размер на причинените вреди, но не повече от 
размера на шестмесечен наем. 
Чл. 39 При възникване на спорове между страните същите ще се уреждат в дух на разбирателство и лоялност, 
а при непостигане на такова от компетентните съдебни органи. 
Чл. 40 Подписвайки настоящият договор, наемателят трябва да знае, че персоналните му данни могат да 
бъдат използвани за носене на наказателна и съдебна отговорност. 
Непрочитането, неприемането или загубата на договора и условията за наем на автомобил, както и 
приемо-предавателния протокол, не освобождава от отговорност наемателя, която отговорност той 
потвърждава с полагане на подпис върху най-малко един от документите. Настоящият договор се сключи в 
два еднообразни екземпляра по един за всяка една от страните. 
 
 
НАЕМОДАТЕЛ:                                     НАЕМАТЕЛ: 
 
 

 


