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Договор за наем на  МПС 

 

 Днес, .......................г. в град София между  “ ЕМ КОМПЛЕКТ АУТО” ООД с 

търговски адрес София 1618, кв. Павлово, ул. Преки път 68, ЕИК: BG 130 706 304, тел: 

02/955 00 90, факс 02/ 856 50 50 представлявано от Калин Балканлиев – управител, 

наричан за краткост “НАЕМОДАТЕЛ”, от една страна и от друга: 

 

....................................... с търговски адрес: гр.........................., ...........................,  

ЕИК: ........................., , представлявано от ..........................– ............................., 

наричан по-долу “НАЕМАТЕЛ” се сключи следния договор за наем:  

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя за ползване на НАЕМАТЕЛЯ лек автомобил 

....................... с Рег.№ ............................. съгл. приложение към Договора, наричан по-

долу НАЕТАТА ВЕЩ, срещу възнаграждение, което НАЕМАТЕЛЯ се задължава да заплаща 

при условията и сроковете, уговорени в настоящия договор без шофьор. 

Чл. 2. НАЕМОДАТЕЛЯ ще използва НАЕТАТА ВЕЩ за служебно ползване. 

Чл. 3. Техническите и качествени характеристики на НАЕТАТА ВЕЩ, нейните 

индивидуализиращи признаци, както и всички показатели, отнасящи се до моментното и 

състояние, са подробно описани в приложение към настоящия член. Приложението е 

неразделна част от този договор. 

Чл. 4. Настоящият договор се сключва за срок от       /      / месеца, считано от       

до      . 

 

II. ПРЕДАВАНЕ НА НАЕТАТА ВЕЩ 

Чл. 5. НАЕТАТА ВЕЩ ще бъде предадена от НАЕМОДАТЕЛЯ на НАЕМАТЕЛЯ с приемно-

предавателен протокол, подписан от страните по настоящия договор и е неразделна част 

от него. 

(1) При предаването на НАЕТАТА ВЕЩ, НАЕМАТЕЛЯТ преглежда за недостатъци и ако 

намери такива, уведомява незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ. Ако НАЕМАТЕЛЯТ не направи 

това, се приема, че НАЕТАТА ВЕЩ е предадена в добро състояние. 

(2) НАЕМОДАТЕЛЯТ предава НАЕТАТА ВЕЩ заедно със следните документи: 

регистрационен талон, както и заплатените от НАЕМОДАТЕЛЯ застраховки “ Пълно 

Автокаско” и “ Гражданска отговорност”. 

 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА НАЕМОДАТЕЛЯ. 

Чл. 6. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да предаде автомобилът за ползване напълно изправен и годен за употреба; 

2. да не пречи по никакъв начин на свободното ползване на НАЕТАТА ВЕЩ от 

НАЕМАТЕЛЯ в рамките на срока на договора; 

3. да осигури сервизно обслужване на автомобила  за срока на настоящия договор 

при стриктно спазване на всички технически и експлоатационни изисквания на 

производителя, както и да отстранява безвъзмездно всички повреди и отклонения от 

изискването за качество, които са възникнали в рамките на договорния срок, с 

изключение на ежедневните експлоатационни изисквания (течност за чистачки, 

вулканизация при спукване на гума, автомивка и др.); 

4. да не прехвърля на трети лица собствеността върху НАЕТАТА ВЕЩ или ограничени 

вещни права върху нея без знанието на НАЕМАТЕЛЯ за срока на действие на настоящия 

договор. 

5. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен при възникване на техническа повреда по вина на 

НАЕМОДАТЕЛЯ или фабричен дефект на автомобила да го замени с равностоен от същия 

клас в рамките на 48 часа, с изключение на случаите, когато техническата повреда е по 
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вина на НАЕМАТЕЛЯ. В такъв случай заместващия автомобил се таксува с допълнителен 

наем, като втори отдаден автомобил. 

 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ 

 

Чл. 7. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да изплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ всички глоби и други административни санкции във 

връзка с управлението на автомобилите, предявени към НАЕМОДАТЕЛЯ от съответните 

органи в 7 / седем / дневен срок от изискването им; 

2. да съблюдава стриктно задълженията си по застраховка “ Пълно автокаско” и 

“Гражданска отговорност”. 

3. да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ всяка възникнала или причинена през срока на 

договора щета на автомобила, включително пълното му погиване или унищожаване, която 

не е установена с акт на компетентен орган, съставен съгласно Закона за движение по 

пътищата и други нормативни актове, в случай че не е покрита по условията на 

застраховка “ Пълно Автокаско”.  

4. По време на действие на настоящия  договор да предостави един път месечно в 

сервиза на НАЕМОДАТЕЛЯ автомобила за извършване на технически прегледи, или в друг 

удобен за НАЕМАТЕЛЯ сервиз, в присъствието на представител на НАЕМОДАТЕЛЯ. 

5. при настъпване на злополука, щета или повреда да предприеме всички необходими 

мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите на наетото МПС и 

НЕЗАБАВНО да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ на посочените в договора телефони; 

6. в случай на злополука или щета на МПС – да спази изискванията на ЗДП и 

Правилника за неговото приложение относно съставяне на протоколи  и други документи, 

като незабавно уведоми органите на КАТ и МВР, и да изчака на място докато се издаде 

съответният акт за ПТП. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен  да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ за това, както 

и да съобщи за всички факти и обстоятелства и данни във връзка с нея, да окаже пълно 

съдействие на НАЕМОДАТЕЛЯ и застрахователната компания за изясняване на инцидента 

и нанесените щети  

7. да ползва услугите само на посочения от НАЕМОДАТЕЛЯ специализиран сервиз; 

8. да пази НАЕТАТА ВЕЩ според инструкциите на НАЕМОДАТЕЛЯ за правилна 

експлоатация; 

9. да върне НАЕТАТА ВЕЩ на НАЕМОДАТЕЛЯ след изтичането на срока на договора. 

 

V. ПРАВА НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 8. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да предоставя за управление автомобила след употреба 

на алкохол, силно действащи или упойващи наркотични вещества, както и в случай на 

забрана на медицински и съдебни власти във връзка със здравословното му състояние. 

Чл. 9. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да предоставя и ползва автомобила при екстремни 

условия, за спортни, учебни цели, такси. 

Чл. 10. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да предоставя управлението на автомобила на 

неправоспособни водачи без Свидетелство за управление на МПС или лишени от това 

право. 

Чл. 11. НАЕМАТЕЛЯТ има право да ползва автомобила на територията на Р. България 

съобразно своите нужди. В случай, че пожелае да ползва автомобила извън страната, той 

се задължава писмено да поиска разрешение, не по-късно от 7 работни дни, да направи 

застраховка “ Пълно автокаско “ за чужбина в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ. Тази точка се 

отнася само за страните от ЕС. 
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Чл. 12. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща възнаграждение на НАЕМАТЕЛЯ за ползване на 

НАЕТАТА ВЕЩ при получаване на ключовете от автомобила в размер на        /     /, 

за всеки месец до края на договора.  

1. Плащането на наема трябва да се извърши на      /     / число на 

настоящият месец, ако датата съвпада с неработен ден – на първия работен ден от 

месеца. 

2. Когато срокът за наем е по-малък от един месец, наемната цена за 

автомобила се определя на база цената за ползване за един ден (24 часа), 

определена в тарифата при подписване на договора, съобразно наемния период. Тя 

се заплаща при получаване на авотомбила. 

3. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да депозира сума, при НАЕМОДАТЕЛЯ, в размер, 

посочен в тарифата при подписване на договора. След връщане на автомобила 

депозита се освобождава. При констатирани липси и повреди, които не се покриват 

от застраховките, както и в случай, че автомобилът се връща с по-малко от 

уговореното количество гориво, стойността им се удържа от депозита. 

Чл. 13. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да държи отделно ( не в автомобила ) всички предадени му 

документи и ключове от автомобила, предадени му във връзка с този договор за наем. 

В случай на кражба НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен са уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ и да му върне 

документите и ключовете от автомобила най-късно до 2 часа от извършването на 

кражбата, за да може НАЕМОДАТЕЛЯ да уведоми Застрахователя. 

В случай на кражба по вина на НАЕМАТЕЛЯ (т.е. липсват ключ или документи за 

регистрация на автомобила) НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ стойността на 

автомобила по застрахователна оценка, както и всички дължими суми по Договора за 

наем. 

 

VI. ОТГОВОРНОСТ. НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 14. При не плащане на наемната вноска от датата на падежа се провеждат разговори 

с НАЕМАТЕЛЯ за постигане на споразумение изгодно и за двете страни. Ако такова не се 

постигне, НАЕМОДАТЕЛЯ има право да развали едностранно договора и да си възвърне 

отдаденото под наем имущество веднага, като НАЕМАТЕЛЯ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ 

всички дължими вноски до края на Договора, както и лихва от 0.5% за всеки ден 

закъснение. 

 Чл. 15. Всички щети, произлизащи следствие на неправилна експлоатация, неспазване 

инструкциите на производителя, НАЕМОДАТЕЛЯ и Застрахователя, се отстраняват за 

сметка на НАЕМАТЕЛЯ.  

Чл. 16. При преждевременно прекратяване на Договорът за наем по вина на Наемателя, 

последният дължи на Наемодателя всички дължими вноски до края на Договора. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

 

Чл. 17. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления помежду си само в писмена форма. 

Чл. 18. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен от страните с отделно 

споразумение. 

 

 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните. 

 

 

НАЕМОДАТЕЛ.............................           НАЕМАТЕЛ..................................... 


