
ДОГОВОР ЗА НАЕМ 

Наемодателят Бесте Партнърс EООД предоставя за временно и възмездно ползване 

автомобилa описан подробно на лицевата страна на настоящия договор. 

I. Предаване и връщане на автомобила 

1. Автомобилът се предава на наемателя в добро състояние, със задължителните 

документи и оборудване, изисквани от КАТ. След изтичане срока на настоящия договор 

наемателят е длъжен да върне автомобила заедно с документите и оборудването в състоянието, 

в което е получен, на дата и място, определени на първата страница на настоящия договор. 

2.  Допълнителното оборудването на автомобила се описва на лицевата страна на 

договора. Цялостното състоянието на колата се описва в приемо-предавателни протоколи при 

получаването и връщането на автомобила, които се намират на лицевата страна на договора. 

Ако поради някаква причина Наемателят откаже да подпише протокола при връщане на 

автомобила, то той се подписва едностранно от Наемодателя  и свидетел, удостоверяващ 

отказа, като констатациите обвързват и страната отказала да го подпише. 

3. Наемодателят си запазва правото да си върне държането върху автомобила без 

предупреждение, по всяко време и за сметка на наемателя, ако бъде ползван от наемателя в 

нарушение на условията на настоящия договор. 

4. Предаването/връщането на автомобила в рамките на работното време на Бесте 

Партнърс ЕООД е безплатно, ако е в офиса или е на летище София. Достaвката/прибирането на 

автомобил на адрес в рамките на град София се заплаща допълнително и е в размер на 10 Евро.  

Такса "извън работно време" е 20 Евро.  

5. Разходът на гориво е за сметка на клиента и не е включен в наемната цена. 

Автомобилът се предава с пълен резервоар. При връщането му липсващото гориво, ако има 

такова, се заплаща от наемателя по 2 Евро /литър. 

II. Задължения 

1. При повреда на наетия автомобил, Наемодателят ще възстанови 

направените от Наемателя разходи за опазване и/или транспортиране на автомобила 

само, ако те са били предварително съгласувани с Наемодателя. 

2. Преди подписване на договора наемателят трябва да представи на 

наемодателя следните валидни документи: лична карта/паспорт, шофьорска книжка 

поне от 1 година и контролен талон, кредитна карта, постоянен адрес в България или в 

чужбина и адрес на пребиваване в България. 

3. Наемателят, респективно водачът, трябва да има навършени 21 години. 

4. С полагането на подписа си на договора Наемателят се задължава да заплати 

сумите по наема на автомобила, които не включват глоби и санкции в следствие нарушаването 

на Закона за движение по пътищата. Наемателят е длъжен да закупи електронна винетка ,ако 

ще управлява автомобила на пътища,за които тя е задължителна, в противен случай ще носи 

отговорност за бъдещи глоби и санкци.  При възникването на такива през периода, в който 

автомобилът е бил в негово владение, Наемателят дава неотменимото си и беусловно съгласие 

сумите да бъдат изтеглени от кредитната му карта, дори и след връщането на колата като към 

тях се прибавя и административна такса за обработна на електронния фиш, която е в размер на 

50 лв. 

5. Наемателят е длъжен още: 

а/ да ползва автомобила по предназначението му, като полага грижата на добър 

стопанин; 



б/ ДА НЕ ПОЛЗВА автомобила: за превоз на пътници и товари срещу заплащане; на 

състезания, тренировки и тестване на трасета при състезания, обучения и други; за бутане 

и/или влачене на други превозни средства, ремаркета или други подобни, както и по пресечена 

местност; 

в/ ДА НЕ УПРАВЛЯВА автомобила под влиянието на алкохол или други упойващи 

вещества, и в нарушение на Закона за движение по пътищата и/или други правни изисквания; 

г/ ДА НЕ преотдава автомобила и да не го преотстъпва на лица, различни от 

предварително посочените и оправомощени от наемодателя на лицевата страна на договора;  

д/ ПРИ ПАРКИРАНЕ на автомобила да прибира ключовете и свидетелството за 

регистрация на автомобила у себе си; 

е/ при повреди, ПТП, кражба на части от автомобила и/или на самия автомобил, както и 

на всякакви други посегателства върху него, наемателят е длъжен незабавно да уведоми 

Наемодателя и да предприеме всички необходими действия за ограничаване на щетите и 

опазване на наетия автомобил; 

ж/ да не управлява автомобила и незабавно да уведоми Наемодателя (който урежда 

обратното транспортиране и приемане на автомобила), в случай, че след датата на получаване 

на автомобила по този договор, Наемателят загуби правоспособност като водач, или по 

каквито и да било други причини няма право да управлява МПС - поради загуба на контролни 

точки или друга причина. 

з/ Наемателят няма право да напуска границите на р. България с наетия автомобил без 

да е изрично упълномощен за това  в отделно пълномощно. При нарушение Наемателят 

заплаща такса в размер на 200 евро. 

и/ Тютюнопушенето в наетия автомобил е абсолютно забранено. При установени следи 

от тютюнопушене, Наемателят дължи глоба в размер на 50 евро.  

III. Отговорност на наемателя 

1. При увреждане, загуба или кражба на ключове, дистанционно управление, 

регистрационни табели, документи, допълнителни екстри ( Навигация, детско столче и др.) от 

автомобила или на целия автомобил, включително при пожар или счупване на стъкло, както и 

повреди по интериора, наемателят, независимо от вината си или вината на неговия шофьор, е 

длъжен да заплати на наемодателя пълно обезщетение на възникналите щети, включително 

обезщетение за пропуснати ползи, съответстващо на дневната наемна цена до пълното 

възстановяване на автомобила или замяната му с друг. При нарушение на задължението си по 

Раздел II. 5. ж) по - горе, Наемателят дължи в допълнение към другите обезщетения по този 

договор и кумулативна (наказателна) неустойка в размер на 10 000 /десет хиляди/ Евро. 

2. Дневната цена на автомобила включва ограничаване на отговорността на 

наемателя при щети или кражба до определен паричен размер, вариращ според вида 

автомобил, като тя се гарантира посредством кредитната карта на Наемателя, чрез авторизация 

на паричен депозит. Когато са налице условия за частичното или пълното му задържане (без 

оглед вината на Наемателя), както и условия за задържане на суми над размера на депозита при 

неизпълнение на задълженията си по договора, Наемателят дава неотменимото си и безусловно 

съгласие на Наемодателя да изтегли тези суми от кредитната му карта. 

3. Наемателят може да доплати дневна такса „ Нулево Самоучастие“, зависеща от 

класа автомобил, която го освобождава от всякаква отговорност при щети по автомобила, за 

които представи протокол от Полицията, гарантира му връщане на депозита, осигурява му 

заместващо МПС и пътна помощ в случай на ПТП, освобождава го от административна такса в 

случай на щета. В никакъв случай отговорността не може да бъде ограничена или отменена 



при установена употреба на алкохол или други упойващи вещества, при загуба на ключове и 

документи, както и при удари по ходовата част на автомобила или липсващи детайли, които 

застраховката не покрива. При отказ от „ Нулево Самоучастие“ и настъпилo увреждане по 

автомобила, Наемателят (без оглед вината му) ще има финансова отговорност за 

възстановяване на щетите, няма да получи заместващ автомобил при кражба или ПТП, ще 

дължи плащане на пътна помощ и административна такса за щета. 

4. В случай на кражба на ключове, документи или на целия автомобил, наемателят 

е длъжен да обяви кражбата в съответното РПУ и да представи на наемодателя издадената 

служебна бележка. В противен случай той дължи на Наемодателя обезщетение за пропуснати 

ползи до пълното възстановяване на щетите. 

5. Наемателят е персонално и напълно отговорен за щети, умишлено причинени 

на наетия автомобил и/или на трети лица, или възникнали вследствие на грубата му 

небрежност. При наличието на увреждане по автомобила, установено при връщането му, 

наемателят при всички случаи (освен при наличието на застраховка „Нулево Самоучастие“) е 

задължен да заплати административна такса „Щета“ в размер на 50 евро. 

IV. Произшествия, кражби и други 

1. При възникване на увреждане (в следствие на ПТП или друг вид щета) по 

наетия автомобил, Наемателят трябва незабавно да се свърже с Наемодателя. 

Наемателят е длъжен да представи на Наемодателя  протокол от  пътна 

полиция /КАТ/ или Двустранен протокол, удостоверяващ настъпилото 

събитие. При непредставяне на такъв, Наемателят е отговорен за 

възстановяването  на пълната и  действителната стойност на причинените по 

автомобила щети на Наемодателя. Наемателят ще дължи и  обезщетение за 

пропуснати ползи, съответстващо на дневната наемна цена до пълното 

възстановяване на МПС-то. С подписването на договора за наем Наемателят 

дава неотменимото си и безусловно съгласие на Наемодателя да изтегли тези 

суми от кредитната му карта. 

2.  При настъпване на ПТП, независимо от това, кой е причинителят и последваща 

невъзможност за ползване на наетия автомобил, Наемодателят не дължи 

връщане на платения наем или част от него. 

V. Срок на договора 

1. Ако Наемателят желае да удължи срока на договора, то той трябва да уведоми 

за това Наемодателя не по-късно от 24 часа преди изтичането му. При възможност 

Наемодателят удължава срока на договора. При предсрочно връщане на наетия автомобил от 

страна на Наемателя, Наемодателят не дължи връщане на платения наем или част от него. 

2. В случай, че Наемателят не изпълни изискванията по предходната алинея 

и продължи да ползва автомобила без съгласието на Наемодателя, то той носи 

пълна имуществена и наказателна отговорност за незаконно обсебване на чужд 

автомобил. 

3.  В случай на техническа повреда или ПТП по време на наема, което не 

позволява автомобилът да се движи на собствен ход, Наемодателят следва да го подмени (в 

най-близкия офис на компанията) с друг в рамките на 48 часа от възникване на събитието. 

Наемателят следва да бъде компенсиран за времето, през което не е използвал автомобила, 

като договорът ще бъде удължен с пропуснатия период. 

VI. Юрисдикция 



Възникнали спорове ще се уреждат чрез преговори между страните. Ако не може да се 

постигне съгласие между страните, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се 

до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в 

договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани 

от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия 

Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. 

Настоящият договор се състои от 2 страници - лицева и гръб и , в два еднообразни 

екземпляра – по един за всяка от страните. 


