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ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 

ТЕРИТОРИЯТА НА  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

            Днес, …………….. 2021г, в гр. Пловдив се сключи настоящият договор за наем на автомобил между:  

 

 

1. ………………………………………………………………………………………. 

 

2. ……………………………………………………………………………………… 

ЕГН/ЕИК………………………………………………. 

МОЛ……………………………………………………… с постоянен адрес:  

Гр./с……………………………………………………………………………………….. 

Лична карта № …………………………………….. Издадена на…………………..  от МВР…………………………. 

Телефон за контакт ………………………………………… 

Наричан по долу НАЕМАТЕЛ 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1(1) Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване следното моторно превозно средство:  

Вид ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ,   марка………………., с рег. № …………….. с номер на рама …………………………… 

с двигател: ……………, цвят: ………………….., наричано по-долу ,,ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО‘‘. 

(2) Превозното средство се предоставя без екипаж и без задължение на извършване на услуги по управлението и 

техническата му експлоатация. 

(3) Превозното средство ще се използва от Наемателя в съответствие с предназначението му за следното: 

- превозване на товари 

- други разрешени от закона дейности.  

(4) Превозното средство се предава в състоянието, в което се намира към момента на сключване на този договор, като 

Наемодателят гарантира, че то е годно за ползване съгласно предназначението му и няма  недостатъци, които могат да 

препятстват ползването му или, които го правят опасно за обслужващите лица.  

(5) Срещу  предоставеното ползване Наемателят се задължава да заплаща наемна цена в размера  и при условие и при условията, 

уговорени в този договор. 

Чл.2 Наетото превозно средство е собственост на Наемодателя, видно от представените при сключването на този договор 

документи, а именно : ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ: ТАЛОН. 

 

II. НАЕМНА ЦЕНА. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. РАЗХОДИ ПО ПЛАЩАНЕ 

Чл.3 (1) За ползването на превозното средство Наемателят дължи наемна цена в размер на ……….. / словом ………………/  

(2) Наемната цена се плаща в брой при предаване на автомобила.  
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(3) Автомобилът се предоставя за ползване с пълен резервоар с гориво (дизел)  и следва да се върне с пълен резервоар. 

Чл.4 (1) Всички разходи, свързани с ползването на превозното средство, включително и наложените му глоби от органите на 

МВР, КАТ, ДАИ, Изпълнителна агенция ‚‘‘Автомобилна администрация‘‘ НАП са за сметка на Наемателя ( в това число и  

снимки от пътни камери) 

(2) Наемателят заплаща за своя сметка и разходи  по текущата поддръжка и профилактика на превозното средство. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ 

Чл.5 (1) Наемателят е длъжен:  

1. Да ползва превозното средство съгласно предназначението му и уговореното в този договор, като полага грижата за 

добрия стопанин; 

2. Да извършва текуща поддръжка и профилактика на превозното средство; 

3. Да плаща наемната цена по начина и в сроковете, уговорени в този договор; 

4. Да уведоми незабавно Наемодателя при възникване на повреди на превозното средство; 

5. Да уведоми незабавно Наемодателя при повреди, пътно-транспортни произшествия, кражба и всякакви други 

посегателства върху превозното средство, причинени от трети лица. В тези случаи Наемателят е длъжен да предприеме 

всички необходими действия за реализиране на правата на Наемодателя срещу трети лица и срещу застрахователя. 

6. Да върне превозното средство след прекратяване на този договор 

7. Да спазва ограниченията за движение по пътищата от ЗзДП 

           (2) Наемателят има право : 

             1. да ползва превозното средство съгласно предназначението му и уговореното в този договор;  

             2. да извършва с превозното средство транспортна (превозна) дейност, съответна на предназначението му за свои нужди или по 

договори за превоз, сключени с трети лица; 

            (3) Наемателят НЯМА право да пренаема превозното средство без изрично писмено съгласие от Наемодателя.  

            (4) Наемателят НЯМА право да извършва никакви промени в конструкцията и системите на превозното средство. 

        ЧЛ.6 (1) Наемателят е длъжен да отстранява за своя сметка повреди на превозното средство, които са причинени виновно от него 

или негови служители. 

(2) Ремонтите съгласно предходната алинея трябва да се извършват веднага след възникване на съответната повреда. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ 

Чл.6а. НАЕМОДАТЕЛЯТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕВОЗВАНИТЕ ОТ НАЕМАТЕЛЯ ВЕЩИ 

Чл. 7 (1) Наемодателят е длъжен да предостави превозното средство, предмет на този договор, във вид и състояние, които отговарят на 

ползването, за които е наето.  

(2) Наемодателят е длъжен да поддържа превозното средство в състояние, което отговаря на уговореното ползване, като отстранява за 

своя сметка всички повреди, които не са причинени виновно от Наемателя или от негови служители и са извън кръга на повредите и 

изхабяването на превозното средство, свързано с обикновеното му употребление.  

(3) Наемодателят е длъжен веднага след уведомяването му от Наемателя да започне действия за извършване на ремонта. 

Чл.8 (1) Наемодателят е длъжен да обезпечи несмущаваното ползване на превозното средство. 

(2) За срока на този договор наемодателят няма право да отстъпва на трети лица, по какъвто и да е начин ползването на превозното 

средство, както и да им прехвърля собствеността върху него.  

(3) Наемодателят не носи отговорност за изпълнението на този договор, ако превозното средство бъде противозаконно отнето от трети 

лица. 

Чл.9 Наемодателят има право:  

1. Да получава наемната цена съгласно уговореното в този договор.  

2. Да проверява по всяко време състоянието и начина на ползване на превозното средство, като не затруднява ползването му от 

Наемателя. 

3. След прекратяването на този договор да получи превозното средство в срок упоменат в чл.10 и в състоянието, в което го е 

предал, като се отчете нормалното му изхабяване за периода на ползването;  
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4. Да иска обезщетяване на вредите, причинени на превозното средство от Наемателя и неговите служители, както и на 

вредите, които са причинени от трети лица, но не биха възникнали, ако Наемателят беше положил разумно от него 

очакваната гриза за предотвратяването и/или намаляването им. 

                                                 

 

V. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПЛАЩАНЕ. 

ЧЛ.10  (1) Този договор се сключва за срок от  …………………………. Дата…………….  Час…………..  

До ………………… час…………………… час на пристигане, считано от датата на предаването на превозното средство на Наемателя. 

(2) Ако след изтичането на срока по предходната алинея ползването на превозното средство продължи без противопоставяне от 

Наемодателя, договорът се счита продължен за неопределен срок. В този случай всяка от страните може да го прекрати, като 

предизвести другата страна 1 ден по-рано. 

(3)Преди изтичане на срока по ал.1 действието на този договор може да бъде прекратено по взаимно съгласие на страните. 

Чл.11 (1) Наемодателят може да развали договора преди изтичането на срока му, ако :  

1. Наемателят ползва превозното средство не по предназначение или е в нарушение на уговореното ползване. 

2. Наемателят съществено уврежда превозното средство или създава сериозна опасност за такова увреждане. 

3. Наемателят повече от два пъти е бил в закъснение за плащане на наемната цена, които закъснения са продължили повече от 

1 ден.  

4. Наемателят не е платил наемната цена за два или повече последователни периода.  

(2) Развалянето по т.3 и т.4 на ал.1 се обезсилва, ако Наемателят в тридневен срок след уведомяването му  за развалянето  

плати всички дължими суми по договора, включително и неустойката за забава.  

Чл.12 ПЛАЩАНЕ  

(1) Наемната цена в общ размер на ……………. лв. се заплаща от Наемодателя в брой, както следва:  

1. Сумата от ………………. лв. представляваща ……………………. % от общата цена за целия договор, при сключване на 

договора.  

2. Сумата от ……………….лв. представляваща………………………% от общата цена за целия договор,  на датата, на 

която изтича срока на договора, при връщане на превозното средство. 

(2) При предаването на превозното средство Наемателят заплаща депозит в размер на …… …… лв. 

Депозитът се връща на Наемателя, след като е върнал превозното средство в изрядно състояние – същото, в което е 

предаден съобразно : приемно-предавателния протокол. 

(3) Наемодателят, може да задържи и прихване изцяло или отчасти, дължими от Наемателя суми от депозита, без негово 

съгласие, в случай че превозното средство не е във вида, в който е получен. 

(4) Тази наемна цена се отнася при положение, че превозното средство изминава максимум до 300 км. на ден за посочения 

период на наемане, след предаването му от Наемодателя. 

(5)  Наемната цена се увеличава с 0.10лв., за всеки допълнително изминат километър, над определения дневен максимум от 

300 км., като Наемателят следва да уведоми затова Наемателя и се задължава да заплати останалата част от наемната цена, 

на датата на която изтича срока на договора, при връщане превозното средство на Наемодателя. 

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

Чл.13 (1) При забава за плащане на наемната цена Наемателят дължи неустойка в размер на 20% от дължимата сума за всеки ден 

забава. Наемодателят не губи правото на тази неустойка и ако развали договора.  

(2) Ако след прекратяване на този договор Наемателят НЕ върне превозното средство в 1-дневен срок, той дължи за периода на 

забавата неустойка, която е равна на тройния размер на наемната цена за такъв период. В този случай наемателят е длъжен да 

изпълнява и всичките си задължения по този договор. 

(3)Ако Наемодателят развали договора при условията на чл.11, ал. 1, т.1 и 2, Наемателят му дължи неустойка в размер цената на 

щетите причинени от неправилна експлоатация. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

Чл. 14. Всички съобщения между страните във връзка с този договор се извършват в устна форма.  

Устната форма се счита спазена и при разговор по телефон.  

(2) Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез писмени споразумения между страните. 

(3) За целите на този договор адресите и телефоните на страните по договора са:  
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- На НАЕМОДАТЕЛЯ: ТЕЛ: 0988 944 305  

(4) Ако някоя от страните промени посочените  в преходната алинея адреси и телефони, без да уведоми другата страна, последната не 

отговаря за неполучените съобщения, призовки и други подобни. 

Чл.15 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга 

клауза или на договора като цяло. 

Чл. 16  (1) За неуредените с този договор въпроси се прилагат правилата на ЗЗД 

(2) Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и 

споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по 

взаимно съгласие. Ако между страните НЕ бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред Районен съд Пловдив, 

респективно Окръжен съд Пловдив. 

Чл.17 Договорът изразява всички договорни условия по включените в него въпроси, като всички предхождащи го обсъждания, 

съобщения, предложения, потвърждения, обещания и други подобни се обезсилват от този договор, с изключение на изрично 

посочените в него. 

 

 

ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ:                                                                     ЗА НАЕМАТЕЛЯ:    

                                                                           

 

НАЕМОДАТЕЛ…………………                                                 НАЕМАТЕЛ……………………………….. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният/ата ........................................................................................................................................................................ 

с ЕГН ..................................................... притежаващ/а лична карта № .......................................................................................... 

издадена на .............................. от МВР - ........................................ с постоянен адрес ................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................... 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:  

 1. Стоките и пратките, които ще транспортирам с ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка…………………., с рег. № ………………. 

с номер на рама ……………………….., с двигател: без номер, цвят:………., собственост на…………………, който ползвам под наем 

съгласно Договор за наем от:  

 

 Не съдържат и не се: 

• Оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други описани предмети и вещества; 

• Наркотични, отровни упойващи, психотропни вещества; 

• Предмети, противоречащи на морала и на приетите нравствени норми; 

• Предмети и вещества, които представляват опасност за живота и здравето на пощенските служители или други лица, поради 

своето естество, опаковка и други. Когато и такива, които могат да унищожат, повредят или замърсят други пратки и 

транспортни средства и съоръжения; 

• Материали с религиозно съдържание на нерегистрирани или забранени в страната секти и организации; 

• Предмети – паметници на културата, за които няма издаден сертификат или разрешение; 

• Предмети, които представляват ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни 

камъни както и други ценни предмети е забранено да се поставят в пощенски пратки. Такава забрана съществува и по 

отношение на фалшификати, банкноти, монети, парични знаци, чекове за пътуване и други ценни книжа. 
 

 Както и всички други забранени стоки и вещества от действащото законодателство на държавата, от която се изпраща 

пратката, държавите през които се транспортира и държавата, в която се доставя и директивите на Европейския съюз. 

 2. Запознат съм, че нося пълна наказателна отговорност, при невярно деклариране на данни от моя страна, по смисъла на чл. 

313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни. 

 3. Ако в резултат на невярно деклариране от моя страна бъде съставен митнически акт на фирма „…………..или на нейни 

служители. И те бъдат подложени на наказателно преследване, съгласно законодателството на страната, в която е констатирано това 

нарушение. То митнически актове сборове, глоби и други разходи, които е била длъжна да заплати фирма в резултат на това невярно 

деклариране, също ще бъдат заплатени от мен. Като аз ще понеса и наказателната отговорност за извършените от мен нарушения. 

 

 

 

Дата: ....................................                Декларатор: ................................... 
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ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

КЪМ ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, 

сключен на ............... / ......................... 

 

Днес               , в гр. Пловдив, се сключи настоящият Приемно-предавателен протокол към договор за наем на товарен автомобил, 

между: 

1………………………………………………………………………………………………………………… 

и 

2. .................................................................................................................................................., с ЕГН: .........................................., 

притежаващ лична карта №: ........................................................, с постоянен адрес 

...................................................................................................................................................................... 

наричан по-долу НАЕМАТЕЛ. 

СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ СЛЕДНОТО: 

1. Наемодателят - …………………предава на Наемателя, следния АВТОМОБИЛ, собственост на Дружеството, а именно: - 

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка……………….., с рег. № ……………….с номер на рама ……………………………………… 

с двигател: ………….., цвят:…………собственост на фирма…………, който ползвам под наем съгласно Договор за наем от:  

2. Автомобилът се намира в движение, с всички платени застраховки: Гражданска отговорност за цялата ....................... г., с 

КАСКО за цялата     г., годишен технически 

преглед, важащ до ..................................... и винетка важаща до           г. 

Към автомобила се предава и следното оборудване: резервна гума, крик, аптечка, пожарогасител, пълен резервоар с гориво и документи 

(Гражданска отговорност, Годишен технически преглед и пълно Каско). 

3. Автомобилът се предава в следното техническо състояние: външен вид – безупречен, техническо състояние – изправно. 

4. Автомобилът се предава с километраж                                                               км.  

5. Наемодателят предава на Наемателя ключ за автомобила – 1 брой. Гражданска отговорност за цялата .................... г., Каско за 

цялата година, годишен технически 

преглед, важащ до ....................... г. и винетка важаща дo…………… г. 

Настоящият приемно-предавателен протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. 

МПС-то се предава със следните забележки:…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

НАЕМОДАТЕЛ: ........................................                                         НАЕМАТЕЛ: ........................................ 

 

 


