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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛ
1. ПОЛУЧАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА АВТОМОБИЛА
1.1. Автомобилът под наем се предоставя за ползване от Rent Auto, наричан по-нататък в
настоящия документ „Наемодател“, в пълна изправност, снабден със задължителното
оборудване, съгласно изискванията на относимото българско законодателство и прилагащите го
компетентни органи, отразено в двустранно подписан Приемо–предавателен протокол,
неразделна част от Договора за наем. Автомобилът се връща от Наемателя съгласно условията на
същия Договор.
1.2. Наемателят се задължава да върне наетия автомобил с всички предадени му документи, в
определените в Договора срок и място, и в същото състояние, в което му е предоставен за
ползване от Наемодателя.
1.3. При невъзможност за спазване на срока за връщане на автомобила, Наемателят е длъжен да
уведоми Наемодателя на телефонните номера, посочени в Договора, незабавно, щом съответните
обстоятелства му станат известни, но не по-късно от определения в Договора час за връщане. В
случай, че за автомобила не е налице непосредствена следваща резервация, Наемателят може да
договори с Наемодателя удължаване на срока за ползване на автомобила. За допълнителния срок
на ползване, договорен с Наемодателя, Наемателят ще бъде таксуван, както следва:
1.3.1. При закъснение в рамките до 6 часа: 50% от стойността за наем на автомобила за 1 ден;
1.3.2. При закъснение с повече от 6 часа: стойността за наем на автомобила за 1 ден.
1.4. В случай на неуведомяване на наемодателя, наемателят се таксува както следва: при
закъснение до 4 часа – един наемен ден; при закъснение над 4 часа – 2 наемни дни; при
закъснение над 8 часа – 3 наемни дни.
1.5. При неизпълнение на задължението за връщане от Наемателя на наетия автомобил с повече
от 12 часа спрямо определения в Договора срок и неуведомяване на Наемодателя, автомобилът
се счита за присвоен. В този случай Наемодателят уведомява компетентните органи на МВР и
Застрахователната компания, обявява наетия автомобил и Наемателя за издирване, като си
запазва всички права по Договора и задържа в своя полза депозита, предоставен от Наемателя
съгласно условията на Договора.
1.6. В случай, че Наемателят желае да върне автомобила по-рано от определения в Договора срок,
той следва да уведоми Наемодателя най-малко 12 часа предварително. В този случай Наемателят
има право да получи 30% от дневната стойност за наем на автомобила за оставащите до
определения в Договора срок брой дни. При неуведомяване на Наемодателя за преждевременно
връщане на автомобила, последният има право да задържи пълната сума за оставащия брой дни,
заплатена от Наемателя.
2. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
2.1. Цената за наем на автомобил се определя на база цената за ползване за един ден, определена
в Договора за наем, съобразно наемния период.
2.2. Цената за наем на автомобил се заплаща в брой, при получаване на автомобила и подписване
на Приемо-предавателния протокол. При желание от страна на Наемателя за заплащане с
кредитна карта, Наемодателят предоставя линк.
2.3. Наемателят заплаща депозит в размер, посочен в Договора за наем. След връщане на
автомобила при спазване условията на Договора, Наемодателят освобождава депозита. При
констатирани липси или повреди, както и в случай, че автомобилът бъде върнат с гориво в по-

1

www.rentautobg.com
nikeabg@gmail.com

+359 896 660 750
+ 41 77 487 02 25

малко количество от предоставеното и посочено в подписания Приемо–предавателен протокол,
стойността на разликата в количеството на горивото се удържа от депозита.
2.4. Депозитът представлява гаранция и не може да бъде използван за плащане при удължаване
на срока на договора.
3. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
3.1. Наемодателят носи отговорност за щети, причинени на Наемателя или трети лица вследствие
на техническа неизправност на наетия автомобил, доказана с независима техническа експертиза,
като разходите за това са за сметка на необлагодетелствената страна, вследствие на резултата от
експертизата.
3.2. Наемодателят се задължава да подмени в срок от 24 часа наетия автомобил, в случаите, в
които е нелице невъзможност автомобилът да продължи изпълнението на Договора по вина
на Наемодателя, като разходите за това са за сметка на Наемодателя.
4. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
4.1. Наемателят е длъжен :
4.1.1. Да използва наетия автомобил по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър
стопанин.
4.1.2. Да следи нивото на масло, вода, антифриз и спирачна течност.
4.1.3. Да оставя автомобила под наем на охраняем паркинг, при наличието на такъв.
4.1.4. Да поддържа техническата изправност на наетия автомобил, като поема всички
консумативни разходи, свързани с използването му. При повреда на наетия автомобил в периода
на валидност на Договора, отстраняването й се извършва от компетентни лица, след съгласуване
с Наемодателя, като разходите са за сметка на Наемодателя, с изключение на разходите за
ремонт, настъпили при нарушаване на клаузите от настоящата т.4, които са за сметка
на Наемателя.
4.1.5. Да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване, спасяване, ограничаване или
намаляване на щетите на наетия автомобил, при настъпване на кражба, злополука, щета или
повреда.
4.1.6. В случай на злополука, щета или повреда, да уведоми съответните компетентни органи /КАТ,
полиция, пожарна/ и застрахователната компания, независимо по чия вина е инцидентът, и да
спази всички изисквания за Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане
относно съставянето и получаването на протоколи и други документи при настъпването на
злополука, щета или повреда.
4.1.7. В случай на щети и загуби, нанесени на наетия автомобил, кражби и/или липси на части от
него, както и при пожар или счупване на стъкло, злополука или пътнотранспортно
произшествие, Наемателят е длъжен да уведоми за това Наемодателя в срок от 12 часа от
настъпване на инцидента, но не по-късно от изтичане на срока на договора, като съобщи всички
факти, обстоятелства и данни /имена на свидетели и друти подробности/ във връзка с него, както и
да окаже пълно съдействие на Наемодателя и застрахователната компания за изясняване на
инцидента и нанесените щети.
4.2. Наемателят няма право:
4.2.1. Да използва наетия автомобил за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да участва в
състезания, обучения, тренировки или изпитания, както и да пренася едри, тежки, насипни и други
подобни товари, които могат да нанесат повреда на интериора на автомобила.
4.2.2. Да управлява наетия автомобил в нетрезво състояние или след употреба на наркотични или
други упойващи средства и медикаменти.
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4.2.3. Да преотстъпва наетия автомобил на трети лица, неоправомощени съгласно Договора за
наем.
4.2.4. Да преминава държавните граници на Република България без писмено нотариално
заверено пълномощно от Наемодателя и всички останали необходими за целта документи.
4.2.5 Да нарушава действащото на територията на Република България национално
законодателство, както и законодателството в държавата, за която притежава писмено нотариално
заверено пълномощно от Наемодателя за управления на наетия автомобил.
4.3. Наемателят е длъжен да притежава валидно свидетелство за управление на МПС, да е на
възраст не по-малка от 22 навършени години и да притежава шофьорски опит от най-малко 2
години. Наемател на възраст по-малка от 22 години или с шофьорски опит по-кракът от 2 години,
заплаща такса “млад шофьор”, съгласно условията на Договора за наем.
4.4. Отговорността за нанесени щети при нарушаване на клаузите от т.4.1 до т.4.3 вкл., се поема
от Наемателя, като същият дължи пълно обезщетение за нанесените щети на Наемодателя.
4.5. Наемателят дава съгласие личните му данни, вписани в Договора за наем, да се ползват за
търсене на наказателна и гражданска отговорност.
5. ЩЕТИ,ЗАГУБИ,КРАЖБИ И САНКЦИИ
5.1. В случай на нанесени на наетия автомобил щети и загуби, при кражби и липси на части от него,
както и при пожар или счупване на стъкло, Наемателят е длъжен, независимо от определената
вина в представения от него протокол, да заплати на Наемодателя обезщетение, включващо
разноските по предоставяне на заместващ автомобил, разноските за връщане, обезщетение за
пропуснати ползи, наем и морални вреди.
5.2. В случай на нанесени на наетия автомобил щети и загуби, при кражби и липса на части от него,
както и при пожар или счупване на стъкло, за които Наемателят е в невъзможност да представи
протокол от компетентните органи, пълният размер на щетите се поема от Наемателя.
5.3. Щети и загуби, нанесени по гумите, джантите, ходова част и чистачките на автомобила, се
поемат в пълен размер от Наемателя.
5.4. В случай на кражба на наетия автомобил, Наемателят е длъжен да предостави на
Наемодателя документите и ключовете на автомобила. В случай на неизпълнение на това
условие, Наемателят изплаща пълната застрахователна стойност на наетия автомобил в срок до 3
месеца от датата на инцидента.
5.5. В случай на кражба на наетия автомобил, депозитът остава за сметка на Наемодателя.
5.6. Отговорността за щети, виновно причинени от Наемателя на трети лица, се поема от
застраховка „Гражданска отговорност“ до нейния лимита, с изключение на нарушение на
условията по т. 4.1, 4.2 и 4.3.
5.7. Отговорността за щети, виновно причинени от Наемателя на трети лица при нарушение на
условията на т.4.1., 4.2. и 4.3., както и в случай на уважен регресен иск на застрахователя по
член.19 от „Наредбата за задължителното застраховане“, се поема от Наемателя.
5.8. В случай на пътнотранспортно произшествие, независимо от наличието или липсата на вина на
Наемателя, последният е длъжен да изчака пристигането на компетентните органи на мястото на
произшествиеjо и да се снабди с протокол от КАТ за инцидента.
5.9. При липса на протокол за пътнотранспортно произшествие или доказана вина на Наемателя,
последният е длъжен да заплати равностойността на дневния наем на автомобила за всеки ден, в
който автомобилът е в процес на отремонтиране и е на практика неизползваем, както и разходите
за ремонт на автомобила и всички косвени разходи, възникващи вследствие на същия инцидент.
素ʹ
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5.10. В случай на загуба, унищожаване или кражба на документите, ключовете или
регистрационните табели автомобила, Наемателят дължи на Наемодателя обезщетение в размер
на 200 лева.
5.11.В случай на загуба, унищожаване или кражба на ключовете или дистанционното устройство за
алармената система на автомобила, Наемателят заплаща стойността им в троен размер.
6. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА НАЕМАТЕЛЯ ПРИ ЩЕТИ, НАНЕСЕНИ НА АВТОМОБИЛА
6.1. Такса Ограничаване на отговорността покрива щетите, нанесени на автомобила при
пътнотранспортно произшествие или паркирано състояние, заплаща се по желание
от Наемателя и ограничава отговорността му за нанесени щети на автомобила до определения
размер, според избраното ниво на ограничаване на отговорност:
І ниво: Ограничаване на отговорността до размера на депозита.
ІІ ниво: Пълно ограничаване на отговорността.
6.2 Такса Ограничаване на отговорността е посочена в Договора за наем и е определена на базата
та класа на автомобила и нивото на ограничаване на отговорността. Такса Ограничаване на
отговорността се заплаща за всеки ден от наемния период, като това се посочва в Договора за
наем.
6.3. Такса Ограничаване на отговорността е невалидна и Наемателят заплаща пълния размер на
щетите, съгласно условията на Договора за наем, когато те са причинени:
6.3.1. В случай на управление на наетия автомобил от Наемателя в нетрезво състояние или под
влияние на наркотични или упойващи вещества.
6.3.2. В случай на управление на наетия автомобил от лице, което не е вписано в Договора за наем
или от неправоспособно лице.
6.3.3. Вследствие на други преднамерени действия или неправилна експлоатация на наетия
автомобил.
6.3.4. В случай на повреда на автомобилните гуми, джанти и/или ходова част, освен ако не са
причинени от пожар или пътнотранспортно произшествие.
6.3.5. В случай на настъпило пътнотранспортно произшествие, ако Наемателят е в невъзможност
да представи протокол от КАТ за това.
6.3.6. В случай на кражба на наетия автомобил.
6.3.7. В случай на кражба на част от автомобила, ако Наемателят е в невъзможност да представи
протокол или друг документ, издаден от компетентните органи, както и при непредставяне на
документите и ключовете на автомобила.
6.3.8. В случай на неоторизирано извеждане на автомобила извън територията на Република
България.
6.3.5. В случай на неспазване на условията на Договора за наем.
素ʹ

7. ДРУГИ
7.1. Всички изменения и допълнения на Договора за наем, както и всички документи, отразяващи
изпълнението му, са валидни при условие, че са направени в писмена форма и са подписани от
упълномощени представители на страните по Договора.
7.2. Всички спорове по сключването, изменението, изпълнението или прекратяването на Договора
за наем се решават чрез преговори между страните, а в случай на невъзможност за постигане на
съгласие – от компетентния съд.
7.3. За всички неуредени и произтичащи от Договора за наем случаи се прилагат разпоредбите на
чл. 228 – 239 от Закона за задълженията и договорите, Закона за движение по пътищата и

4

www.rentautobg.com
nikeabg@gmail.com

+359 896 660 750
+ 41 77 487 02 25

останалите относими нормативни актове от действащото българско законодателство, уреждащи
взаимоотношенията между страните.
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