
 
 
 
 

    ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА КЕМПЕР 
 
 
 
 
 

 
 

Днес ………………... г. в гр. София между : 
 

1. „Кей Джей Трейдинг“ ООД с ЕИК 131144512, със седалище и адрес на управление 
гр. София, кв. Южен Парк бл.2 представляванo от Константин Иванов, в качеството 
му на управител, наричано за краткост “НАЕМОДАТЕЛ”, от една страна, и  

2. ………………………………………………………………………………….. с 
ЕГН…………………..с л.к. …………………. изд. на …………………г. 
МВР………...с адрес …………………………………………………………., 
наричан за краткост “НАЕМАТЕЛ”, от друга страна, се сключи настоящият договор 
за следното: 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно ползване следното 

моторно превозно средство: кемпер марка………………………………………..цвят……с 
регистрационен номер………………, номер на шаси………………………………..,(по-долу наричано за 
краткост „наетото МПС“). 
(1)Наетото МПС ще се ползва съобразно предназначението му, като НАЕМАТЕЛЯТ не може 
да го преотдава под наем или да го предоставя за ползване на трети лица. 
 

СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл.2.  Договорът се сключва за срок от….(………..) дни,  считано от ………… часа на 
…………..г. до ………. часа на …………….г. 

. 
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3. За времето на ползване на наетото МПС НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ 
наемна цена в размер на ……… лв за 24 часа (……………………………………) или 
………..лв/…………………………/ за…….дни, платими авансово в брой на НАЕМОДАТЕЛЯ. 
Чл.4. НАЕМАТЕЛЯТ дължи и депозит в размер на 1200 /хиляда и двеста лева/, който 

служи за покриване на евентуални щети върху наетото МПС или върху предоставеното с него 
оборудване, възникнали по време на наемния период, както и за възстановяване на  
консумативи или покриване на разходи, свързани с ползването му (в т.ч. гориво и др.). 
(1)Депозитът се връща при връщане на моторното превозно средство  в изправност и 
заредено с пълен резервоар гориво, почистена караванна част и тоалетна, както и при 
наличие на цялото оборудване, описано в приемо-предавателния протокол по чл. 5. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ 
Чл.5. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предаде на НАЕМАТЕЛЯ наетото МПС, в 

състоянието, в което същото се намира към момента на подписване на настоящия договор, 
така както е констатирано от страните при предварителния оглед  и отразено в приемо-



предавателен протокол-опис, съгласно чл. 16, представляващ неразделна част от този 
договор. 

Чл.6.НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури спокойно и безпрепятствено ползване 
на наетото МПС от НАЕМАТЕЛЯ, като му оказва необходимото съдействие и в случай, че 
трети лица възпрепятстват ползването му, съобразно този договор.  

Чл.7. След прекратяване на договора НАЕМОДАТЕЛЯТ получава обратно отдаденото 
под наем МПС от НАЕМАТЕЛЯ, като за предаването се съставя протокол-опис, съгласно чл. 
16. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ 
Чл.8. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да извършва каквито и да било преустройства в 

наетото МПС без предварителното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ. 
Чл.9. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща всички консумативи и разходи, свързани с ползването на 

наетото МПС ( гориво, ремонтни работи, общи разходи и др.), считано от датата на 
подписване на договора. 

Чл.10. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да полага грижата на добър стопанин и да върне 
моторното превозно средство след прекратяване на договора в изправност и във вида, в 
който го е получил. 

Чл.11. При настъпване на щета, повреда по наетото МПС или в случай на 
посегателство от страна на трето лице НАЕМАТЕЛЯТ незабавно уведомява НАЕМОДАТЕЛЯ, 
като му предоставя цялата необходима информация и съдействие. НАЕМОДАТЕЛЯТ има и 
задълженията, предвидени в Общи условия за наем на кемпери, неразделна частоттози 
договор. 

Чл.12. НАЕМАТЕЛЯТ отстранява за своя сметка всички повреди възникнали по време 
на ползването му по моторното превозно средство, както и виновно причинените щети. 

Чл.13. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да управлява лично наетото МПС на територията на 
Република България и извън нея. При желание за излизане извън страната, НАЕМАТЕЛЯ е 
длъжен да уведоми предварително НАЕМОДАТЕЛЯ, който от своя страна ще издаде 
пълномощно на български и английски език за ползване на кемпера извън България.  
 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.14. Договорът се прекратява: 

а) с изтичане на наемния срок, освен ако не бъде продължен; 
б) по взаимно съгласие на страните; 
в) с уведомление от НАЕМОДАТЕЛЯ до НАЕМАТЕЛЯ при неизпълнение на задълженията му. 
г) При възникнала невъзможност за ползването на наетото МПС. 
(1) В случай на едностранно предсрочно прекратяване на Договора от НАЕМОДАТЕЛЯ по 
вина на НАЕМАТЕЛЯ, последният дължи пълния размер на наемната цена по чл. 4, като 
компенсация за пропуснатите ползи от НАЕМОДАТЕЛЯ, както и обезщетяване на 
претърпените вреди в техния действителен размер. 
 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл.15. Моторното превозно средство се предава от НАЕМОДАТЕЛЯ на НАЕМАТЕЛЯ на 

………………..в……...часа, заедно с  ключовете и необходимите документи и от тази дата и час 
консумативните разходи са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. 

Чл.16. Приемането и предаването на моторното превозно средство се удостоверява с 
протокол, подписан от двете страни, в който се констатира състоянието му и наличното 
оборудване. Двата протокола стават неразделна част от този договор и обвързват страните 
по отношение на отразеното в тях. 

Чл.17. Адреси за получаване на уведомления от страните по този договор: 
- За НАЕМОДАТЕЛЯ: info@campertrips.bg 
- За НАЕМАТЕЛЯ:................................................ 



Чл.18. Неразделна част от настоящия договор представляват Общи условия за наем 
на кемпери, като НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тях и ги приема без възражения, 
както и че е получил екземпляр от същите.  

Чл.19. Страните по настоящия договор решават възникналите спорове относно 
изпълнението му в дух на разборателство и чрез взаимни отстъпки, а когато това се окаже 
невъзможно, отнасят въпроса пред компетентния съд, съгласно Българското 
законодателство. 

Чл.20. За неуредените в този договор отношения се прилагат разпоредбите на Закона 
за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове в Република 
България. 
 

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 
всяка една от страните. 

 
 
 
 
НАЕМОДАТЕЛ:        НАЕМАТЕЛ: 


