
Договор за наем на ремарке тип Каравана или Кемпер 

                                                                             Днес …………………. в гр. Пазарджик, 
между: 
1………………………..………………................................,с ЕГН ……..……….., постоянен 
адрес:          ………………………………………………………………………………    ЛКN.……………
………издадена     на……………….от МВР гр. …………………… наричан за краткост 
“НАЕМОДАТЕЛ” и от 

друга страна 
2..……………………..…………................................……..,с ЕГН …………….., постоянен 
адрес:………………………………………………………………………    .ЛКN.…………………издаде
на……..… 
от МВР гр. …………………наричан за краткост “НАЕМАТЕЛ”, се сключи 
настоящия договор. Страните се споразумяха за следното: 

                                       ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на   НАЕМАТЕЛЯ ремарке 
тип каравана/кемпер за временно  ползване, а именно: 
Марка………………………, Модел:……………………с регистрационен номер 
……………………..,Рама …………………… 
2.Наетото ремарке за лек автомобил тип каравана/кемпер ще се ползва 
за  нуждите на наемателя, като наемателят не може да го преотдава. 

                                          СРОК НА ДОГОВОРА 
3. Договорът се сключва на....................2017 до..................2017 за ...............дни. 

                                  ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
4 .Страните се споразумяха за 24 часова наемна ставка в размер на………….. лв. 
(……………………………………………), платими 
от НАЕМАТЕЛЯ на НАЕМОДАТЕЛЯ. 
5.НАМОДАТЕЛЯТ  взима депозит в размер на……………лв./целият 
депозит се връща в края на договора ,ако няма щети по отдаденото 
под наем превозно средство. 

                           ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ 
6.НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предаде на НАЕМАТЕЛЯ ремарке за 
лек автомобил тип каравана или кемпер предмет на този договор, в 
състоянието което е към момента на подписване на настоящия договор, така 
както е констатирано от страните при предварителният оглед. 
7.НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури спокойно и безпрепятствено 
ползване на моторното превозно средство от НАЕМАТЕЛЯ. 
8.След прекратяване на договора НАЕМОДАТЕЛЯТ получава обратно 
отдаденото под наем ремаркето тип каравана или кемпер  
,което НАЕМАТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА ТРАНСПОРТИРА ДО АДРЕСА , ОТ 
КОЙТО Е НАЕЛ КАРАВАНАТА или КЕМПЕРА. 
9.Точка 3 от този договор не задължава НАЕМАТЕЛЯТ ДА ТРАНСПОРТИРА 
РЕМАРКЕТО ТИП КАРАВАНА ,АКО Е ПЛАТИЛ ТРАНСПОРТА 
НА НАЕМОДАТЕЛЯ. 



КИЛОМЕТРИ ЦЕНА ОБЩО 

      

      

 

                          

                              

                          ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ 
10.При наемането на кемпер допустимите километри-лимит ,които 
можете да изминете за 24 часа е 300  /триста/километри .При 
изминаването на повече километри се заплаща по 0.30 стотинки на 
километър. 
11. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да извършва преустройства в отдаденото му 
под  наем ремарке тип каравана или кемпер без писменото съгласие 
на НАЕМОДАТЕЛЯ и в съответствие с нормативна уредба. 
12. Да плаща всички консумативи и разходи свързани с ползването на 
ремаркето тип каравана или кемпер, ремонтни работи, общи разходи и др.), 
считано от датата на подписване на договора. 
13.Да полага за наетото от него ремарке тип каравана или кемпер грижата на 
добър стопанин и да върне превозното средство след прекратяване на договора . 
14.Да уведомява незабавно  НАЕМОДАТЕЛЯТ и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ за 
всички повреди и посегателства ,включително кражба върху ремаркето 
тип каравана или кемпер 

                     ВНИМАНИЕ! При не уведомяване до 2 часа след 
настъпилото събитие, наемателят носи лична отговорност и може да 
бъде подведен под съдебна отговорност/. 

15. Да отстранява за своя сметка всички текущи повреди по ремаркето 
тип каравана или кемпер, както и виновно причинените щети. 

                                           ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
16.Договорът се прекратява : 
а. с изтичане на срока, освен ако не бъде продължен; 
б. по взаимно съгласие на страните; 
в. без предизвестие – от НАЕМОДАТЕЛЯ  при неизпълнение на 
задълженията от страна на НАЕМАТЕЛЯ. 
г. без предизвестие – от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ при редовно не  плащане 
от страна на НАЕМАТЕЛЯ . 
д. когато изпълнението на договора стане невъзможно по независещи от 
страните причини – промяна в собствеността на ремаркето 
тип каравана или кемпер, административни забрани и др. 

                                                                 ДРУГИ УСЛОВИЯ 
17.Ремаркето за лек автомобил тип каравана или кемпер ще бъде реално 
предоставено за ползване на ……………….г. ,когато се предадат ключовете и 



документите от същото и от тази дата консумативните разходи са за сметка 
на НАЕМАТЕЛЯ. 
18.Срокът на настоящият договор може да бъде продължен, с писмено съгласие 
между страните, като могат да се договарят и нови клаузи по същия. В противен 
случай договора се прекратява с изтичане на уговорения в настоящия договора 
срок. 
19.Приемането и предаването на ремаркето тип каравана или кемпер с 
протокол, подписан от двете страни. 
20.Страните на настоящия договор решават възникналите спорове относно 
изпълнението му, чрез преговори, с подписване на споразумение, а когато това 
се окаже невъзможно, по съдебен ред, съгласно Българското законодателство. 
21.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. 

             Забележка: КЕМПЕР е моторна каравана тип 
МПС                                                           

                 Договорили се:  

             НАЕМОДАТЕЛ:                                             НАЕМАТЕЛ: 

……………………...........                                        .......................................... 

 


