
ДОГОВОР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОМОБИЛ/ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 

{дата на сключване} [Попълва се автоматично] 
София, Република България 

 
Страни по договора: 
 
SPARK/СПАРК [Оператор на превозното средство]:  РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕАД („СПАРК“) ЕИК: 204787918 Адрес: гр. София, 
бул.''Христофор Колумб'' № 41, ет. 7, Данните за дружеството се събират и съхраняват в Регистъра на юридическите лица на 
Република България, Представлявано от Стефан Владимиров Спасов - Изпълнителен директор, Телефон №: +3592 4193476, 
Електронна поща: office@spark.bg  
 
Ползвател: [ПОПЪЛВА СЕ АВТОМАТИЧНО] Име: {Първо} Фамилия: {Второ име и Фамилия} Единен граждански 
номер/Персонален номер: {ЕГН/Персонален номер } Адрес на местопребиваване: {Адрес, на който се пребивава или Постоянен 
адрес} Телефонен номер за връзка: {личен мобилен телефонен номер за връзка} Електронна поща: {личен имейл адрес за 
връзка};  
 
 
Преди одобрението и сключването на този Договор за използване на Превозни средства (наричано по-долу „Договор“), сте 
длъжни да прочетете внимателно и да се запознаете с Правилата за използване на Превозни средства (наричани по-долу 
„Правилата“ https://spark.bg/wp-content/uploads/2022/07/Rules-for-the-use-of-vehicles-BG-01.08.22.pdf) Общите условия 
(наричани по-долу „Общи условия” https://spark.bg/wp-content/uploads/2022/07/Ride-Share-General-Terms-And-Conditions-
BG-01.08.22.pdf ) и цените на услугите (наричани по-долу „Ценова листа“ www.spark.bg), тъй като те ще се считат за неразделна 
част от Договора и ще бъдат публично достъпни в Мобилното приложение и Уебсайта www.sprak.bg . Термините означени с 
главни букви се тълкуват според значението, което имат съгласно Правилата и/или Общите условия. 
 
 
1. Обект на Договора  

Превозно средство: {марка, модел, дата на регистрация} 
Регистрационен номер {СВ ………} 
Цена за използване: {лева/минута, дневна цена и т.н.} 
Дата и час на започване на използването: {час / дата} 
Дата и час на приключване на използването: {час / дата} 
Място, от което е взето Превозното средство: {адрес} 
Място, на което е върнато Превозното средство: {address} 
 

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
2.1.  [СПАРК] / [Операторът на превозното средство] предоставя на Ползвателя правото временно да управлява и използва 

Превозното средство, посочено в член 1, а Ползвателят се задължава да използва Превозното средство в съответствие с 
правилата и условията, посочени в този Договор, Правилата и Общите условия, заплаща таксата за използване, като и да 
извършва всички други дължими плащания, включително дължими неустойки и/или обезщетение за нарушения, както е 
предвидено в този Договор, Правилата, Общите условия и действащата Ценова листа към момента на отключване на 
Превозното средство (www.spark.bg). 

2.2. Процедурата за резервация на Превозното средство, процедурата за използване и връщане на Превозното средство, 
сроковете и условията за преглед на Превозното средство, отговорността по време на използване на Превозното средство, 
реда и условията относно дефектите и несъответствията на превозното средство и други правила и условия относно 
използването на превозното средство ще бъдат посочени в Правилата и Общите условия, неразделна част от този Договор. 
 

3. ВАЛИДНОСТ НА ДОГОВОРА 
3.1. Този Договор влиза в сила, когато Ползвателят избере командата „Отключване“ в Мобилното приложение и се 

прекратява/изтича, когато Ползвателят паркира правилно Превозното средство в Позволена зона връщане на Превозното 
средство или Платена зона за връщане на Превозното средство и избере командата „Заключване“, визуализираща се на 
екрана на смартфона посредством използването на Мобилното приложение . 

3.2. За срок на валидност на Договора се счита и срока на използване на Превозното средство, тъй като началната дата, на която 
е стартирано използването и крайната дата, на която е прекратено използването на Превозното средство, може да съвпадат. 
 

4. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОТВЪРЖДЕНИЕ И ГАРАНЦИИ 
4.1. Със сключването на настоящия Договор за използване на Превозно средство и със създаването/извършената регистрацията 

в СПАРК Акаунта, Ползвателят доброволно предоставя личните си данни, необходими за сключването и правилното 
изпълнение на Договора, като доброволно поставя отметка в специално създаденото за целта поле, което не е отбелязано 
предварително. С поставянето на отметка Ползвателят потвърждава, че е дееспособно физическо лице и 
заявява/потвърждава изрично, че се е запознал подробно с Правилата, Общите условия, Политиката за поверителност и 
инструкциите за използване на Превозното средство (налични и в Мобилното приложение и в Уебсайта), че ги е прочел 
внимателно и е разбрал съдържанието им и последиците от сключване, изпълнение на Договора и неизпълнение или 



неправилно изпълнение или ненавременно изпълнение на сключения Договор. Ползвателят няма право да сключва 
Договора за използване на Превозното средство и да използва услугите на [СПАРК] [Оператор на МПС], в случай, че не се е 
запознал добре с Правилата и Общите условия и не ги е приел. 

4.2. С подписването на настоящия Договор от разстояние по електронен път, Ползвателят потвърждава/декларира, че е 
прегледал щателно Превозното средство преди да започне да го използва, както е предвидено в Правилата и уведомява 
[СПАРК] [Оператор на Превозното средство] за всички констатирани дефекти и нередности. Ползвателят разбира, че в случай 
на нарушение на изискването, предвидено в тази клауза или предоставяне на невярна и/или неточна информация, всички 
нарушения могат да се считат за възникнали през Периода на използване на Превозното средство от Ползвателя и 
последният може да понесе предвидената отговорност за тях. 

4.3. Настоящият Договор, потвърден, при условията и реда посочени в този раздел чрез Мобилното приложение или Уебсайта 
(www.spark.bg), се счита за сключен и валиден и има същото правно действие като подписана на хартия версия на Договора. 
Договорът (включително Правилата и Общите условия) са обвързващи документи и за двете Страни по Договора, заедно с 
произтичащите от това правни последици. 

4.4. Ползвателят се задължава да използва Превозното средство добросъвестно, правилно, внимателно и с дължимата грижа на 
добрия стопани/собственик, да го използва само по предназначение, без да нарушава изискванията, установени в клаузите 
на Правилата и Общите условия. 

4.5. Ползвателят се счита за уведомен, че при неспазване на условията на Договора, Правилата и/или Общите условия могат да 
му бъдат наложени неустойки, посочени в действащия Списък с неустойките, представляващ  Анекс № 1 към Правилата. 
 

5. ПРОЦЕДУРА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА 
5.1. Ползвателят е длъжен да заплати на СПАРК цената/таксата за Периода на ползване на Превозното средство, определена 

съгласно Ценовата листа (www.spark.bg), валидна към момента на сключване на Договора за използване  на Превозното 
средство.  

5.2. В края на пътуването, Ползвателят се задължава да уреди разплащанията по Договора за използване на Превозното 
средство по реда и условията, предвидени в Общите условия и Правилата. 

5.3. Цените се изчисляват на базата предоставените данни от Мобилното приложение и Системата на Превозното средство. 
5.4. Неустойки за неизпълнение (наложени санкции и лихви за забава) и претърпени загуби, обезщетения и други дължими суми 

по този Договор се заплащат при условията и по реда, установени в Общите условия и Правилата. 


