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Съни Скай Еър ЕООД 
 

 Д О Г О В О Р 
ЗА НАЕМ НА СВРЪХЛЕКО ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО  

Днес, ............................................ г. в гр. ................................. между 

1............................................................................................... с ЕГН ....................................... , 

постоянен адрес ............................................................................................................................... , 

наричан за краткост „НАЕМОДАТЕЛ” и от друга страна 

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

постоянен 

адрес ..............................................................................................................................., наричан 

за краткост „НАЕМАТЕЛ” се сключи настоящият договор. Страните се споразумяха за 

следното: 

РАЗДЕЛ І 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ свръхлеко въздухоплавателно 
средство за временно ползване, а именно: 

- клас: А � 

- модел ......................................... ; 

- регистрационен № .................................. 

2. Наетото свръхлеко въздухоплавателно средство ще се ползва за 

- обучение � ; 
- изпълнение на любителски полети � ; 

РАЗДЕЛ ІІ 
 

ДАННИ ЗА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО 
 

1. Удостоверение за летателна годност № ............................, валидно до ............................. 

2. Застраховка за лицата на борда и към трети лица полица № ........................., валидна  

до ................................... 

3. Общ нальот на свръхлекото въздухоплавателно средство към момента: 

планер ......................... ч. 

дигател ......................... ч. 

винт ......................... ч.
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РАЗДЕЛ ІІІ 
 

ДАННИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА НАЕМАТЕЛЯ 
 

1. Свидетелство за летателна правоспособност: 

NPPL (M) � № ................................. 

LAPL (A) � № ................................. 

PPL (A) � № ................................. 

CPL (A) � № ................................. 

ATPL (A) � № ................................. 

2. Притежавани класове и квалификации, вписани в свидетелството за правоспособност: 

А � валиден до ................................................... 

3. Удостоверение за медицинска годност: 

Мед. декларация � валидна до ................................................... 

LAPL � валидна до ................................................... 

Клас 2 � валидна до ................................................... 

Клас 1 � валидна до ................................................... 

РАЗДЕЛ ІV 

СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

1. Договорът се сключва за срок от 1 (една) година от датата на сключването му. 
2. При желание от двете страни, същите преподписват договора за следващ едногодишен 

срок. 
3. Договорът се прекратява: 

a) с изтичане на срока, освен ако не бъде продължен; 
b) по взаимно съгласие на страните; 
c) без предизвестие – от НАЕМАТЕЛЯ при неизпълнение на задълженията от страна 

на НАЕМОДАТЕЛЯ; 
d) без предизвестие – от НАЕМОДАТЕЛЯ при редовно неплащане от страна на 

НАЕМАТЕЛЯ на направени разходи; 
e) когато изпълнението на договора стане невъзможно по независещи от страните 

причини – промяна на собствеността, административни забрани и т.н. 
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f) от всяка една от страните с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие. 
 

РАЗДЕЛ V 
 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННАТА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ НА СВРЪХЛЕКОТО 
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО 

 
1. Постоянната летателна годност на свръхлекото въздухоплавателно средство ще се 

поддържа от: 

наемодателя  � 
наемателя � 

друго правоспособно лице � 
име .................................................................................... 

№ на свидетелство за правоспособност ............................... 

 
РАЗДЕЛ VІ 

 
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Забележка: Прилага се в отделен Анекс към настоящия договор в зависимост от договорените 

между страните условия (за календарен срок, за летателен час, кой поддържа 
постоянната летателна годност на свръхлекото летателно средство и др.) 

 
РАЗДЕЛ VІІ 

 
ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 
1. Свръхлекото въздухоплавателно средство ще бъде реално предоставено на 

НАЕМАТЕЛЯ за ползване на (дата)........................................................ г. с предаване на 
ключовете и техническата му документация. 

2. Предаването и приемането на свръхлекото въздухоплавателно средство се извършва с 
протокол, подписан от двете страни. 

3. Страните по настоящия договор решават възникнали спорове, относно изпълнението 
му чрез преговори, с подписване на споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по 
съдебен ред, съгласно българското законодателство. 

4. За неуредените в този договор отношения се прилагат разпоредбите на закона за 
задълженията и договорите и други действащи нормативни актове в Република България. 

 
Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните. 

НАЕМОДАТЕЛ: НАЕМАТЕЛ: 
 
 

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


