
НАРЪЧНИК
Отговорност на водача



ОТГОВОРНОСТИ НА ВОДАЧА

ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ 
ПОДРОБНО И ДА СЛЕДВА 

СТРИКТНО ИНСТРУКЦИИТЕ И 
ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА 

В СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

общи условия по застраховка Каско, Гражданска отговорност 
и Злополука на местата

да не извършва директни плащания към доставчиците на 
услуги, “София Моторс” ЕООД ще се погрижи за всички 
плащания, съгласно уговореното в договора за 
сътрудничество с тях

да не приема фактури от доставчиците на услуги, 
“София Моторс” ЕООД има отговорността да управлява 
документооборота с доставчиците

в случай на възникнали неизправности по автомобила, 
свързани с функционирането му, незабавно да информира 
представител на “София Моторс” ЕООД

да съдейства за извършването на сезонната смяна на гуми 
съгласно инструкциите на „София Моторс“ ЕООД



в случай че забележи неизправности непосредствено след 
извършване на сервизиране и поддръжка, да информира 
незабавно представител на „София Моторс“ ЕООД

да спазва нормативните изисквания, определящи 
нормалното износване и изхабяване на гумите. В случай на 
износване/изхабяване, неотговарящо на нормативните 
изисквания незабавно да се свърже с представител на 
„София Моторс“ ЕООД и да следва предоставените указания

в случай на застрахователно събитие незабавно да 
информира „София Моторс“ ЕООД

да управлява лизинговия автомобил според 
предназначението му, да полага грижата на добър стопанин, 
да го поддържа в изряден вид, в добро техническо състояние 
и да спазва всички договорени условия за експлоатацията му.

ОТГОВОРНОСТИ НА ВОДАЧА



ДА ОБЪРНЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА
СЪХРАНЕНИЕТО НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ

документи на автомобила (регистрационен 
сертификат, част II, технически преглед) – не трябва 
да се съхраняват в автомобила;

сервизна книжка – съхранявайте я на сигурно място;

Трябва да бъде предадена при връщането на 
автомобила.



При неизпълнение на задълженията от страна на ползвателя относно 
осигуряването на необходимите документи – малък талон, както и ключ на 
автомобила, ако по негова вина не може да бъде извършена услугата, 
която е заявена – ще бъде таксуван, въпреки неизвършването на услугата.
При закъснение от 30 минути, SIMPL асистентът има право да откаже 
заявката, но ползвателят ще бъде таксуван за нея.

Автомобилът трябва да бъде чист и с достатъчно гориво за извършването 
на заявената услуга. В случай, че автомобилът не е зареден с достатъчно 
гориво, то асистентът ще зареди нужното количество, което ще Ви бъде 
префактурирано. 
Моля, при връщането на автомобила, да бъдете на предварително 
уговорените място и час за предаване. 

КАРАЙТЕ АВТОМОБИЛА РАЗУМНО. 
Забранено е използването на колата за състезания, конкурси, за отдаване 
под наем или транспортни дейности.

ВАЖНО!



ОБСЛУЖВАНЕ

Съхранявате на сигурно място сервизната книжка, тъй като ще 
трябва да я предадете при връщане на автомобила.

Уверете се, че всички извършени сервизни дейности 
съответстват на заявените и описани в сервизната книжка.  В 
случай, че не сте доволни от качеството на изпълнение, моля да 
се свържете се със „София Моторс“ ЕООД на 0700 50 111;

Проверявайте и следвайте:
инструкциите съгласно книжката за сервизно обслужване на 
автомобила; 

нивата на моторно масло и охлаждаща течност, както и 
налягането в гумите;

сервизните интервали на периодично сервизно обслужване 
на автомобила. 



Застраховки и управление на инциденти:

Прочетете внимателно "Условията на застрахователните 
полици"

Проверете с представител на „София Моторс“ ЕООД вида 
на застрахователните полици, договорени за Вашето 
превозно средство, и кой е застрахователя

Информирайте незабавно „София Моторс“ ЕООД  в случай 
на произшествие.

Управление на горивото:

Прочетете внимателно правилата за използване на картата за 
гориво, в случай, че използвате такава.

ОБСЛУЖВАНЕ



Кражба на автомобил, кражба/ загуба на документи, вандализъм, щети

В случай на някое от изброените:
пълна или частична кражба на автомобила

загуба или кражба на свидетелството за регистрация, ключове, дистанционно

всякакъв вид вандализъм

други щети върху автомобила на „София Моторс‘ ЕООД, които са довели до други 
обстоятелства. 

Информирайте полицията на номер 112. 

Свържете се с кол центъра на „София Моторс“ ЕООД в рамките на деня на 0700 50 111 или по имейл 
на info@drivesimpl.bg

Ние ще уведомим застрахователната компания и заведем щетата в рамките на:
максимум 24 часа в случай на пълна или частична кражба

максимум 48 часа в случай на кражба или загуба на документите, ключовете или/и 
дистанционното

максимум 3 работни дни в случай на всякакъв вид вандализъм

Ние ще Ви запишем час в определения сервиз в рамките на 30 календарни дни от датата на 
събитието, за да поправим автомобила. Това не важи в случай на пълна кражба.

mailto:info@drivesimpl.bg


Злополука – автомобилът все още е в движение
В случай на произшествие ако автомобилът е в движение:

Съобщете произшествието на 112 и си осигурете необходимата документация 
(констативни протоколи и  др,) или попълнете двустранния протокол. 

Свържете се с кол центъра на „София Моторс“ ЕООД на 0700 50 111 или по имейл на 
info@drivesimpl.bg, за да получите съдействие относно процедурата по завеждане на 
щета.

Ние ще транспортираме автомобила до застрахователната компания и в срок от 3 работни дни от 
датата на произшествието. Нужно е да подадем на застрахователната компания оригиналните 
документи, издадени от органите на МВР или двустранния протокол.

Злополука – превозно средство, което не е в движение
Съобщете произшествието на 112 и си осигурете  необходимата документация 
(констативни протоколи и  др,) или попълнете двустранния протокол. 

Дайте на компанията за пътна помощ ключа, свидетелството за регистрация на 
автомобила част II и подпишете протокола.

Свържете се с кол центъра на „София Моторс“ ЕООД на 0700 50 111 или по имейл на 
info@drivesimpl.bg, за да получите съдействие в случай на събитие в работното време на компанията. 
Ако събитието се случи в извън работно време, уикенд или празник – свържете се със СБА, за да 
организирате  транспортирането на автомобила до следния адрес: гр.София, бул. „Орион“ №84, 
паркинга на „Аутоплаза“ ЕАД - нашият партньор разполага с 24/7 асистанс на място.



В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ

Съобщете произшествието на 112 и си осигурете  необходимата 
документация ако:

повече от 2 автомобила са участвали в произшествието

има лица, претърпели наранявания или жертви, 

максимум 2 автомобила са участвали в произшествието и е имало само материални 
щети, но водачите не постигат споразумение.

Трябва да попълните двустранния протокол за ПТП, без да е необходимо да се 
свързвате с полиция, ако в произшествието участват максимум 2 автомобила и 
материалните щети са само върху тях. 



Застрахoвателна полица, Зелената карта и Пълномощно за пътуване 
в чужбина, валидни през целия период на пътуване. В случай, че 
полицата за Зелена карта не е валидна в страната, в която ще 
пътувате, задължително е да получите разширението зелена карта. 

Пълномощно за пътуване в чужбина се издава от „София Моторс“ 
ЕООД  към лицата, посочени от управителя на компанията:

за юридически лица

титуляра по Договора, за физически лица; 

Такова се издава двуезично (английски и български език) след 
предварително запитване от Ваша страна в рамките на 5 работни 
дни

Всички допълнителни покрития извън договорените следва да бъдат 
заплатени от Вас , след искане за одобрение от страна на „София 
Моторс“ ЕООД.

ЗА ПЪТУВАНЕ ИЗВЪН 
СТРАНАТА, СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ:



В случай, че автомобилът не може да се движи в следствие на 
авария или инцидент, моля, свържете се с “Пътна помощ“  - за 
България на 146 от мобилен номер.

Може да очаквате следните услуги: 
Пристигане на специализиран автомобил на ‘‘Пътна помощ“ 
на мястото на инцидента до 45 минути в рамките на София, 
който ще организира репатрирането на автомобила.

Ако ПТП възникне в работно време – свържете се с нас на 
0700 50 111 за съдействие. 
В случай, че събитието възникне в извън работно време, 
празничен ден или уикенд – позвънете на националния 
телефон, който ще Ви свърже с нашия партньор СБА, за да 
организирате транспортирането на автомобила от мястото 
на инцидента до паркинга на наш партньор – „Аутоплаза“ 
ЕАД: бул.“ Орион“ 84, гр.София.

ПЪТНА ПОМОЩ



В случай, че автомобилът ви не е в движение заради сервизно 
обслужване или ремонт, злополука или кражба, можете да 
поискате заместващ автомобил:

Изпратете запитването си на: info@drivesimpl.bg или се 
свържете с представител на „София Моторс“ ЕООД

Имате право на 5 дневен гратисен срок за ползване на 
заместващия автомобил;

След неговото изтичане – таксуването на заместващ 
автомобил зависи от осигурения клас и наличност;

Върнете автомобила измит и с пълен резервоар – ние ще 
дойдем на посоченото място, в уговорения час. Ако 
връщането се забави с повече от 1 час, то ще ви бъде 
фактурирано като цял ден. 

В случай, че имате допълнителни въпроси, моля, свържете се 
с нас на 0700 50 111

ЗАМЕСТВАЩ АВТОМОБИЛ



Поне 2 (две) седмици преди да започне сезонната смяна на 
гумите, „София Моторс“ ЕООД ще Ви напомни, че очаква 
Вашата заявка през мобилното приложение на SIMPL, чрез 
която можете сами да определите дата, час и място за 
взимане/връщане на автомобила

СЕЗОННА СМЯНА НА ГУМИ



Връщането на ползвания от Вас автомобил е един от ключовите моменти, 
който настъпва в края на договора. 

Поради тази причина „София Моторс“ ЕООД създаде специален подход с 
ясни стандарти относно състоянието, в което се очаква да бъде върнат 

автомобила в края на договора.

Ако следвате всички правила и съвети, описани в настоящия Наръчник ще 
бъдат предотвратени всякакви допълнителни непредвидени разходи, които 

могат да възникнат и съответно ще трябва да бъдат заплатени от Вас.

Благодарим за Вашето любезно съдействие.



Допустимото състояние на автомобила се определя в 
зависимост от неговия период на ползване, пробег, както 
и на цялостното му състояние (механично, електрическо, 
интериорна и екстериорна част) в момента на неговото 
връщане. За да се избегнат всякакви непредвидени 
разходи, които могат да възникнат, Ви препоръчваме да 
ни уведомите своевременно за да спазваме изискванията 
на производителя за поддръжка и да се осъществяват 
навременни ремонтни дейности, преди връщането на 
автомобила.

Изображенията в този наръчник ще Ви помогнат да 
разберете кои щети са допустими, вследствие на 
нормално износване на автомобила, както и кои щети се 
считат за недопустими.



автомобилът е добре почистен (вътрешно и външно) в деня 
на връщането му нивото на гориво в резервоара е над 
изискания минимум, съгласно индикацията на таблото;
всички лога и рекламни стикери са напълно премахнати и 
почистени преди връщането на автомобила;
цялото допълнително оборудване и аксесоари, които са 
били монтирани и не са включени в договора, са 
демонтирани без да са нанесени щети по автомобила;
при връщане на автомобила сте взели всички Ваши лични 
вещи (напр. музикални CD-та, карти памет - SD карти, пътни 
карти, карти за зареждане на гориво, очила, дистанционни за 
гаражни врати, разрешителни за паркиране и т.н.). След като 
автомобилът е върнат, „София Моторс“ ЕООД не носи 
отговорност за Ваши лични вещи, които може да сте 
забравили в него.

ПРЕДИ ВРЪЩАНЕ НА 
АВТОМОБИЛА, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ: 



ДОКУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ,
С КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
ВЪРНАТ АВТОМОБИЛЪТ: 

документи за регистрация на автомобила; 
талон за Годишен технически преглед;

застрахователни полици (Каско, Гражданска отговорност, 
Злополука  на местата);

инструкция за експлоатация на автомобила (от производителя) и 
сервизна книжка;

всички комплекти ключове (карта) за автомобила;

имобилайзър (дистанционно управление за алармена система);
КАТ комплект (аптечка, триъгълник, пожарогасител, 
светлоoтразителна жилетка);
стандартен комплект с инструменти, предаден с автомобила;

резервна гума и авариен комплект за ремонт на гума;
стелки;



ДОКУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ,
С КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
ВЪРНАТ АВТОМОБИЛЪТ: 

щора (кора) за багажник;
комплект инструменти за смяна на гума; 

секретни болтове; 
карта за зареждане на гориво (ако услугата е включена в 
договора);
код за радиото;

запалка за автомобила;

други аксесоари, които са били предоставени заедно с 
автомобила при предаването му.

Важно! Всеки разход, който възникне вследствие на неспазването на 
описаните изисквания, ще бъде за Ваша сметка.



КОГА И КЪДЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
ВЪРНАТ АВТОМОБИЛЪТ?

Автомобилът трябва да бъде върнат в деня на изтичане на договора. Нашият екип ще се свърже 
с Вас, за да се уточнят детайлите относно връщането на автомобила: място, дата и час. 

Ваша отговорност е да следвате дадените Ви указания и да спазвате предварително уточнените 
детайли (дата, място и час).

Състоянието на автомобила се оценява като допустимо и недопустимо.

Важно! Всяко състояние, което се отклонява от стандартното, се счита за недопустимо и ще бъде за 
Ваша сметка. 



ДОПУСТИМО:
драскотини до 10 см дължина, които лесно могат да се премахнат с полиране;

следи, които покриват не повече от 20% от един елемент (панел). 
За отчупена част от боята се смята място, където има липсваща боя; 

малки вдлъбнатини до 2 см дължина и 1 см дълбочина, но не повече от 2 вдлъбнатини на елемент (панел) се считат за допустими.

БОЯ И ПРАХОВО ПОКРИТИЕ



НЕДОПУСТИМО:
драскотини, които са повече от 10 см в дължина и не могат да се премахнат чрез полиране; 

вдлъбнатини, които са повече от 2 см в дължина и 1 см в дълбочина, повече от 2 вдлъбнатини на елемент (панел);
счупени или липсващи елементи от емблемата или името на модела на автомобила

драскотини от камъчета, които покриват повече от 25% от един елемент (панел);

БОЯ И ПРАХОВО ПОКРИТИЕ



НЕДОПУСТИМО:
неправилно пребоядисване, което е довело до разлика в цвета;

поява на ръжда вследствие на каквато и да е повреда;
повреда на боята вследствие на отпадъчни материали от птици.

БОЯ И ПРАХОВО ПОКРИТИЕ



ДОПУСТИМО:
малки драскотини и следи от камъчета по повърхността на фаровете, задните светлини, предните стъкла и огледалата, които не 
са счупили стъклото и не са повредили функцията му.

СВЕТЛИНИ, ОГЛЕДАЛА И ПРЕДНИ СТЪКЛА



НЕДОПУСТИМО:
вдлъбнатини, цепнатини, всякакви повреди от механичен характер на предните и задни светлини, предните стъкла и огледалата; 

счупени стъкла и светлини.

СВЕТЛИНИ, ОГЛЕДАЛА И ПРЕДНИ СТЪКЛА



Марката, моделът и размерът на гумите трябва да съответстват на марката, 
модела и размера на гумите, с които е предаден автомобила или на тези, 
които са били закупени по време на договора. 
Ако услугата „Управление на гуми“ е била извън обхвата на услугите, 
включени в сключения договор, тогава при връщането на автомобила, те 
трябва да съответстват на тези, с които автомобилът е бил получен.

ДОПУСТИМО:
една драскотина до 10 см върху лицевата страна на джантите, 
декоративните тасове или алуминиевите джанти; 
гуми с минимална дълбочина на грайфера от 1.6 мм в съответствие с 
изискванията на нормативните актове.

ГУМИ, СТОМАНЕНИ ДЖАНТИ, ДЕКОРАТИВНИ
ТАСОВЕ И АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ



НЕДОПУСТИМО:

драскотини по-големи от 10 см по лицевата част или по ръба на джантите, 
декоративните тасове и алуминиевите джанти;

повреда по страничната част на джантите или грайфера на гумите;

счупени или деформирани джанти, декоративни тасове или алуминиеви 
джанти;

поява на ръжда по джантите, декоративни тасове или алуминиевите джанти;

липса на оригиналните джанти, декоративни тасове, алуминиеви джанти; 

деформации и срязвания на гумите.

ГУМИ, СТОМАНЕНИ ДЖАНТИ, ДЕКОРАТИВНИ
ТАСОВЕ И АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ



Оценката на стандартното състояние на интериора зависи от периода на ползване и пробега на 
автомобила. При връщането на автомобила, интериорът – седалки, таван и стелки, трябва да бъдат чисти и 
без следи от петна или от изгаряния. Ако поради кражба се е наложила подмяна на част от оборудването 
или аксесоарите, подменените части трябва да съответстват на оригиналните такива.

ДОПУСТИМО:
драскотини по повърхността на таблото, които могат да бъдат премахнати чрез полиране (почистване);

замърсяване и петна, които могат да бъдат премахнати чрез почистване.

НЕДОПУСТИМО:
драскотини по повърхността на таблото, които не могат да се премахнат чрез полиране (почистване);

разрези и скъсани места, както и други подобни повреди; 
дупки и изгаряния по седалките и тапицерията; 

замърсяване и петна, които не могат да се премахнат при почистване;

неприятни миризми, които изискват специално почистване;

животински косми по седалките и тапицерията;

връщане на автомобила с липсващи части от оборудването;

всякакви повреди в резултат на демонтиране на допълнително поставено оборудване, което  не е 
включено в обхвата на договора. В случай на демонтирано оборудване, което е засегнало целостта на 
екстериорните и интериорните елементи, е необходимо да бъдат възстановени или поправени.

ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВЪРНАТИЯ
АВТОМОБИЛ – ИНТЕРИОР



ДОПУСТИМО:
Превозното средство трябва да бъде върнато в добре поддържано техническо състояние. 
Задължение на клиента е да спазва изискванията и препоръките на производителя за 
сервизна поддръжка.

НЕДОПУСТИМО:

двигател – повреда вследствие на неспазване на изискванията на производителя или 
пренебрегване на предупредителни светлинни индикации на таблото и продължаване на 
използване на автомобила; 

скоростна кутия – всякакви необичайни шумове или повреди вследствие на неспазване на 
изискванията на производителя или неправилно експлоатиране; 
съединител – повреди вследствие на прегряване, причинено от неправилната 
експлоатация на съединителя; 

изпускателна система – трябва да бъде в добро състояние без необичайни шумове и 
повреди. Повреди по катализатора и/или филтъра за твърди частици (DPF) причинени от 
използване на неподходящо гориво, неспазване на правилата за поддръжка на 
производителя или пренебрегване на предупредителни светлинни индикации на таблото; 

теч на масло – всякакъв вид теч на масло или дори малки следи за това трябва да бъдат 
поправени веднага; 

предпазна кора под двигателя – всякакви повреди по кората под двигателя.

ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВЪРНАТИЯ
АВТОМОБИЛ – ИНТЕРИОР



ВРЪЩАНЕ НА АВТОМОБИЛА И ДОКЛАД ЗА 
ОЦЕНКА

След детайлен преглед на автомобила се изготвят приемо-предавателен протокол и доклад, в който се описват 
всички констатирани повреди по автомобила. Приемо-предавателният протокол за връщане на автомобила се 

подписва от представител на“ София Моторс“ ЕООД  и от представител на клиента. 

Въз основа на приемо-предавателния протокол се изготвя доклад за оценка на щетите. Той съдържа описание на 
всички неприемливи щети, дефекти, липсващи документи или аксесоари. В зависимост от тяхната стойност, се 

изчислява разходът, който се фактурира към Вас. 



ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА ИОЦЕНКА НА 
АВТОМОБИЛА

Ако не сте сигурни дали в края на договора Ви състоянието на автомобила отговаря на описаните условия, ние 
можем да Ви предложим така наречената Предварителна инспекция преди окончателното връщане на автомобила.

Тази услуга се заплаща според текущата официална тарифа, валидна за „София Моторс „ ЕООД

За повече информация относно тази услуга, моля да се свържете с нас.

„София Моторс“ ЕООД си запазва правото да променя условията, описани в настоящия наръчник. 
Актуалната версия на документа няма да бъде разпространена автоматично. 

Актуалната версия на Наръчника можете да откриете на страницата на www.drivesimpl.bg.



София Моторс ЕООД
бул. Христофор Колумб 43,
гр. София

0700 50 111
*Разговорите към посочения номер се заплащат спрямо 
тарифите на използвания от вас мобилен оператор.

www.drivesimpl.bg


