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ИСКАНЕ ЗА ЛИЗИНГОВО ФИНАНСИРАНЕ 

НА ЛЕК АВТОМОБИЛ/И 
 
 
 
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ: 
Наименование на дружеството: .…………………………………………………………………………… 
ЕИК: …………………………….…   Рег.номер по ЗДДС:   …..……………………………………….. 
Седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………. 
Адрес за кореспонденция: ……………………...……………………………………………………………. 
Телефон:……………………………………………………  Факс: …………….………………………..… 
Електронна поща: ……………………………...……………………………………………………………. 
Представляващ дружеството (име и длъжност): ………………………………………………………………. 
…………………………………………………………. ……Мобилен телефон: ………………………. 
Лице за контакт  (име и длъжност): ………………………………….…………………………………………. 
…………………………………………………………. ……Мобилен телефон: …………….…...……. 
 
ДАННИ ЗА АВТОМОБИЛА: 
Марка, модел:……….……………….…..…….…… ….……………….…..…….….……………….…..… 
………………………………………………………………………………… бр. места :……..………… 
Продажна цена (евро, без ДДС): ……………………………...………………………..…………….………… 
Първоначална вноска (в %): ……………...……………………………….……..………….………..…… 
Лизингов срок (в месеци): …………………………………………………………………..………..……….. 
Застраховател: …………………………………………………………………..………..………..………. 
 
ДАННИ ЗА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Собственици на дружеството (име и притежаван дял): ……………………………………….………………... 
………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………… 
 
Моля, опишете с какво се занимава дружеството:  
…………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Клиенти на дружеството:  
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Продукти и услуги, предлагани от дружеството:  

Продукт/ услуга    Дял в общия обем на продажбите през 2016 г..  

(в %) 
………………………………………….…..   …………………. 
………………………………………….…..   …………………. 
………………………………………….…..   …………………. 
………………………………………….…..   …………………. 
………………………………………….…..   …………………. 
 
Моля, посочете очаквания размер на приходите от продажби през 2017г.: ……………………..… 
 

Структура на персонала: 
 Брой 
Управленски персонал ……………………………………. 
Администрация ……………………………………. 
Обслужващ персонал ……………………………………. 
Други ……………………………………. 
Общо: ……………………………………. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ: 
от …………………………………………………………………………….…….……………………...,  л.к. № 
……………………, изд. на ………..… г. от…….…..…, ЕГН….……………………, адрес: 
………………....……………………………………………………………………………………… 
с настоящето декларирам, че: 

1. Няма заведени съдебни дела от и срещу представляваното от мен дружество; 
2. Представляваното от мен дружество има следните финансови задължения към банки и други 

финансови институции, към бюджета, към дружества и други нефинансови институции:  

Кредитор (банки, бюджет, и други 
финансови и нефинансови 

институции ) 

Дължим размер към момента и валута на 
задължението. Размер на просрочените задължения, 

ако има такива. 

Падеж или погасителна схема на 
задълженията (моля, приложете копие 

от погасителни планове) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

ПРИЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 
1. Баланс и Отчет за приходите и разходите за последните две години и междинни отчети за текущата; 
2. Разшифровки на вземанията и задълженията на дружеството (Клиенти, Доставчици и финансови 

институции). 
3. Данъчни декларации с входящ номер. 
4. Копие от офертата на доставчика за лекия автомобил, предмет на лизинговата сделка. 
5. Кратка презентация за дейността на дружеството. 
6. Копие на лична карта на Управителя 

 
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОДПИСАНИ  И „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” 
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