
Д Е К Л А Р А Ц И Я  
от 

……………………………… АД/ООД, ЕИК……………………. 
гр. ………………………., ул. ……………………………, адрес на електронна поща: ………. 

(наричано по-долу „Дружеството“) 
 

Информация за солидарни длъжници по Договора за лизинг: 
…………………… АД/ООД, ЕИК:………….., адрес на електронна поща: …………………….. 
…………………… АД/ООД, ЕИК:………….., адрес на електронна поща: …………………….. 

 
до: ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД, ЕИК 831257890 
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 135А 

 
Относно: Негативното въздействие върху търговската дейност на Дружеството на извънредното положение обявено 
на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България с Решение на Народното събрание на Република 
България от 13.03.2020 г. във връзка с разрастващата се пандемия от COVID 19 (Извънредното положение) 

 
Уважаеми Дами и Господа, 

 
Въз връзка с подаденото от Дружеството искане за предоговаряне с цел облекчаване на плащанията на 

дължими суми по Договор за лизинг № ………………………., сключен между ОББ Интерлийз ЕАД (като Лизингодател) и 
……………………… АД/ ООД (като Лизингополучател) и ……………………………. АД/ ООД (като Солидарен длъжник), 
наричан по-долу „Договора за лизинг“,  

 
от името на представляваното от мен Дружество с настоящото декларирам че: 

 
 Към 31.12.2019 г. Дружеството е в добро финансово състояние и е способно, при липсата на негативни 

непредвидени обстоятелства, да обслужва задълженията си по Договора за лизинг по действащия погасителен 
план; 

 Дружеството е в състояние да обслужва надлежно и в срок краткосрочните си задължения с краткотрайните си 
активи и не се намира в състояние на свръхзадълженост по смисъла на чл. 607а, ал. 2 от Търговския закон – 
т.е. всички задължения на Дружеството не са повече от всички негови активи; 

 Дружеството е заявило за вписване в Търговския регистър финансовите си отчети за последните три години 
(2016 г., 2017 г. и 2018г.); 

 Въпреки обстоятелствата по-горе, обявеното Извънредно положение се явява непредвидено обстоятелство и 
се отразява негативно на дейността на Дружеството; 

 Обявеното Извънредно положение ще създаде затруднения при обслужване на задълженията по Договора за 
лизинг по действащия погасителен план, тъй като ще наложи да ангажира за погасяването на тези задължения 
финансов ресурс, предвиден за осигуряване на оборотни средства и други средства, необходими за 
поддържане на дейността на Дружеството; 

 В резултат на обявеното Извънредно положение Дружеството е изпаднало в обективна невъзможност да 
изпълнява задълженията си и има необходимост от предоговаряне с цел облекчаване на плащанията на 
дължими суми по Договора за лизинг; 

 Дружеството ще положи всички усилия да осигури равнопоставено третиране на ОББ Интерлийз ЕАД и всички 
други свои кредитори, на принципа pari passu, по отношение плащането на задължения и предоставяне на 
обезпечение през периода на извънредното положение и през периода на предоговарянето с ОББ Интерлийз 
ЕАД, дори и този период да продължава по-дълго от Извънредното положение.  

 Запознат/а съм с възможните приложими варианти за отсрочване, в съответствие с одобрения от Българска 
Народна Банка: Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им 
дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание 
извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19, публикувани на www.interlease.bg:  

- Вариант № 1 Отсрочване на главница и лихва за период до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г. 
- Вариант № 2. Отсрочване на главница за период до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г. 

 
Декларирам, че съм запознат/а, че исканата промяна подлежи на разглеждане и одобряване от ОББ 

ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД съгласно предоставената информация, като няма задължение за одобрението ѝ от страна на 
дружеството.  

 



Декларирам съгласието си от името на Дружеството за получаване на предложението за предоговаряне 
(изменен погасителен план) на посочения от мен по-горе адрес на електронна поща, както и че това е електронният 
адрес, от който изпратени до ОББ Интерлийз ЕАД документи, изявления, потвърждения и др. свързани с отношенията 
между представляваното от мен Дружество и Лизингодателя ОББ Интерлийз ЕАД документи ще се считат обвързващи 
Дружеството в пълен обем. 
 
ДАТА:       ДЕКЛАРАТОР: 


