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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 
КЪМ 

ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ № K 27896 
 
 Днес, на ……………… г. в гр.София, между подписаните: 
 
Б. Л. ЛИЗИНГ АД с ЕИК 175043618, със седалище и адрес на управление в гр. 

София, бул. Цариградско шосе № 144, представлявано от…………………., чрез 
пълномощник………………….., с пълномощно № ...................... заверено на ................... г. 
от нотариус № ...... -...................., наричано по-долу накратко "ЛИЗИНГОДАТЕЛ" от 
една страна 

и 
 .........................с ЕГН......................., л.к. № ................ издадена на 
......................г. от.................., с адрес в ....................................., се сключи настоящото 
допълнително споразумение към гореупоменатия лизингов договор за следното: 

 
1. Страните се споразумяват, лизинговият договор да влезе в сила и Лизингодателят 

да предаде на Лизингополучателя автомобила - предмет на договора преди 
изтичането на предвидения 14-дневен срок по чл.29, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за 
Потребителския Кредит (ЗПК). 

2. В случай, че Лизингополучателят упражни правото си за разваляне на лизинговия 
договор в предвидения 14-дневен срок по чл.29, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за 
Потребителския Кредит (ЗПК) 

 Същият е длъжен да върне на Лизингодателя автомобила - предмет на лизинговия 
договор в състояние, отговарящо на обичайното му овехтяване и да плати на 
Лизингодателя наем за ползване на автомобила в размер на BGN ......... 
(.............................) с ДДС за всеки календарен ден до деня на връщане на автомобила. 
 Лизингодателят е длъжен да възстанови на Лизингополучателя всички платени от 
последния суми без допълнителни такси и неустойки, намалени със сумата на дължимия 
наем. 
 При констатирани увреждания по автомобила, Лизингополучателят дължи на 
Лизингодателя стойността на ремонта за отстраняването им и стойността на 
необходимите части по ценоразпис на официалния сервиз на Доставчика на автомобила. 
Лизингодателят има безусловно право да приспадне стойността на ремонта и стойността 
на необходимите части от сумата за възстановяване на Лизингополучателя 

 
Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по 

един за всяка страна. 
 
 
ЗА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ:      ЗА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ: 
 
 
..........................................     ......................................... 
.......................................      ..................................... 
като пълномощник 


