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ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ 
№..../ ..... 

 
Днес, на .................... гр. София, между долуподписаните: 

 

Б. Л. ЛИЗИНГ АД, ЕИК 175043618, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. 
Цариградско шосе № 144, представлявано от изп. директор Цветан Рашков Рашков, чрез 

пълномощника си Петър Любомиров Божилов с пълномощно № 6692 заверено на 12.07.2011 от 
нотариус № 267 - Дарина Стойкова, в качеството си на ЛИЗИНГОДАТЕЛ и 

 ........ ЕИК ......, със седалище и адрес на управление в гр........................, представлявано от 
.................... - (Управител), в качеството си на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ, се сключи настоящия договор 

за финансов лизинг при следните условия: 

 
1. Лизингов обект - МПС: марка: ....., модел: ......., шаси: ......., двигател: ........; 

2. Срок за предаване на лизинговия обект: ...... дни; 
3. Базова цена без ДДС: ..... евро; 

4. ДДС: ........ евро; 

5. Експлоатационни разходи – в размер съгласно Погасителен план – Приложение № 1 към 
Договора; 

6. Административна такса – в размер съгласно Погасителен план – Приложение № 1 към 
Договора; 

7. Лизингова цена без ДДС: ...... евро; 
8. Начална вноска без ДДС: ...... евро; 

9. Финансирана сума без ДДС: ....... евро; 

10. Променлив лихвен процент: тримесечен EURIBOR + фиксирана надбавка в размер на 2,9 
%, но не по-малко от 2,9 %. Към момента на сключване на договора е валиден тримесечен EURIBOR, 

в размер на -0,458% или лихвеният процент приложим по лизинговия договор към датата на 
сключването му е 2.9% 

11. Лизингов период:...... месеца; 

12. Брой лизингови вноски: .......; 
13. Лизингова вноска: в размер съгласно Погасителен план – Приложение № 1 към Договора;  

14. Падеж: .......(число) на всеки календарен месец; 
15. Остатъчна стойност без ДДС:........евро;  

16. Неустойки по т. 19.3., 19.4, 19.5 от Общите условия: 0,25 %  

17. Страните уточняват посочените по-долу адреси за кореспонденция и номера на телефони за 
комуникация. Ако някоя от страните не уведоми другата своевременно за настъпили промени в 

адреса си ще се счита, че съобщенията от другата страна са надлежно изпратени на упоменатия по-
долу адрес. Своевременно по смисъла на договора е 5-дневен срок от настъпване на промяната. За 

достоверна форма на кореспонденция страните определят: писма с обратни разписки, телеграми с 
известие за доставка на следните адреси: 

 

ЗА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ:      ЗА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ: 
гр. София, 1138    

 бул. „Цариградско шосе” № 144 
тел. 02 / 862 0639, 862 0659 

факс: 02 / 862 0697 

 
18. Настоящият договор може да бъде допълван и изменян единствено в писмена форма.  

19. С подписа си Лизингополучателят удостоверява, че е запознат с Общите условия на 
„Б.Л.ЛИЗИНГ” АД към договори за финансов лизинг, връчен му е екземпляр от същите, съгласен е с 

тях и ги приема безусловно, като неразделна част от настоящия договор. 
20. С подписване на настоящия договор, Лизингополучателят се счита за уведомен по реда на 

чл.17 от ЗОЗ, че всички вземания на Лизингодателя, произтичащи от настоящия договор за лизинг и 

анексите към него, са заложени в полза на "БАНКА ДСК" ЕАД, ЕИК 121830616 за обезпечаване на 
вземанията на банката от „Б.Л.ЛИЗИНГ” АД по силата на договор за кредит, като залогът е вписан в 

ЦРОЗ под № .........  
21. Всички дължими суми по договора за лизинг ще бъдат превеждани на падежа по сметка на 

“Б.Л.ЛИЗИНГ”АД при "БАНКА ДСК" ЕАД, BIC: STSABGSF,  IBAN: BG64STSA93000026080589.  

 
Неразделна част от настоящия договор са следните Приложения: 

 
1. Общи условия към договор за лизинг; 

 

 

тел.  

Факс:  
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2. Първоначален погасителен план; 
3. Тарифа; 

4. Декларации; 
5. Пълномощно; 

6. Приемо – предавателен протокол; 

7. Методика на „Б.Л.ЛИЗИНГ” АД за изчисляване на референтен лихвен процент при 
сключване на договори за финансов лизинг.  

 
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните. 
 

       ЗА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ:        ЗА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:  

 
 

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

 


