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Необходими документи за кандидатстване за лизинг
Юридически лица:
• Искане за лизинг (бланка на „България Лизинг“ ЕАД);
• Копие от документ за първоначална съдебна регистрация и актуално състояние
към датата на искането;
• Устав за АД, дружествен договор за ЕООД и ООД (копия);
• Протокол от компетентния орган на управление, съдържащ изрично решение за
кандидатстване за лизинг с посочване на всички съществени елементи на
сделката, включително предлаганото обезпечение;
• Булстат (копие от карта за идентификация) ‐ за непререгистрираните по ЗТР
лица;
• Регистрация по ЗДДС (копие от карта за идентификация );
• Лични карти на представляващите( копие);
• Удостоверение от Агенцията по вписванията;
• Пълномощно, даващо правото да се представлява и задължава дружеството,
ако това не личи от регистрационните актове;
• Икономическа обосновка /бизнес ‐ план/ на проекта.
‐ Вид бизнес на фирмата ‐ основна дейност и допълнителна дейност.
‐ Подробно описание на проекта.
‐ Главни пазари, пазарен дял, основни доставчици и клиенти.
‐ Схема на финансиране, форми на плащане.
‐ Размер на участието със собствени средства.
‐ Източници за погасяване на задълженията по сделката, свързани с дейността
на фирмата.
‐Бъдещи прогнозни парични потоци за срока на лизинговата сделка.
‐План за погасяване.
• Копие от финансовите отчети и годишните данъчни декларации на фирмата за
последните 2 години и към последното тримесечие на текущата година;
• Анкетна карта на застраховател (бланка на застраховател);
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• Оферта от доставчик за лизинговия обект, предмет на потенциална лизингова
сделка;
• Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за наличие или липса на публични
задължения;
• Удостоверение от ЦРОЗ за наличие/липса на вписани обстоятелства по
партидата на търговеца, материализиращи права в полза на трети лица върху
имуществото му, ведно /при наличие/ с приложените описи на това имущество
(при необходимост);
• Декларации за делова и икономическа свързаност;
• Други документи при необходимост.
Всички документи да са заверени с текст „Вярно с оригинала” и печат.

