
ХАРА Ауто България ООД / ХАРА България ООД

София 1505 
Ул. Лисец, ет.3 
Тел.:  +359 2 810 99 99 
Факс: +359 2 810 99 91 

До  Управителите на 
ХАРА България ООД / 

ХАРА Ауто България ООД 

 Заявление 

от 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Трите имена на управителя на фирмата / Трите имена на Лизингополучател 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Данни по лична карта на управителя на фирмата / на лизингополучателя 

------------------------------------------- 
Данни на фирмата, фирмено дело/ дата, БУЛСТАТ, адрес на регистрация/постоянен адрес 

на физическо лице - Лизингополучател 

В качеството си на Лизингополучател по договор ……………. моля да бъде прехвърлена 
собствеността на следния автомобил: модел ...................., рама ................................., номер на 
двигател .............................., регистрационен номер ......................., с оглед  на изтекъл 
лизинг/предсрочно погасяване на Лизингополучателя/трето лице, а именно (данни на третото лице, 
ако има такова) 
.........................................................................................................................................................................
..................................................................................................... 
Декларирам, че съм запознат, че собствеността ще ми бъде прехвърлена/ ще бъде прехвърлена на 
посоченото трето лице след предварително погасяване на всички задължения по Договора за 
финансов лизинг, възникнали до датата на прехвърляне на собствeността. 

Декларирам, че до или на датата на прехвърляне на собствеността ще предоставя на 
лизингодателя достъп до лизинговия обект за извършване на оглед и проверка, които да бъдат 
писмено потвърдени от двете страни чрез подписване на Приемателен Протокол, който съставлява 
неразделна част от комплекта документи подписвани при прехвърляне на собствеността върху 
лизинговия обект 

Вярвам, че молбата ми ще бъде удовлетворена! 

Данни за връзка......................... 
e-mail : ............................ 
GSM : 
Тел.: 

Дата :   С уважение: 
Град:......................... 

Подпис, печат 



ХАРА Ауто България ООД / ХАРА България ООД 
София 1505
Ул. Лисец 7, ет.3 
Тел.:  +359 2 810 99 99 
Факс: +359 2 810 99 91 

Списък на необходими документи за прехвърляне на собственост върху лизингов актив: 

1. Заверено „Вярно с оригинала”, подпис и дата копие на лична карта на лизингополучателя
(физическо лице или управителя и действителния собственик на търговско дружество);

2. Копие на Удостоверение от Агенцията по вписванията на лизингополучателя не по старо от 3
месеца преди датата на подаденото заявление. В случай, че има промяна в Актуалното
състояние на фирмата-клиент от датата на сключване на договора за лизинг към датата на
неговото прекратяване и лизингополучателят не е уведомил за това Лизинговото дружество;

3. Заверено „Вярно с оригинала”, подпис и дата копие на лична карта на трето лице, което ще
придобива собствеността (физическо лице или управителя и действителния собственик  на
търговско дружество);

4. Копие на Удостоверение от Агенцията по вписванията на третото лице, което ще придобива
собствеността не по старо от 3 месеца преди датата на подаденото заявление;

5. Удостоверение за застрахователна стойност на лизинговия актив, което се осигурява от
Лизингодателя за сметка на Лизингополучателя;

Забележка І: В случай, че лизингополучателят и/или трето лице ще бъдат представлявани от 
упълномощено лице, е необходимо да се свържете със служител от отдел „Обслужване на клиенти”, за 
да Ви предостави образец на пълномощно. 

ЗабележкаІІ: По смисъла на чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП, действителен собственик на клиент юридическо 
лице е: 

• 1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто 
от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или 
пряко или непряко го контролират; 

• 2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто 
или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго 
лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на 
имущество в полза на трети лица; 

• 3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с 
идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или 
разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са 
определяеми по определени признаци. 


