
 

Декларатор: 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за кредитна задлъжнялост  

 

 

 от  …………..............................…………...............................................................................................................  

 

Подписаният/ите .........................................……………...........…..…......………...................., ЕГН 

..…………................. и ...........................….............................................................................., ЕГН 

.....…………................ в качеството ми/ни на представляващ/и  .............................….…………............................ - 

със седалище гр. ………………………….. и адрес на управление - ……………….…………………… вписано в търговския 

регистър при агенция по вписванията с ЕИК ………………………………..,  във връзка с искане за факторинг от 

"ОББ Факторинг" ЕООД 

 

ДЕКЛАРИРАМ/Е: 

 

I. Кредитна задлъжнялост на дружеството в т.ч паричен заем от всякакъв вид, включително 
акцептен кредит, финансов лизинг, факторинг, предоставяне на кредитно улеснение независимо от 
неговата форма, придобито вземане чрез цесия, встъпване в дълг или поемане на дълг, други вземания 
и поети ангажименти независимо от използвания инструмент. 
 

 Кредитна 
институция 

Кредитна 
услуга 

Разрешен 
размер 

Текуща 
експозиция  

 Валута Падеж  Обезпечение 

              

              

              

       

              

              

              



  

 
 

При липса на данни за оповестяване в съответното поле се изписва “НЕ” или “НЯМА” 
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При наличие на активна факторинг сделка(и), декларирана(и) по-горе, моля да предоставите следната 
допълнителна информация: 

Кредитна 
институция / 

Факторинг 
Компания 

Вид 
факторинг 

услуга* 

Платец Одобрен 
лимит на 
платеца 
(Размер / 

Валута) 

Текущо 
усвояване към 

…… 
(Размер / 

Валута) 

Падеж 

            

            

            

      

*Вид факторинг услуга, напр. вътрешен факторинг с регрес / без регрес, експортен факторинг с 
регрес / без регрес 
 
II. Кредитната задлъжнялост на свързаните с дружеството лица към всички местни и чужди банки и 
техни дъщерни финансови институции по смисъла на Наредба №22 в т.ч паричен заем от всякакъв вид, 
включително акцептен кредит, финансов лизинг, факторинг предоставяне на кредитно улеснение 
независимо от неговата форма, придобито вземане чрез цесия, встъпване в дълг или поемане на дълг, 
други вземания и поети ангажименти независимо от използвания инструмент. 
 

 Задължено 
лице 

 Кредитна 
институция 

 Кредитна 
услуга 

Разрешен 
размер 

Текуща 
експозиция 

Валута Падеж Обезпечение 

                

                

                

                

                

                

                

        

                

        

 

III. Задлъжнялост на дружеството към други юридически лица: 
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 Наименование Размер на 
задължението 

Основание за възникване на задължението 

      

      

      

      

      

   

   

      

 

IV. Задбалансова / Условна задлъжнялост на дружеството в т.ч издадени гаранции, акредитиви, 

запис на заповед, поръчителство (авал),  учредяване на обезпечение (залог, ипотека и др.) и/или 

встъпване като съдлъжник в дълг в полза на следните лица:: 

 Наименование (за 
юридически лица)  
Име (за физически лица) 

 Вид и срок на 
 ангажимента 

Размер на обезпеченото 
задължение 

 На основание на...  
(търговски договор, 
договор за кредит и др.) 
 

    

        

        

        

        

        

 

V. Открити банкови сметки на дружеството: 

 Кредитна институция  Валута IBAN № Кредитни обороти  за 
периода от......до....... 
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VI. Открити банкови сметки на съдружниците: 

 Кредитна 
институция 

Титуляр  Валута IBAN № Кредитни обороти  

         

         

         

         

         

         

 

VII. Публични задължения, наложени възбрани и запори, заповеди за възлагане на ревизия: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Декларирам/е, че изнесените в настоящата декларация данни са верни и изчерпателни. 

Задължавам/е се незабавно да Ви уведомим за всяка промяна на изнесените тук данни, както и за 

възникване на нова задлъжнялост. Задължавам/е се да актуализираме писмено информацията, 

изискана в настоящата декларация на всеки шест месеца. 

 Декларирам, че на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 година и приложимото действащо българско законодателство давам изричното си 
съгласие "ОББ Факторинг" ЕООД да получава, съхранява и обработва всички мои предоставени лични 
данни в качеството на администратор на лични данни. 

 

Известно ни/ми е, че в случай на невярно декларирани или затаени обстоятелства нося/им 

отговорност съгласно Наказателния кодекс на Република България. 

Дата: ............................................ 

 

Декларатор/и:     1........... ............................................. 

/........................................................./ 

 

2. .......... ............................................ 

/........................................................./ 

 

П Е Ч А Т 


