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Общият размер на вземанията по финансов и оперативен лизинг към края на септември 2007 г. е 3.057 

млрд. лв. (5.8% от БВП) при 1.644 млрд. лв. в края на септември 2006 г. (3.3% от БВП). За година той нараства с 

1.412 млрд. лв. (85.9%).  

Вземанията по финансов лизинг към септември 2007 г. са за 3.002 млрд. лв. (98% от общия размер на 

лизинговите вземания). Спрямо септември 2006 г. те се увеличават с 1.391 млрд. лв. (86.3%).  

По вид на актива към края на септември 2007 г. вземанията по договори за Леки автомобили са за 

965.2 млн. лв. (32.2% от общия размер на вземанията по финансов лизинг). Спрямо края на септември 2006 г. те 

нарастват с 473.4 млн. лв. (96.3%). Вземанията по договори за Машини, съоръжения и индустриално оборудване 

се увеличават с 378.5 млн. лв. (70.8%) спрямо края на септември 2006 г. и достигат 912.8 млн. лв. На годишна 

база относителният им дял се понижава на 30.4% от 33.2%. Вземанията по договори за Товарни и лекотоварни 

автомобили възлизат на 802.4 млн. лв. (26.7% относителен дял). Спрямо септември 2006 г. те се увеличават с 

412.6 млн. лв. (105.9%).  

 В матуритетната структура на вземанията най-голям е делът на вземанията с матуритет над 1 до 5 

години – 86.1% (83.2% към септември 2006 г.). Размерът им се увеличава с 1.245 млрд. лв. (92.9%) до 2.586 млрд. 

лв. към края на септември 2007 г. 
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Пълният комплект таблици за статистика на лизинговата дейност и текстът на прессъобщението се 

намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/ Други финансови институции/ Лизингови 

дружества. 
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1
 Съгласно изискванията на Европейската система от сметки (ЕСС'95) БНБ следва да събира информация само от дружествата, 
които имат за основна дейност финансов лизинг и могат да се класифицират в сектор S.123 "Други финансови посредници с 
изключение на застрахователни компании и пенсионни фондове". До настоящия отчетен период статистиката обхващаше и 
нефинансови дружества, извършващи лизингова дейност. Данните за предходните периоди са ревизирани. 


