
 

Такси и комисиони във връзка с изпълнението на лизинговия договор, както и такси за услуги, които се 
намират извън присъщите задължения на Лизингодателя 

Вид Размер /суми без ДДС/ Срок на плащане 
1. Такса одобрение Съгласно индивидуалния 

договор за лизинг 
Еднократно, заедно с първоначалните 
плащания при получаване на 
лизинговата вещ. 

2. Регистрация на автомобил 229.17 лева. /при 
регистрацията със 
специален номер се 
увеличава, съгласно 
тарифите на КАТ / 

Еднократно, заедно с първоначалните 
плащания при получаване на 
лизинговата вещ. Таксата включва 
стойността на държавната таска и 
стойността на услугата по регистрация на 
ППС-то. 

3. Пререгистрация без смяна на табели 58.33 лева Еднократно, при поискване от страна на 
клиента 

4. Пререгистрация със смяна на табели 149.17 лева Еднократно, при поискване от страна на 
клиента 

5. Пускане в движение 58.33 лева Еднократно, при поискване от страна на 
клиента 

6. Издаване на едноезично пълномощно 
за управление на ППС извън границите на 
страната  – 1 бр. 

10 лева Еднократно, при представяне на молба и 
декларация. 

7. Издаване на двуезично пълномощно(на 
български и на английски) за управление 
на ППС извън границите на страната – 1 
бр. 

30 лева Еднократно, при представяне на молба и 
декларация. 

8. Експресно издаване/в същия ден/ на 
двуезично пълномощно(на български и на 
английски) за управление на ППС извън 
границите на страната – 1 бр. 

50 лева Еднократно, при представяне на молба и 
декларация. 

9. Смяна лизингополучател 250 лева Еднократно, след одобряването на новия 
лизингополучател. Услугата се 
предоставя след писмено искане на 
клиента и се заплаща не по-късно от 
датата на подписване на документа, 
отразяващ промяната или в рамките на 
срок, който е изрично определенен в 
документа, отразяващ промяната. 

10. Анекс за сублизинг 250 лева Еднократно. Услугата се предоставя  при 
писмено поискване от страна на клиента 
и се заплаща не по-късно от датата на 
подписване на анекса. 

11. Анекс за монтаж на газова уредба 50 лева Еднократно. Услугата се предоставя при 
писмено поискване от страна на клиента 



и таксата се заплаща не по – късно от 
датата на подписване на анекса. 

12. Промяна в лизинговия договор – 
промяна на падежа, промяна в 
погасителния план 

125 лева Еднократно. Услугата се предоставя след 
писмено поискване от страна на клиента. 
Таксата се заплаща не по – късно от 
датата на подписване на документа, 
отразяващ промяната. 

13. Издаване на дубликат на лизингов 
договор, който е с изтекъл срок и/или 
договор за покупко- продажба на МПС 

41.67 лева Еднократно, при поискване от страна на 
клиента. . 

14. Копия от документи 24 лева За копия на вече предоставени 
документи, след писмена молба. Такава 
такса не се изисква, в случай че за 
съответния договор е приложим Закона 
за потребителския кредит. 

15. Нотариално заверени копия на 
документи 

Стойността на 
нотариалната такса 
съгласно Тарифата за 
нотариални такси по ЗННД 
+24 лева 

Услугата се извършва след писмено 
искане от клиента. 

16. Извършени плащания от “Лизингова 
къща София лизинг” ЕАД в полза на трети 
лица:                                                                                                
а/ Данък върху ПС и други данъци и такси 
по ЗМДТ;                                                                                                                                            
б/ Други задължителни плащания по 
свързани с договора за лизинг 
правоотношения, неизпълнени на падажа 
от Лизингополучателя и заплатени от 
Лизингодателя; 

         
 
 
                                                               
Стойността на държавни 
такси и данъци                                
 
 
Стойността на извършеното 
от Лизингодателя плащане 
+10% от тази стойност                                                  

  

17. Разходи за банкови такси за трансфери 
и документарни банкови операции 

Стойността на банковите 
такси по превода, 
увеличени с размера на 
дължимия ДДС 

Таксата се отнася за всички банкови 
такси, платени във връзка с договора за 
лизинг 

18. Възникнали разлики от валутните 
курсове 

Размер на курсовите 
разлики, увеличен с 
размера на дължмия ДДС 

  

19. Издаване на писмено удостоверение 
за задълженията на Лизингополучателя 

42 лева Услугата се извършва след писмено 
искане от клиента.Таксата е дължима 
преди предоставяне на услугата. Таксата 
не е дължима от клиенти – физически 
лица. 



20. Издаване на референция или писмо за 
съгласие 

42 лева Услугата се извършва след писмено 
искане от клиента. Таксата е дължима 
преди предоставяне на услугата. 

21.2 . Изпращане на нотариална покана 120 лева таксата включва стойността на 
административните разходи и 
нотариалната такса. 

22. Такса за изземване и репатриране на 
ППС 

600 лева Таксата включва стойността на 
административните и другите 
допълнителни разходи, направени от 
Лизингодателя за изземване и/или 
репатриране на лизингова вещ. В случай 
че разноските, сторени от Лизингодателя 
надвишават стойността на таксата, 
разликата се префактурира на клиента и 
се дължи едновременно със 
заплащането на тук посочената такса. 

24. Заплащане на глоби и други 
имуществени санкции, наложени във 
връзка с ползването на лизинговия актив 
от Лизингополучателя 

наложената санкция +60 
лева 

Таксата покрива административните 
разходи за обработване на документите, 
с които е наложена санкцията, по 
подготовка и извършване на плащането 
на наложената санкция. 

25. Неустойка при неизпълнение на 
задължението за придобиване на 
собствеността на лизинговата вещ, без да 
е налице отказ от това право /при 
договори за финансов лизинг и съобразно 
сроковете, предвидени в него/ 

100 лева +дължимите 
ДМПС и застрахователни 
премии за застраховки ГО 
за периода от датата, на 
която е следвало да бъде 
прехвърлена собствеността 
на вещта до реалното 
прехвърляне. 

  

26. такса за прехвърляне на собствеността 
върху лизинговата вещ на трето лице, 
посочено от лизингополучателя и 
различно от него 

250 лева Таксата покрива изготвянето на 
допълнителните документи и 
предприемане на действия, които се 
намират извън задълженията на 
Лизингополучателя, предвидени в 
конкретния договор за лизинг. 

 


