
Обща тарифа за таксите и комисионните на Алианц Лизинг България ЕАД  

  ОПИСАНИЕ РАЗМЕР В ЛЕВА С ДДС 

 1. Такса за Оценка на платежоспособността и допълнителни услуги 
(съдействие за: договаряне на условия за доставка на 
Вещта/Вещите, прием в сервиз, завеждане и ликвидация на щети); 

Рамерът й се уговаря в 
договора за лизинг 

 2. Такси при промяна в условията и/или страна по лизингов 
договор (Разглеждане на искане и/или сключване на 
анекс/споразумение):  

  

 2.1. Заместване в Лизинг;  350 

 2.2. Предоговаряне/Преструктуриране (разсрочване, гратисен период 
и др.); 

 350 

 2.3. Предсрочно пълно или частично погасяване на договор;  без такса 

 2.4. Промяна на падежна дата;  без такса 

 3. Такси КАТ/КТИ:   

 3.1. Регистрация в КАТ (*);  260 

 3.2. Регистрация в КТИ (*);  180 

 3.3. Пререгистрация със смяна на регистрационни табели (*);  260 

 3.4. Пререгистрация без смяна на регистрационни табели (*);  110 

 3.5. Вписване на ползвател (*);  90 

 3.6. Дерегистрация/бракуване (*);  35 

 3.7. Извършване на корекции на документи и издаване дубликат на 
Свидетелство за регистрация (*); 

 80 

 3.8. Допълнително използване на репатрак при регистрация, 
пререгистрация, дерегистрация, промяна данни; 

 60 

 3.9. Изваждане на транзитни номера (*);  170 

 3.10. За допълнителни услуги /регистрационен номер по избот и др./ (*)  Доплаща се съответната 
нормативно определена 
такса 

 4. Такси нотариални услуги:   

 4.1. Първо пълномощно по договора (*);  без такса 

 4.2. Такса за издаване на пълномощно /след първото/ – срок на издаване 
до 3 работни дни (*); 

 30 

 4.3. Такса за издаване на експресно пълномощно - до един работен ден 
(*) 

 60 



 4.4. Нотариална заверка на регистрационен талон (*);  10 

 4.5. Разходи за придобиване/прехвърляне право на собственост върху 
ППС (*); 

 Приложимите държавни, 
общински и нотариални 
данъци и такси 

 5. Такси ЦРОЗ:   

 5.1. Вписване и заличаване на вписване (*);  110 /таксата е изчислена 
без допълнителни 
страници към 
заявлението. При 
допълнителни страници 
към заявлението се 
доплаща по 10 лева за 
всяка / 

 5.2. Промяна на обстоятелства (*);  20 + тарифата на ЦРОЗ 
(25 лв. + 10 лв. за всяка 
допълнителна страница 
към заявлението) 

 5.3. Справка за тежести при закупуване на употребявана вещ от Р. 
България (*); 

 20 + тарифата на ЦРОЗ 
(10 лв. за 1 бр. справка, 7 
лв. за всяка страница след 
първата при наличие на 
тежести) 

 6. Такси по администриране на договор:   

 6.1. Предоставяне на копия (вкл. сканирано) от застрахователни 
полици или лизингов договор/негово приложение; 

 10/за 1 (един) брой 
документ 

 6.2. Потвърждение на счетоводни салда;  10/за брой 

 6.3. Изготвяне на справка за състоянието на партидата/договора 
(вкл. в електронен вид) – при срок за изготвяне до 3 /три/ работни 
дни (не се отнася за справки, изготвяни при прехвърляне на 
собственост); 

 Една безплатна в рамките 
на календарен месец, всяка 
следваща в размер на 10/за 
брой 

 6.4. Експресно изготвяне на справка за състоянието на 
партидата/договора (вкл. в електронен вид) – при срок за 
изготвяне до 24 /двадесет и четири/ часа; 

 20/за брой 

 6.5. Изготвяне на уведомителни писма и покани, вкл. за просрочия;  30/за брой - разноски за 
заверки и връчване от 
нотариус или куриер се 
заплащат отделно 
съобразно издадени от 
нотариуса и/или 
куриерската фирма 



фактури 

 6.6. Администриране на фиш за превишена скорост или друго 
нарушение на правилата за движение и престой; 

 20/за брой – разноските за 
кореспонденция се 
заплащат отделно 
съобразно издадени от 
куриерската фирма 
фактури 

 6.7. Извършени от „Алианц Лизинг България“ АД плащания в полза на 
трети лица по свързани с договора правоотношения, неизпълнени 
до падежа им от Лизингополучателя към третото лице; 

 20/за брой 

 6.8. Изготвяне и/или оформяне на документация за участие в 
процедура по възлагане на обществена поръчка; 

 100 + дължимите такси за 
издаване на изискуемите 
документи 

 6.9. Изготяне/набавяне и/или оформяне на документация необходима за 
сключване на договор за възлагане на обществена поръчка; 

 100 + дължимите такси за 
издаване на изискуемите 
документи 

 7. Разходи за извършени банкови операции:   

 7.1. Валутни преводи  размерът на 
съответните банкови 
такси 

 7.2. РИНГС плащания  размерът на таксата за 
РИНГС 

 

• Таксите, отбелязани със (*), съдържат в размера си нормативно установени такси, които са 
включени с размерите си съобразно действащото законодателство. Сумите се променят 
автоматично при изменения в нормативен акт, без да е необходимо уведомление.  

• Ако в конкретен договор за лизинг е уговорен размер на такса, различен от този в настоящата 
тарифа, се прилага размерът, определен в договора. 

  

Настоящата тарифа е приета на заседание на Управителния съвет на „Алианц Лизинг България“ АД 

проведено на 27.03.2019г. 

 

 

 


