
О Б Щ А   Т А Р И Ф А 
 

на "Кей Би Си Лизинг България“ ЕООД, в сила от 11.04.2022 г. 
 

№ Описание     Стойност в лева без ДДС 

1. Такси за услуги, предоставяни от KBC Лизинг България по договори за лизинг 

1.1. Административна такса – съобразно вида на вещта За 1 бр. ППС – 300 лв. 
(ППС са всички транспортни средства, селскостопанска, 
строителна и горска техника, подлежащи на 
регистрация в КАТ или КТИ) 
За други вещи (извън ППС, вкл. прикачен инвентар) – 
100 лв. на брой 

1.2.  Промяна в регистрацията или отчета на ППС в 
КАТ/КТИ в хода на договора или след изтичането му, 
вкл. спиране/пускане в движение, прекратяване/ 
възстановяване на регистрация и др.  

150 лв. / брой при нужда от смяна на регистрационен 

номер 

100 лв./брой без смяна на регистрационен номер 

1.3.  Организиране на оглед пред застраховател 40 лв. / брой 
сумата не включва таксата на съотв. застраховател за 
оглед и ако се изисква такава същата се префактурира 
допълнително с ДДС 

1.4. Промяна на условия или на страна по договор 400 лв. * 

1.5. Изговяне на второ и следващи по ред пълномощни 30 лв. / брой 

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

10 лв.  

1.7. Издаване на референция,  удостоверение (вкл. 
потвърждение на счетоводни салда) или изготвяне 
на справка за задължения (вкл. в електронен вид) 

35 лв. / брой  

1.8. Плащане с директен дебит или масови / комунални 
плащания 

30 лв. / годишно 

1.9. Изготвяне на уведомителни писма и покани, вкл. за 
просрочия 

30 лв. / брой;  

разноски за заверки и връчване от нотариус/съдебен 
изпълнител се заплащат допълнително съобразно  
направения разход 

1.10 Администриране на фиш за превишена скорост или 
друго нарушение на правилата за движение и 
престой 

20 лв. / брой 

1.11. Изготвяне на оценка на активи 50 лв. за 1 бр. вещ по договор за лизинг 
По договаряне – за други вещи 

1.12. Съвместно ремаркетиране на актив 50 лв. за 1 бр. вещ / месец 

1.13. Разглеждане на искане за заместване в дълг; 
Снабдяване с документ от трети лица при 
ликвидация на щети 

50 лв. 

1.14. Администриране по лизингов договор след изтичане 
на срока му 

100 лв. / тримесечие 
 дължи се до края на всяко започнато тримесечие след 
изтичане на договора за лизинг, до прехвърляне на 
правото на собственост или връщане на вещта  

1.15. Извършени от KBC Лизинг плащания в полза на трети 
лица по свързани с договора правоотношения, 
неизпълнени до падежа им от Лизингополучателя 
към третото лице; 
Връщане на надплатени или дублирани суми на 
Лизингополучателя 

20 лв. / брой 

1.16. Вписване, промяна или заличаване на вписване в 50 лв. / брой. Допълнително се заплащат по 10 лв. за 



ЦРОЗ всяка страница след първата 
2. Други разноски (данъци, такси и разноски, свързани с договора за лизинг, дължими  

на публични институции и трети лица) за сметка на лизингополучателя 
 

2.1. Справка за тежести при закупуване на употребявана 
вещ от Р. България 

Съгласно тарифа на ЦРОЗ  (10 лв. за 1 бр. справка, 5 лв. 
за всяка страница след първата при наличие на тежести)  

2.2.  Заверка на подписите на страните по договора за 
лизинг – съгласно тарифа по Закон за нотариусите и 
нотариалната дейност 

 

Материален интерес лв Нотариална такса (лв.) 

от 1001 до 10 000 43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 

от 10 001 до 50 000 160,50 + 0,8 на сто за горницата над 
10 000 

от 50 001 до 100 000 480,50 + 0,5 на сто за горницата над 
50 000 

от 100 000 до 500 000  730,5 + 0,2 на сто за горницата над 100 
000 

над 500 000  1530,5 + 0,1 на сто за горницата над 
500 000, но не повече от 6000 лв. 

 

Полученият размер на нотариалната такса се умножава с коефициент 
0,3 

2.3. Придобиване право на собственост от KBC Лизинг 
върху употребявано ППС 
Прехвърляне на собственост на лизингово ППС  

3% местен данък върху застрахователната оценка на 
МПС (за гр. София)  
Нотариална такса (за регистрирани в Р. България ППС) - 
изчислява се съгласно таблицата по т.2.2 
Застрахователна оценка на МПС – 50 лв.  

2.4. Митническо обслужване при внос Съгласно договор с митнически агент 

2.5. Банкови разноски за плащане на чуждестранен 
доставчик  

Преводи, откриване на акредитив или издаване на 
банкова гаранция - съгласно тарифа на “Кей Би Си Банк 
България” ЕАД  и банките- кореспонденти  

 

Таксите и разноските, отбелязани с “ * ” са необлагаеми с ДДС 
Посочените в т.2.1., 2.2 и 2.3.суми са нормативно установени; посочени са размерите съобразно действащото законодателство. Сумите се 
променят автоматично при изменения в нормативен акт. 

 

 

  


