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№ 023323-RF-005

Днес, 12.05.2015 г. в гр. София между:

1. "РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. 

София, район Средец, ул. "Н. В. Гогол" 18-20, вписано в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията с ЕИК 131206120, представлявано от Екатерина Атанасова Христова, ЕГН 7101244538- 

Управител и Васил Костадинов Кошничаров, ЕГН 7501200745- Управител, чрез своите 

пълномощници Георги Любомиров Руйчев, ЕГН 7711298282, л.к. No 641030787, издадена на 

27.09.2010г. от МВР София и Ивайло Илиев Марушев, ЕГН 8007017123, л.к. No 641778625, изд. на 
07.01.2011г. от МВР София, упълномощени с нотариално заверено пълномощно per. № 4456 от 
05.11.2014г. на помощник- нотариус Петя Тодорова при нотариус Валентина Балева, per.No 259 
на НК, наричано за краткост в настоящия договор РЛБГ,

и

2. ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ " ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА" със

седалище и адрес на управление село Венец ул. Кирил и Методий № 17, вписано в Търговския 

регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК по БУЛСТАТ 2016174120126, представлявано от 
инж. Севен Ердинч Башлъ, ЕГН 8205315609 на длъжност зам. Директор, л.к. № 640587852 изд. на 
24.08.2010 г. от МВР -  Шумен, наричано за краткост в настоящия договор ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ,

се сключи настоящият Договор при следните условия:

1. По искане на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, РЛБГ ще придобие от избрано от Лизингополучателя 

трето лице -  ДОСТАВЧИК - като обект на лизинга заявено от ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ пътно 

превозно средство ( "ППС" ), съгласно т.1.1. и ще го предостави за ползване на 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ срещу възнаграждение, което ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ се задължава да 

заплаща под формата на лизингови вноски в сроковете и условията, уговорени в настоящия 

Договор. ППС остава изключителна собственост на РЛБГ за целия срок на Договора.

1.1. ППС -лизингова вещ: 1 брой нов автомобил Toyota Land Cruiser,

1.2. Доставчик: ВЕНЦИ ШУМЕН ЕООД, 200580416________________________________________________________________

1.3. Базова стойност на ППС (без ДДС): 76 693.78 (седемдесет и шест хиляди шестстотин 

деветдесет и три и 0.78 евро) EUR___________________________________________________________________________

1.4. Остатъчна стойност (без ДДС): 3 834.69 (три хиляди осемстотин тридесет и четири и 0.69 евро) 

EUR____________________

2. Лизингополучателят се задължава да заплати на РЛБГ:_______________________________________________

2.1. Такса за финансиране (необлагаема с ДДС), платима еднократно, до 5 /пет/ дни от 

подписване на настоящия договор,

2.2. Авансова вноска, платима до 2 /два/ работни дни след покана. _____
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размерът на плащанията по т. г.х. и г.г. е посочен в погасителния план, като заплащането на 

сумите е условие за извършване на плащания от РЛБГ към Доставчика.

2.3. Всички такси и всички разходи, които са свързани с придобиване на собствеността на ППС, 

регистрацията и привеждането му в състояние, годно за ползване съобразно договореното и са 

извън рамките на базовата стойност, разходите за застраховането на ППС, маркировка и 
монтиране на други устройства съобразно изисквания на застрахователя, разходи за вписване на 
договора за лизинг в ЦРОЗ, другите необходими и обосновани разходи, данъци и такси, 
примерно изброени в общите условия и общата тарифа, вкл.:

2.3.1. Административна такса в размер, определен в Общата тарифа съобразно вида и стойността 

на ППС. Таксата включва всички държавни такси и др. разноски по първоначална регистрация на 

1 бр. ППС в КАТ/КТИ и издаване на пълномощни за управление. Разноските за репатрак (когато 

такъв е необходим за регистрацията) не са включени в таксата и се заплащат допълнително от 
лизингополучателя.
2.3.2. разходи за застраховането на ППС (според Приложение №2 към Договора) -  необлагаеми с 

ДДС;
2.3.3. допълнителни разходи, невключени в базовата стойност (такси за ЦРОЗ, данъци, акциз, 

митни сборове, инсталиране на охранителна система, транспорт и др. необходими и обосновани 

разходи) -  облагаеми с ДДС.

За необлагаеми с ДДС разходи РЛБГ издава сметка.

2.4. Заплащането в пълен размер на сумите по чл. 2.3. от настоящия договор е условие за 

регистрация на ППС в КАТ/КТИ.

2.5. Данък ППС и други обосновани разходи (ако има такива) ще бъдат платени от РЛБГ и 

последващо префактурирани за сметка на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. За префактурирания данък 

ППС се издава сметка.
2.6. Периодични Лизингови вноски с главница и лихва съгласно Погасителен план -  Приложение 

№1 към настоящия Договор. Лизинговите вноски са дължими на всяко 20-то число на месеца. 

Първата лизингова вноска е дължима в месеца на приемо- предаване на ВЕЩТА, а в случай че 
датата на приемо- предаване е след падежното число на съотв. месец, ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е 

длъжен да започне плащания по Погасителния план от следващия месец.

2.7. Еднократна междинна вноска в размер на 1/360 от договорения годишен лихвен процент, 

приложен върху финансираната сума (сборът от всички главници на периодичните лизингови 

вноски и остагьчната стойност по договора за лизинг) за всеки ден от деня на предаването на 

ППС от РЛБГ на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ до първата падежна дата. Междинната вноска е дължима 

заедно с първата лизингова вноска.
3. За дата на плащане се приема датата, на която със съответната сума е заверена сметката на 
РЛБГ при "Райфайзенбанк (България)" ЕАД. Сметките на РЛБГ са следните:

IBAN BG07 RZBB 9155 1060 4661 23, BIC RZBBBGSF -  в BGN;

IBAN BG33 RZBB 9155 1460 4661 07, BIC RZBBBGSF -  в EUR;

4. Всички плащания по Договора следва да бъдат извършвани в евро или в лева по фиксирания 

курс на БНБ за деня на плащането.
5. Настоящият Договор влиза в сила в деня на неговото подписване и е валиден до 30 дни след 

падежа на последната месечна лизингова вноска според погасителния план, освен в случаите на 

предсрочно прекратяване съобразно Общите условия.
6. РЛБГ предава ППС на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ според разпоредбите на Общите условия. 

Приемането на ППС от ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ се удостоверява с протокол.
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/. за целия срок на този договор к/ibi сключва от свое име, в своя полза и за сметка на 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ следните видове застраховки за ППС: имуществена застраховка "Пълно 
автокаско" и застраховка "Гражданска отговорност". Застрахователят се определя по избор на 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ от списък с приемливи застрахователи, предоставен му от РЛБГ. Списъкът 

подлежи на постоянна актуализация от РЛБГ, като при отпадане на застраховател от списъка, 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да избере нов от текущия списък с приемливи 
застрахователи. Липсата на избор представлява отказ на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ от това му право 
и РЛБГ застрахова ВЕЩТА в застраховател по своя преценка. Спрямо застраховките се прилагат 

разпоредбите на Общите условия и приложенията.

8. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ разполага с опция да придобие собствеността върху ППС от РЛБГ 

както по време на действието на договора за лизинг, така и след изтичане на неговия срок; 

опцията се упражнява чрез писмено предизвестие за намерението за придобиване, отправена до 
РЛБГ не по-късно от 15 работни дни преди изтичане срока на договора. При упражняване на 
опцията РЛБГ е задължен да прехвърли собствеността върху ППС след като 
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е заплатил всички лизингови вноски, остатъчната стойност и всички 

други дължими плащания по договора и е изпълнил всички условия за прехвърлянето. В случай, 

че ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ не извърши дължимите плащания до падежа на последната 

лизингова вноска, той се задължава да върне ППС до 30 дни след тази дата.

9. Всеки случай на неизпълнение по който и да е от другите договори за лизинг между РЛБГ и 
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ според определението за "случай на неизпълнение" , дадено в 
съответния договор за лизинг, ще се счита за случай на неизпълнение по настоящия договор. 
Всеки случай на неизпълнение по настоящия договор за лизинг ще се счита за случай на 

неизпълнение по всеки от другите договори за лизинг между РЛБГ и ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ.

10. За случай на неизпълнение на настоящия Договор ще се счита всеки случай на неизпълнение 

по който и да е от договорите за кредит между ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ и Райфайзенбанк

България ЕАД, включително на следните договори за кредит:........................... , както и по който и да е

от договорите за кредит между ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ и Райфайзенбанк България ЕАД, които 

бъдат сключени по време на действието на настоящия договор. За случай на неизпълнение по 
всеки от посочените в предходното изречение договори за кредит ще се счита всеки случай на 

неизпълнение по смисъла на настоящия Договор за лизинг.

11. (1) При частични плащания по договора постъпилите суми се отнасят в поредност неустойки, 

такси, разходи, ДДС, лихви, главница по лизингови вноски, като задълженията се погасяват 

хронологично съобразно фиксирания срок за плащане в издадения счетоводен документ, като се 

започва от най- старите задължения.

(2) При наличие на няколко договора за лизинг с лизингополучателя с частичните плащания се 
извършват погашения първо по този договор, където са налице най- стари задължения и при 

пълното им покриване се преминава към следващите по хронологията задължения (без значение 

дали са по същия договор или не). В случай че задълженията по всички договори за лизинг са 

еднакво просрочени и са от един вид, то погасяването започва/ продължава по посочен от 

клиента при плащането начин, а ако такъв липсва -  по избран от РЛБГ договор.
13. За всички неуредени с настоящия Договор въпроси се прилагат нормите на действащото 

българско законодателство.
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АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

РЛБГ:
гр. София 1407
бул. Черни връх 32А, ет. 6

тел. 02 /491 91 91 факс: 02/ 974 20 57

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ:

Адрес село Венец ул. Кирил и Методий № 17 
Телефон 0889314289 

e-mail ddspalamara@abv.bg

14. (1) Получаване на фактури и сметки: Лизингополучателят ще получава всички издавани 

по договора за лизинг счетоводни документи единствено на посочените електронни адреси, 

за което следва да се регистрира еднократно в сайта на "БАНКСЕРВИЗ" АД.
(2) В случай, че клиентът не желае да получава електронни фактури и сметки, той е длъжен 

да го заяви писмено при сключване на договора, като в този случай оригиналите се получават от 

негов упълномощен представител на посочения адрес на РЛБГ.
15. Вписване в ЦРОЗ: За ППС по настоящия договор с базова стойност равна или по- висока 

от 80 000 евро, Лизингополучателят се задължава да предостави нотариално заверено съгласие 
за вписване на договора за лизинг в ЦРОЗ и да заплати дължимите такси за вписването, 

евентуалните промени и заличаването му.

16. С подписването на настоящия договор всеки СЪДЛЪЖНИК се задължава да отговаря 

солидарно с ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ за плащането на всички дължими суми по договора 

(включително лизингови вноски, неустойки, разноски, такси и др.). В петдневен срок от 
получаване на писмено искане от страна на РЛБГ за заплащане на изискуемо и дължимо плащане 
по настоящия договор, СЪДЛЪЖНИКЪТ следва да плати съответното плащане, ведно с 

начислената до датата на плащането неустойка (ако има такава).

Лизингополучателят декларира, че е запознат с общите условия и общата тарифа на РЛБГ и с 
общите условия на избрания от него застраховател, получил е екземпляр от тях и се задължава да 
ги спазва. Лизингополучателят декларира, че му е известно, че предоставената му Обща тарифа 

на РЛБГ и общите условия на застрахователя са примерни и са валидни към датата на сключване 

на настоящия договор, и в периода на действие на договора е длъжен да следи за промените и да 

спазва актуално приложимите такива към съответния момент.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните.

Неразде. зора са: Приложение № 1 "  ожение № 2 -

застрахо та вещ; Общи условия на PJ )бща тарифа на

РЛБГ; Де зход на парични средства по 1 г. ЗотЗМИП.

РЛБГ: ЛИЗИНГОПО
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*• Приложение 1 към договор за лизинг № 023323-RF-00S 

ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН

Суми без ДДС* Суми с ДДС*
Лизингополучател: Териториално поделение 

"Държавно ловно стопанство 
Паламара"

Базова стойност: 76693.78 92032.54

Лизингова вещ: 1 бр.нов автомобил Toyota 
Land Cruiser,

Финансирана сума: 61355.02 73626.02

Доставчик ВЕНЦИ ШУМЕН ЕООД Остатьчна стойност (ако е 

приложимо):
3834.69 4601.63

Срок /месеци/: 48 Авансова вноска: 15338.76 18406.51
Годишен лихвен процент 
при сключване на 
договора**

5.2000% Такса финансиране 
(необлагаема с ДДС)

1150.41

N
Вноска

Па

Де
ж

Лихва
без

ДДС*

Главница 
без ДДС*

Лизингова 
вноска без

ДДС*
ДДС*

Лизингова 

вноска с 

ДДС*

Лизингова 

вноска в 
BGN с ДДС

Остатък 
по 

главница 

без ДДС*

1
Лизингова вноска 

1
0 1340.68 1340.68 268.14 1608.82 3146.58 61355.02

2
Лизингова вноска 

2
260.06 1080.62 1340.68 216.12 1556.8 3044.84 60014.34

3
Лизингова вноска 

3
255.38 1085.3 1340.68 217.06 1557.74 3046.67 58933.72

4
Лизингова вноска 

4
250.68 1090 1340.68 218.00 1558.68 3048.51 57848.42

5
Лизингова вноска 

5
245.95 1094.73 1340.68 218.95 1559.63 3050.37 56758.42

6
Лизингова вноска 

6
241.21 1099.47 1340.68 219.89 1560.57 3052.21 55663.69

7
Лизингова вноска 

7
236.44 1104.24 1340.68 220.85 1561.53 3054.09 54564.22

8
Лизингова вноска 

8
231.66 1109.02 1340.68 221.8 1562.48 3055.95 53459.98

9
Лизингова вноска 

9
226.85 1113.83 1340.68 222.77 1563.45 3057.84 52350.96

10
Лизингова вноска 

10
222.03 1118.65 1340.68 223.73 1564.41 3059.72 51237.13

11
Лизингова вноска 

11
217.18 1123.5 1340.68 224.70 1565.38 3061.62 50118.48

12
Лизингова вноска 

12
212.31 1128.37 1340.68 225.67 1566.35 3063.51 48994.98

13
Лизингова вноска 

13
207.42 1133.26 1340.68 226.65 1567.33 3065.43 47866.61

14
Лизингова вноска 

14
202.51 1138.17 1340.68 227.63 1568.31 3067.35 46733.35

15
Лизингова вноска 

15
197.58 1143.1 1340.68 228.62 1569.30 3069.28 45595.18

16
Лизингова вноска 

16
192.63 1148.05 1340.68 229.61 1570.29 3071.22 44452.08

17 Лизингова вноска 187.65 1153.03 1340.68 230.61 1571.29 3073.18 43304.03
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18
Лизингова вноска 

18
182.65 1158.03 1340.68 231.61 1572.29 3075.13 42151

19
Лизингова вноска 

19
177.64 1163.04 1340.68 232.61 1573.29 3077.09 40992.97

20
Лизингова вноска 

20
172.6 1168.08 1340.68 233.62 1574.3 3079.06 39829.93

21
Лизингова вноска 

21
167.53 1173.15 1340.68 234.63 1575.31 3081.04 38661.85

22
Лизингова вноска 

22
162.45 1178.23 1340.68 235.65 1576.33 3083.03 37488.7

23
Лизингова вноска 

23
157.35 1183.33 1340.68 236.67 1577.35 3085.03 36310.47

24
Лизингова вноска 

24
152.22 1188.46 1340.68 237.69 1578.37 3087.02 35127.14

25
Лизингова вноска 

25
147.07 1193.61 1340.68 238.72 1579.40 3089.04 33938.68

26
Лизингова вноска 

26
141.9 1198.78 1340.68 239.76 1580.44 3091.07 32745.07

27
Лизингова вноска 

27
136.7 1203.98 1340.68 240.80 1581.48 3093.11 31546.29

28
Лизингова вноска 

28
131.48 1209.2 1340.68 241.84 1582.52 3095.14 30342.31

29
Лизингова вноска 

29
126.24 1214.44 1340.68 242.89 1583.57 3097.19 29133.11

30
Лизингова вноска 

30
120.98 1219.7 1340.68 243.94 1584.62 3099.25 27918.67

31
Лизингова вноска 

31
115.7 1224.98 1340.68 245.00 1585.68 3101.32 26698.97

32
Лизингова вноска 

32
110.39 1230.29 1340.68 246.06 1586.74 3103.39 25473.99

33
Лизингова вноска 

33
105.06 1235.62 1340.68 247.12 1587.80 3105.47 24243.7

34
Лизингова вноска 

34
99.70 1240.98 1340.68 248.20 1588.88 3107.58 23008.08

35
Лизингова вноска 

35
94.32 1246.36 1340.68 249.27 1589.95 3109.67 21767.1

36
Лизингова вноска 

36
88.92 1251.76 1340.68 250.35 1591.03 3111.78 20520.74

37
Лизингова вноска 

37
83.50 1257.18 1340.68 251.44 1592.12 3113.92 19268.98

38
Лизингова вноска 

38
78.05 1262.63 1340.68 252.53 1593.21 3116.05 18011.8

39
Лизингова вноска 

39
72.58 1268.10 1340.68 253.62 1594.30 3118.18 16749.17

40
Лизингова вноска 

40
67.08 1273.60 1340.68 254.72 1595.40 3120.33 15481.07

41
Лизингова вноска 

41
61.57 1279.11 1340.68 255.82 1596.50 3122.48 14207.47

42
Лизингова вноска 

42
56.02 1284.66 1340.68 256.93 1597.61 3124.65 12928.36

43
Лизингова вноска 

43
50.46 1290.22 1340.68 258.04 1598.72 3126.82 11643.70

44
Лизингова вноска

44
44.87 1295.81 1340.68 259.16 1599.84 3129.02 10353.48
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45
39.25 1301.43 1340.68 260.29 1600.97 3131.23 9057.67

46
Лизингова вноска 

46
33.61 1307.07 1340.68 261.41 1602.09 3133.42 7756.24

47
Лизингова вноска 

47
27.95 1312.73 1340.68 262.55 1603.23 3135.65 6449.17

48
Лизингова вноска 

48
38.93 1301.75 1340.68 260.35 1601.03 3131.34 5136.44

49
Остатъчна

СТО Й НО СТ
0 3834.69 3834.69 766.94 4601.63 9000.01 0

Сума на 
всички 

плащания
6832.31 61355.02 68187.33 12271.03 80458.36 157362.87

* Всички суми са в EUR.
** Годишният лихвен процент по договора за лизинг е фиксиран за целия период на договора и е в  размер на 5.2000 

%. Клаузите за определяне и актуализация на лизинговия фактор в общите условия се дерогират. Увеличение на 

размера на уговорения лихвен процент може да се извършва единствено при извънредни обстоятелства или 
съществени пром ени в  икономическата обстановка, като при подобна пром яна РЛ БГ обвързва разм ера на лихвения  

процент с пазарен индикатор. Увеличението в тези случаи се извършва след предварително уведомление на 
Лизингополучателя, |който при несъгласие с промяната има право да погаси (удаващата главница си без такса за 

предсрочно погасяваш

РЛБГ.
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П р и л о ж е н и е  № 2 към договор за ЛИЗИНГ №  023323-RF-005

Избор на застрахователна компания:

1. ЗК "УНИКА" АД

2. ЗАД "Булстрад ВИГ"
3. "Дженерали застраховане" АД
4. ЗАД "Алианц България"

5. ЗК "Виктория" АД

6. ЗАД "ДЗИ -03"
7. ЗК "Армеец" АД 

8. Друг приемлив застраховател

Вид застраховка:
1. Имуществена застраховка "Каско на сухопътни МПС" :

Покрити рискове
• Кражба и грабеж на МПС.
• Пътно-транспортни произшествия, включително щети причинени на паркинг.

• Злоумишлени действия на трети лица.

• Пожар

• Природни бедствия.

Застрахован обект:

Фабрично нов актив_____________________О употребяван актив О

Ще се регистрира като: лек____________________ О товарен

О
Марка -  Toyota, Модел Land Cruiser;
Застрахователна сума с ДДС : 92 032.54 евро 

Тарифна ставка: 4.20%
Застрахователна премия: 3865.37 евро 

Данък 2% върху премята: 77.31 евро 

Общо дължима сума: 3942.67 евро.

Срок на застрахователния договор: 1 г.

Оглед на МПС: да О не О

Изискване за допълнителна защита: да О не О

Вид на допълнителната защита GPS 0  допълнителен имобилайзер О друго

Стой ност ма лоп-ълнителната защита: 173.84 евро С ДДС

2. Застраховка "Гражданска отговорност" Лкуб.см.; к.с.; полезен товар; брой места )....

Застрахователна премия* : определя се към датата на сключване на полицата, съгласно 

действащите цени на застрахователя

О

3. Застраховка "Зелена карта" :

За целия период на договора всички застраховки за вещта се сключват с посредничеството на 

Застрахователен Брокер" Венци Инс ".



е приложението е посочена застрахователната сума валидна по полица каско за първата година 

от договора за лизинг. Стойността на застрахованото имущество за всяка следваща година на 
лизинга ще се определя съгласно методиката за определяне на действителни стойности на 

избраната компания.
Ежегодното подновяване на посочените застраховки за целия срок на договора за лизинг се 

извършва от Застрахователен Брокер" Венци Инс " в първоначално избраната от 
лизингополучателя компания, в случай че тя не е изключена от списъка с приемливи за РЛБГ 

застрахователи. В случай че лизингополучателят желае да промени своя избор и да ползва друг 

застраховател (и в договора няма изрична забрана за това), той следва писмено да изиска от РЛБГ 

актуален списък с приемливи застрахователи и да направи своя нов избор минимум 2 месеца 
преди датата, на която изтича застрахователното покритие по съответната полица. В случай на 
подновяване на полицата Каско в друга застрахователна компания, различна от първоначално 
избраната, Лизингополучателят се задължава да предостави МПС за оглед пред представител на 
новия застраховател и в срок до З/три/ дни след началото на застрахователния договор да 

предостави на РЛБГ документ удостоверяващ извършването на огледа.

В случай, че новия застраховател, е посочил в застрахователнта полица и/или Общите условия
към нея, изискване за поставя/не на допълнително средство за защита, лизингополучателя се 
задължава да постави устройството и в срок до З/три/ дни след началото на застрахователния

ул документ удостоверяващ поставянето му.
& \ )
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и ь и ц м  I Н К Ш Ф А

на "Райфайзен Лизинг България" ООД

№ Описание Стойност в лева без ДДС

1. Такси за услуги, предоставяни от РЛБГ по договори за лизинг

1.1. Административна такса за 

обслужване -  съобразно вида 
на вещта

За 1 бр. ново ППС -  300 лв.
За 1 бр. употребявано ППС -  350 лв.

За други вещи (извън ППС) по 1 договор за лизинг -  100 

лв.

(ППС са всички транспортни средства, селскостопанска, 

строителна и горска техника, подлежащи на регистрация в 
КАТ или КТИ)

1.2. За промяна на условия или на 

страна по договор

400 лв. *

1.3 За издаване на второ и 

следващи по ред пълномощни

30 лв. / брой

1.4. За предоставяне на копия (вкл. 
сканирано) от застрахователни 
полици или лизингов договор / 

негово приложение

10 лв.

1.5. За издаване на референция 

(вкл. потвърждение на 
счетоводни салда) или за 

изготвяне на справка за 

задължения (вкл. в електронен 

вид)

20 лв. / брой

1.6. За промени в регистрация на 

ППС

75 лв. / брой, както и съотв. разноски в КАТ/КТИ

1.7. За плащане с директен дебит 
или масови / комунални 

плащания

20 лв. / годишно

1.8. За изготвяне на уведомителни 

писма и покани: за просрочия, 
наложени глоби за вещта и др.

10 лв. / брой

1.9. За изготвяне на оценка на 

активи

50 лв. за 1 бр. вещ по договор за лизинг 

По договаряне -  за други вещи

1.10. За разглеждане на искане за 

заместване в дълг

50 лв.

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. Промяна / заличаване на 

вписване в ЦРОЗ

Съгласно тарифа на ЦРОЗ - 25 лв. и съотв. разноски за 

нотариална заверка на заявлението*

2.2. Справка за тежести при 

закупуване на употребявана

Съгласно тарифа на ЦРОЗ (10 лв. за 1 бр. справка, 5 лв. за 

всяка страница след първата при наличие на тежести) *

ю



вещ от v. ьългария
2.3. 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

2.4. Придобиване право на 
собственост от РЛБГ върху 
употребявано ППС 
Прехвърляне на собственост на 

лизингово ППС

2,5% местен данък върху застрахователната оценка на МПС
*

Нотариална такса (за регистрирани в Р. България ППС) - 

изчислява се съгласно таблицата по т.2.3 
Застрахователна оценка на МПС -  10 лв. *

2.5. Митническо обслужване при 

внос

Съгласно договор с митнически агент

2 .6 . Банкови разноски за плащане 
на чуждестранен доставчик

Преводи, откриване на акредитив или издаване на банкова 

гаранция -съгласно тарифа на "Райфайзенбанк 

(България)" ЕАД и банките- кореспонденти

Таксите и разноските, отбелязани с са необлагаеми с ДДС 
Всички посочени от т.2.1 до 2.4. вкл. суми са нормативно установени; посочени са размерите cyt действащото

законодателство, приложими за гр. София. Сумите се променят автоматично при измен

ЛИЗИНГОПОЛЯ&Т
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