
 
Услуга Стойност с ДДС Допълнителна информация

1. ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА 
ПЪЛНОМОЩНИ

 

a- Пълномощно за управление на ППС 
в границите на страната          

Безплатно за целия Срок 
на договора

Право да се управлява ППС, собственост
на ОТП ЛИЗИНГ ЕООД. 

б- Пълномощно за управление на ППС 
извън границите на страната    

30 лв. Таксата включва нотариална такса за
заверка на пълномощното,
пълномощното се издава за срок до 12
месеца.

2. ТАКСА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ППС СЪС 
ЗАМЯНА НА РЕГИСТРАЦИОННИ 
ТАБЕЛИ
а- Регистрация от ОТП ЛИЗИНГ 
ЕООД или наети трети лица  

300 лв. Таксата се отнася за ППС, подлежащи на
регистрация в КАТ и включва
стойността на държавната такса и
стойността на услугата по регистрацията
на всеки актив

б -Регистрация от ОТП ЛИЗИНГ 
ЕООД или наети трети лица

150 лв. Таксата се отнася за ППС, подлежащи на
регистрация в КТИ и включва
стойността на държавната такса и
стойността на услугата по регистрацията
на всеки актив

3. ПОДМЯНА НА МАЛЪК 
РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН В КАТ 
БЕЗ ПОДМЯНА НА 
РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ

120 лв. Събира се при наличие на съответните
обстоятелства и включва държавната
такса, събирана от КАТ

4. СВАЛЯНЕ НА ППС ОТ ОТЧЕТ 120 лв. Събира се при сваляне на ППС от отчет
в КАТ и включва държавната такса,
събирана от КАТ

5. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЗИНГОВ 
ДОГОВОР ЗА ОБОРУДВАНЕ В ЦРОЗ

72 лв.за заявление и
12 лв. за всяка 
допълнителна страница

Таксата включва стойността на
административните разходи и
стойността на таксата съгласно Тарифа
за държавните такси, събирани от
Централния регистър на особените
залози по ЗОЗ

6. ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВПИСВАНЕ В 
ЦРОЗ

72 лв. Таксата включва стойността на
административните разходи и
стойността на таксата съгласно Тарифа
за държавните такси, събирани от
Централния регистър на особените
залози по ЗОЗ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОННИТЕ             
СЪБИРАНИ ОТ"ОТП ЛИЗИНГ” ЕООД

в сила от 01.01.2016



7. ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА ПО 
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ ПО 
ЖЕЛАНИЕ НА 
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ С 
ОДОБРЕНИЕ НА ОТП ЛИЗИНГ ЕООД

1% от оставащата 
главница, но не по-малко 
от 360 лв. 

 

8. КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ 24 лв. За копия на вече предоставени
документи, след писмена молба. Такава
такса не се изисква в случай, че за
съответния договор е приложима Закона
за потребителския кредит.

9. НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ 
НА ДОКУМЕНТИ

Стойност на 
нотариалната такса 
съгласно Тарифата за 
нотариалните такси по 
ЗННД  + 24 лв.

Услугата се извършва след писмено
искане от Лизингополучателя

10. ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ 
ОТП ЛИЗИНГ ЕООД В ПОЛЗА НА 
ТРЕТИ ЛИЦА

Задължителни за Лизингополучателя
плащания според договора за лизинг

а- Данък върху ПС и други данъци и 
такси по ЗМДТ

Стойност на държавни 
такси и данъци

б- Други задължителни плащания по 
свързани с договора за лизинг 
правоотношения, неизпълнени на 
падежа от Лизингополучателя и 
заплатени от Лизингодателя

Стойност на 
извършеното от 
Лизингодателя плащане 
+ 10% от тази стойност 

11. РАЗХОДИ ЗА БАНКОВИ ТАКСИ 
ЗА ТРАНСФЕРИ И ДОКУМЕНТАРНИ 
БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ 

Стойност на банковите 
такси по увеличена с 
размера на дължимия 
ДДС

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

12. ВЪЗНИКНАЛИ РАЗЛИКИ ОТ 
ВАЛУТНИ КУРСОВЕ

Размер на курсовите 
разлики, увеличен с 
размера на дължимия 
ДДС

13. ДРУГИ УСЛУГИ Услугата се извършва след писмено
искане от Лизингополучателя

а- Издаване на писмено удостоверение 
за задълженията на Лизингополучателя

42 лв.

б- Издаване на референция или писмо 
за съгласие

42 лв.

14. ОЦЕНКА НА АКТИВ 240 лв. Оценките се извършват при
необходимост



15. ИЗПРАЩАНЕ НА 
НАПОМНИТЕЛНО ПИСМО

60 лв. Таксата включва стойността на
административните разходи

16. ИЗПРАЩАНЕ НА НОТАРИАЛНА 
ПОКАНА

120 лв. Таксата включва стойността на
административните разходи и
стойността на нотариалната такса

17. ТАКСА ЗА ИЗЗЕМВАНЕ И 
РЕПАТРИРАНЕ НА АКТИВ

600 лв. Таксата включва стойността на
административните и другите
допълнителни разходи, направени от
ОТП ЛИЗИНГ ЕООД за изземването
и/или репатрирането на вещ,
представляваща обект или част от обекта
на сключен договор за финансов лизинг.
Таксата се начислява отделно за всяка
отделна вещ (автомобил, ремарке,
машина и т.п.), независимо от броя на
сключените договори.В случай, че
разноските направени от ОТП ЛИЗИНГ
ЕООД за изземването и/или
репатрирането на вещта надвишават
стойността на таксата - разликата се
префактурира на клиента и се дължи
едновременно със заплащането на
таксата.

18. ТАКСИ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ 
И/ИЛИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 
ДОГОВОР

180 лв. Таксата включва стойността на
административните дейности по
изготвяне на необходимите документи за
прехвърляне на собствеността върху
лизинговата вещ на Лизингополучателя.
Нотариалните такси съгласно тарифата
за нотариалните такси по ЗННД,
държавните такси съгласно ЗМДТ, както
и разходите за издаване на
удостоверение за застрахователна
стойност съгласно тарифата на
съответния застраховател, са за сметка
на Лизингополучателя.

19. ЕКСПРЕСНИ УСЛУГИ - ДО 24 
ЧАСА

двойна стойност на 
услугата

Услугата се извършва след писмено
искане от Лизингополучателя. 

20. УСЛУГИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ГЛОБИ 24 лв.

21. ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ 240 лв.



22. НЕУСТОЙКА ЗА 
НЕОСНОВАТЕЛНО ЗАДЪРЖАНЕ НА 
ЛИЗИНГОВА ВЕЩ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ 
ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР 
ЗА ЛИЗИНГ

Най-голямата лизингова 
вноска.

Лизингодателят има право да получи
неустойка с обезщетителен характер за
всеки започнал месец след изтичане или
прекратяване на договора за лизинг, до
момента на връщане или придобиване
на собственост на лизингова вещ.

25. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ С ОРГАНИ НА КАТ, 
МВР, ПРОКУРАТУРА И ДР. 
ДЪРЖАВНИ  ИНСТИТУЦИИ, ВЪВ 
ВРЪЗКА С ДЕЙСТВИЯ ИЛИ 
БЕЗДЕЙСТВИЯ НА КЛИЕНТА

120лв

26. ДРУГИ РАЗХОДИ размер на разходите, 
увеличен с размера на 
дължимия ДДС

Всички останали суми, възникнали като
допълнителен разход във връзка с
договора за лизинг и неизвестни към
датата на сключването му, заплатени от
ОТП ЛИЗИНГ ЕООД

  

5. Управителят на "ОТП ЛИЗИНГ” ЕООД има право по всяко време да изменя и допълва настоящата
Тарифа. Измененията и допълненията влизат в сила от деня, посочен в нея.

6. Настоящата Тарифа е в сила от 01.01.2016 г. 

1. Настоящата Тарифа определя стандартните такси и комисиони, дължими и платими от клиенти на "ОТП
ЛИЗИНГ” ЕООД преди извършването на услугата/операцията, освен ако в Договора за финансов лизинг е
уговен друг падеж. За услуги и операции, които не са предмет на настоящата Тарифа, "ОТП ЛИЗИНГ” ЕООД
прилага такси и комисиони по договореност. При противоречие с посоченото в Индивидуалния договор за
финансов лизинг, се прилага Индивидуалният договор за финансов лизинг.

2. Настоящата Тарифа се прилага за всички български и чуждестранни физически, юридически лица и
еднолични търговци, клиенти на "ОТП ЛИЗИНГ” ЕООД.

3. За всяка услуга и операция, извършвана от "ОТП ЛИЗИНГ” ЕООД, се прилага актуалната към деня на
извършване на услугата/операцията Тарифа.

4. Таксите и комисионите, които поради валутата на договора за лизинг са определяеми в чуждестранна
валута, се събират в лева, като равностойността им се определя по обменния курс на Българска Народна
Банка за деня на извършване на операцията.


