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TАРИФА ЗА 

ТАКСИТЕ И КОМИСИОННИТЕ  

НА „Д ЛИЗИНГ“ ЕАД  

в сила от 17.10.2018 г. 

Услуга 
Цена 

Пояснения 

1. Такса за разглеждане на искане за 

лизинг. 
0.1 % от исканото 

финансиране, но 

не по – малко от 

50 лв. 

Таксата е дължима при подаване на искане за 

лизинг. 

2. Предоговаряне на условията по 

подписан лизингов договор по искане 

на клиента. 

0.1% от 

неизплатената 

главница, но не по – 

малко от 200 лв. 

Комисионната се заплаща при подаване на 

искане за предоговаряне от клиента. 

 

3. Такса за управление на предоставен 

лизинг.* 

*За физически лица не се събира такса 

управление 

2% еднократно 

или  

0.5% годишно 

Таксата за управление се изчислява в процент 

от стойността на финансираната сума. 

Таксата за управление е дължима и се 

заплаща: 

- Еднократно преди усвояване на 

одобрения лизинг;  

- Всяка година от срока на договора. 

За първата година е дължима преди 

усвояване на одобрения лизинг. 

Таксата за управление не подлежи на 

връщане в случай на предсрочно погасяване. 

Не се допуска заплащането й да се извърши за 

сметка на средства от одобрения лизинг.  

4. Изготвяне на оценка от лицензиран 

оценител (на машини, оборудване, МПС 

или недвижима собственост) 

4.1 Изготвяне на оценка от лицензиран 

оценител  

 

4.2 Потвърждение на оценка от оценител на 

„Търговска банка Д” АД 

 

 

съгласно цената на 

лицензирания 

оценител 

по договаряне 

Комисионата е платима преди изготвяне на 

оценката. 

 

 

5. Такса административни услуги  

  
10 лв./бр. 

 

по договаряне 

6. Регистрация на МПС в КАТ 

 Фабрично нови МПС  

 Употребявани МПС 

 Пререгистрация 

- Със смяна на номера 

- Без смяна на номера 

 Преиздаване на малък талон 

 Промяна на голям талон 

 

 

200 лв. 

250 лв. 

 

250 лв. 

150 лв. 

100 лв. 

100 лв. 

Таксата покрива услугите по извършване на 

регистрация/пререгистрация на МПС и 

преиздаване/промяна на талон в КАТ и не 

включва таксите, събирани от органите на 

КАТ.  

 

 

 

 



2 
 

7. Регистрация в КТИ  

 Нова техника  

 Употребявана техника 

 Пререгистрация 

 Преиздаване на талон 

 

200 лв. 

250 лв. 

250 лв. 

150 лв. 

Таксата покрива услугите по извършване на 

регистрация/пререгистрация в КТИ и не 

включва таксите, събирани от КТИ.  

8. Издаване на пълномощно за 

управление на лизинговано МПС  

 без нотариална заверка 

 с нотариална заверка 

 

 

безплатно 

50 лв.* 

Услугата се предоставя при писмено искане 

от страна на клиента. 

* Таксата включва и сумите, събирани от 

нотариуса. 

9. Банкови услуги Реални разноски Съгласно тарифите на Търговска банка Д АД 

и другите банки, участници в съответната 

операция. 

10.1. Вписване/заличаване в ЦРОЗ 

 

 

 

10.2. Услуга по вписване/заличаване на 

лиз договор в  ЦРОЗ 

Реални разноски 

 

 

 

50 лв. 

Държавната таксата за 

вписване/заличаване в ЦРОЗ е за сметка на 

лизингополучателя. 

 

Таксата покрива услугата по вписване / 

заличаване в ЦРОЗ, в случай че услугата се 

извършва от служител на „Д Лизинг” ЕАД и 

не включва държавната такса, събирана от 

ЦРОЗ, която е за сметка на 

лизингополучателя. Дължима е преди 

предоставянето на услугата. 

11. Просрочие на дължими суми 

(в това число главници, лихви,  данъци, 

застраховки, глоби и т.н.) 

 

11.1. По договори за лизинг с 

юридически лица и договори за лизинг с 

физически лица, за които не е приложим 

Закона за потребителският кредит (ЗПК) 

 

11.2. По договор за лизинг с физически 

лица, за които е приложим ЗПК 

0.1% на ден 

 

 

 

 

0.1% на ден 

 

 

 

Законната лихва за 

забава 

Неустойката се начислява от деня, следващ 

деня на възникване на задължението до деня, 

в който бъде завeрена банковата сметка на 

лизингодателя със съответната сума.  

12. Предсрочно погасяване (пълно или 

частично) 

12.1. По договори за лизинг с 

юридически лица и договори за лизинг с 

физически лица, за които не е приложим 

Закона за потребителският кредит (ЗПК) 

 

12.2. По договор за лизинг с физически 

лица, за които е приложим ЗПК 

 При остатъчен срок по договора 
до 1 една година 

 При остатъчен срок по договора 
над 1 една година 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

0.5% 

 

1% 

 

 

Таксата се изчислява върху предсрочно 

погасената сума от главницата. Възниква 

при писмено искане от страна на клиента и е 

дължима предварително.  

 

 

 

Таксата се изчислява върху предсрочно 

погасената сума от главницата. Възниква 

при писмено искане от страна на клиента и е 

дължима предварително.  

 

13. Изпращане на фактури 

.               С куриер 

 Електронна поща/факс 

 

10 лв. с ДДС на бр. 

безплатно 

 

14. Разходи възникнали при разлики от 

валутни курсове свързани с договора 

за покупка на актива или с договора за 

Реалните курсови 

разлики 
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лизинг 

15. Изготвяне на референция или 

писмена справка  

 

30 лв. 

Таксата се събира авансово, при подаване на 

писмено искане за справка. 

16. Такса за изпращане на писмено 

напомняне за дължимо плащане 

16.1. Във форма различна от нотариална 

покана 

 

16.2. Във форма на нотариална покана 

 

 

20 лв. 

 

 

Реалните разноски 

+ 20 лв. 

Писмено напомняне за дължимо плащане се 

изпраща по преценка на лизинговата 

компания само при наличие на просрочие на 

дължими суми от клиента.  

 

Таксата е дължима след извършване на 

действието от лизингодателя. 

17. Такса за управление на договора, 

дължима след изтичане на срока му до 

прехвърлянето на собствеността върху 

лизинговия актив. 

75 лв. Таксата е определена на месечна база и е 

дължима за всеки започнат месец. 

18. Прехвърляне на собствеността на 

лизинговия актив/и 

200 лв. Таксата покрива услугите подготовка на 

необходимите документи за прехвърляне на 

собствеността. Всички останали разноски 

по прехвърлянето, в т.ч. нотариални такси, 

държавни такси, удостоверение за 

застрахователна стойност и други са за 

сметка на лизингополучателя. 

19. Заплащане на дължимите данъци и 

такси относими към лизинговите 

активи 

Реалните разноски Заплащат се от лизингодателя за сметка на 

лизингополучателя и се префактурират без 

надценка. Плащането им е с приоритет при 

постъпващи плащания от клиента. 

20. Други разходи (нотариални такси, 

маркировки, еко такса и други) 

относими към лизинговите активи 

Реалните разноски Заплащат се от лизингодателя за сметка на 

лизингополучателя и се префактурират без 

надценка. Плащането им е с приоритет при 

постъпващи плащания от клиента. 

21. Плащане с директен дебит 30 лв.  Веднъж годишно. 

22. За всички други услуги неуредени в 

настоящата Тарифа 

По договореност Услугата се предоставя при писмено искане 

от страна на клиента. 

   

 

Забележки:  

1. Настоящата Тарифа е валидна за дейността на „Д Лизинг“ ЕАД. 

2. Таксите и комисионните са без ДДС, освен ако не е посочено друго.  

3. За всяка услуга/операция, извършвана от „Д Лизинг“ ЕАД, се прилага актуалната Тарифа към деня на извършване на 

услугата/операцията. 

4. „Д Лизинг“ ЕАД има право по всяко време да изменя и допълва настоящата тарифа,като промените се публикуват на 

следния уеб адрес: www.dbank.bg/bg/d-lizing и влизат в сила от деня посочен в нея. 
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www.dbank.bg 
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