
 

 

Разходи за покупка и доставка на автомобил от Германия – 2023 г. 

 

 
 

 

# 
 

Вид на разхода 
 

Количество 

 

Покупка и доставка на МПС на 
собствен ход 

 

Покупка и доставка на МПС с автовоз 

 

1. 
Цена на МПС – (пример) 1 бр. 10 000евро 10000 евро 

Разходи за технически преглед на МПС в Германия 

    2. 
Преглед и диагностика в официален сервиз 

на марката (препоръчително)  
      2 раб. часа 500 евро (по желание на клиента) не се предлага 

    3.  

Техническа и компютърна проверка на 

МПС, в местен сервиз,тест драйв, преглед 

от механик (техническо лице)  

(препоръчително) 

2 раб. часа 150 евро (по желание на клиента) не се предлага 

4. 

Техническа и компютърна проверка на 

МПСпреглед от механик (техническо лице) 

на място в автокъщата (препоръчително) 

1 раб. час безплатно безплатно 

Такси регистрация на МПС в Германия 

5. 
Транзитни номера, табели – 

(Ausfuhrkennzeichen - Schilder)  
2 бр. 30 евро 0 

6. 
Застраховка Г.О. и Каско - 15 дни                                 

(Versicherung) 
1 бр. 110 евро 0 

7. 

Административна такса - изготвяне и 

оформяне на документи в КАТ  

(VerwaltungsgebührbeiderZulassungsstelle) 

1 бр. 40 евро 0 

8. 
Данък на МПС за 30 дни (според 

категорията) – (Kfz-Steuer) 
1 бр. 35 евро 0 



Пътни такси за МПС 

9. Винетка в Австрия (10 дни) 1 бр. 10 евро 0 

10. Винетка в Унгария (10 дни) 1 бр. 20 евро 0 

11. Тол такси Сърбия 2 бр. 18 евро 0 

12. Винетка в България (7 дни) 1 бр. 8 евро 0 

13. 
Гориво (бензин, дизел) 1800 - 2000 км./1.85 

евро литър, ср.разход 7,5/100 км. 
135 литра 250 евро  0 

Транспортни разходи по доставка на МПС 

14. Самолетен билет (пример) 1 бр. 60 евро 0 

15. 
Наем (Рент а кар) – 2 дни или билети за 

влакове (пример) 
1 бр. 80 евро 0 

16. Гориво (Рент а кар) – 300 км. (пример) 30 литра 60 евро 0 

17. Нощувки хотел – (пример) 2 бр. 120 евро 0 

18. 
Транспортна услуга (доставка на МПС до 

България – София) 
4 дни 500 евро 0 

19.  

Доставка на автомобила с автовоз (между 

850 – 950 евро) според локацията на МПС 

до България – КАТ - София) 

7 дни 0 900 евро 

Такси регистрация на МПС в България 

20. 

Административна такса - изготвяне и 

оформяне на документи в КАТ - (талони, 

техн. преглед, табели) 

1 бр. 60 лева 60 лева 

21. 
Еко такса (според вида и възрастта на МПС) 

(пример) 
1 бр. 310 лева 310 лева 

22. 
Застраховка „Г.О.“ (според вида и 

възрастта на МПС) (пример) 
1 бр. 1 година 300 лева (еднократно плащане) 300 лева (еднократно плащане) 

23. 

Застраховка „Каско“ (според вида и 

възрастта на МПС) (пример на 4 вноски, 

застрахователна стойност 20 хиляди лв.) 

1 бр. 3 месеца 480  лева (1 вноска) 480  лева (1 вноска) 

24. 
Пътен данък МПС (според вида и възрастта 

на МПС) (пример) 
1 бр. 1 година 150 лева 150 лева 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  
Годишна винетка (според вида на МПС) 

(пример) 
1 бр. 1 година 87 лева 87 лева 

26. 
Такса услуга „регистрация на МПС в КАТ на 

името на новия собственик“ 
1 бр. 150 лв. (по желание на клиента) 150 лв. (по желание на клиента) 


