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Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 17.03.2022 г. Управителният съвет на Банката взе 
решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и „Тарифа за 
лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти” в сила от 18.05.2022 г.: 

1. В Раздел II. „КАСОВИ ОПЕРАЦИИ” в Тарифата за физически лица се правят следните 
изменения:  
 

                       БИЛО ЛЕВА    ВАЛУТА СТАВА ЛЕВА   ВАЛУТА 

Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ   Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ   

Чл.1. Внасяне на суми в брой от 
титуляр 

  Чл.1. Внасяне на суми в брой от 
титуляр 

  

т.1. По разплащателни сметки и 
спестовни сметки (в т.ч. Универсална 
спестовна сметка „CCB CLUB“, ЦКБ 
спестовна сметка, Детски 
безсрочен депозит, Спестовна сметка) 

0.2%, мин. 1 лв., 
макс 200 лв. 

0.2%, мин. 1 
EUR, макс 100 

EUR 

т.1. По разплащателни сметки и 
спестовни сметки (в т.ч. Универсална 
спестовна сметка „CCB CLUB“, ЦКБ 
спестовна сметка, Детски 
безсрочен депозит, Спестовна 
сметка) 

0.2%, мин. 1 лв., 
макс 200 лв. 

0.3%, мин. 1 
EUR, макс 100 

EUR 

Чл.3. Внасяне на суми в брой от 
трети лица, които не действат в 
качеството си на пълномощник  

  Чл.3. Внасяне на суми в брой от 
трети лица, които не действат в 
качеството си на пълномощник  

  

т.1. По разплащателни сметки, 
спестовни сметки и срочни депозити 

0.2%, мин. 3 лв. 0.2% мин. 3 
EUR  

т.1. По разплащателни сметки, 
спестовни сметки и срочни депозити 

0.2%, мин. 3 лв. 0.3%, мин. 3 
EUR  

 
 
 

2. В Раздел III. „КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ” в Тарифата за физически лица се 
правят следните изменения:  

 
БИЛО ЛЕВА     ВАЛУТА СТАВА ЛЕВА     ВАЛУТА 

Раздел III. КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ 
И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ 

  Раздел III. КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ 
И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ 

  

Чл.1. Наредени вътрешнобанкови 
преводи 

преводи от сметка 
наредени в банков 

офис 

преводи от сметка 
наредени в банков 

офис 

Чл.1. Наредени вътрешнобанкови 
преводи 

преводи от сметка 
наредени в банков 

офис 

преводи от сметка 
наредени в банков 

офис 
т.1. Между сметки на един и същ 
клиент в Банката, наредени в банков 
офис 

2 лв. 1.50 EUR т.1. Между сметки на един и същ 
клиент в Банката, наредени в банков 
офис 

3 лв. 3 EUR 

т.2. Между сметки на различни 
клиенти в Банката 

2 лв. 3 EUR т.2. Между сметки на различни 
клиенти в Банката 

3 лв. 3 EUR 

т.3. Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на 
публични вземания с едноредово 
платежно нареждане 

2.20 лв. - т.3. Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на 
публични вземания с едноредово 
платежно нареждане 

3.20 лв. - 

т.4. Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на 
публични вземания с многоредово 
платежно нареждане 

2.50 лв. - т.4. Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на 
публични вземания с многоредово 
платежно нареждане 

3.50 лв. - 

Чл.2.Наредени преводи към 
сметки при друг ДПУ ЛЕВА     ВАЛУТА Чл.2.Наредени преводи към 

сметки при друг ДПУ ЛЕВА     ВАЛУТА 
т.11. Канцелиране или промяна на 
наредени преводи към друг ДПУ 

  т.11. Канцелиране или промяна на 
наредени преводи към друг ДПУ 

  

т.11.1.Когато преводът е осчетоводен 
от сметката на наредителя, но не е 
излъчен 

5 лв. 4 EUR т.11.1.Когато преводът е осчетоводен 
от сметката на наредителя, но не е 
излъчен 

15 лв. 8 EUR 
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3. В Раздел X “Налагане и изпълнение на запор. Операции по сметка с наложен запор” в Тарифата 
за физически лица се правят следните изменения: 

 
БИЛО ЛЕВА     ВАЛУТА СТАВА ЛЕВА     ВАЛУТА 

Чл. 1. Еднократна такса за 
обработка и изпълнение на 
запорно съобщение (с вкл. ДДС) 

20 лв. 10 EUR Чл. 1. Еднократна такса за 
обработка и изпълнение на 
запорно съобщение (с вкл. ДДС) 

25 лв. 12.50 EUR 

Чл.2. Месечна такса за 
поддържане на сметка, по която е 
наложен запор 

  Чл.2. Месечна такса за 
поддържане на сметка, по която е 
наложен запор 

  

т.1.  по разплащателни сметки 5 лв. 2.50 EUR т.1.  по разплащателни сметки 6.50 лв. 3.30 EUR 

т.2.  по сметки с дебитни карти 5 лв. 2.50 EUR т.2.  по сметки с дебитни карти 6.50 лв. 3.30 EUR 

т.3. по спестовни сметки (в т.ч. 
Универсална спестовна сметка „CCB 
CLUB“, ЦКБ спестовна сметка, 
Спестовна сметка) 

5 лв. 2.50 EUR т.3. по спестовни сметки (в т.ч. 
Универсална спестовна сметка „CCB 
CLUB“, ЦКБ спестовна сметка, 
Спестовна сметка) 

6.50 лв. 3.30 EUR 

Чл. 5. При канцелиране на превод 
и/или извършване на сторно 
операция от запорирана сметка по 
искане на наредителя/вносителя 
поради допусната грешка от негова 
страна 

15 лв.  Чл. 5. При канцелиране на превод 
и/или извършване на сторно 
операция от запорирана сметка по 
искане на наредителя/вносителя 
поради допусната грешка от негова 
страна 

20 лв.  

Чл. 6. Такса за проучване и връщане 
на грешно нареден превод по вина на 
наредителя по запорираната сметка 
(таксата е за сметка на наредителя и 
се приспада от размера на грешно 
наредената сума, която подлежи на 
връщане) 

15 лв.  

Чл. 6. Такса за проучване и връщане 
на грешно нареден превод по вина на 
наредителя по запорираната сметка 
(таксата е за сметка на наредителя и 
се приспада от размера на грешно 
наредената сума, която подлежи на 
връщане) 

25 лв.  

Забележки: 
1.Еднократната такса по чл. 1 за обработка и изпълнение на всяко запорно 
съобщение се дължи от всяка сметка, блокирана на основание запор. 

Забележки: 
1. Еднократната такса по чл. 1 за обработка и изпълнение на всяко запорно 
съобщение, в това число и на съобщение за вдигане на наложен запор, се 
дължи от всяка сметка, блокирана на основание запор. 

 

4. В Раздел III. „КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ” в Тарифата за бизнес клиенти се 
правят следните изменения:  

 

БИЛО ЛЕВА     ВАЛУТА СТАВА ЛЕВА     ВАЛУТА 
Раздел III. КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ 
И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ 

  Раздел III. КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ 
И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ 

  

Чл.1. Наредени вътрешнобанкови 
преводи 

преводи от сметка 
наредени в банков 

офис 

преводи от сметка 
наредени в банков 

офис 

Чл.1. Наредени вътрешнобанкови 
преводи 

преводи от сметка 
наредени в банков 

офис 

преводи от сметка 
наредени в банков 

офис 
т.1. Между сметки на един и същ 
клиент в Банката, наредени в банков 
офис 

2 лв. 1.50 EUR т.1. Между сметки на един и същ 
клиент в Банката, наредени в банков 
офис 

3 лв. 3 EUR 

т.2. Между сметки на различни 
клиенти в Банката 

2 лв. 3 EUR т.2. Между сметки на различни 
клиенти в Банката 

3 лв. 3 EUR 

т.3. Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на 
публични вземания с едноредово 
платежно нареждане 

2.20 лв. - т.3. Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на 
публични вземания с едноредово 
платежно нареждане 

3.20 лв. - 

т.4. Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на 
публични вземания с многоредово 
платежно нареждане 

2.50 лв. - т.4. Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на 
публични вземания с многоредово 
платежно нареждане 

3.50 лв. - 

Чл.2.Наредени преводи към 
сметки при друг ДПУ ЛЕВА     ВАЛУТА Чл.2.Наредени преводи към 

сметки при друг ДПУ ЛЕВА     ВАЛУТА 

т.10. Канцелиране или промяна на 
наредени преводи към друг ДПУ 

  т.10. Канцелиране или промяна на 
наредени преводи към друг ДПУ 

  

т.10.1.Когато преводът е осчетоводен 
от сметката на наредителя, но не е 
излъчен 

5 лв. 4 EUR т.10.1.Когато преводът е осчетоводен 
от сметката на наредителя, но не е 
излъчен 

15 лв. 8 EUR 
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5. В Раздел XIII “Налагане и изпълнение на запор. Операции по сметка с наложен запор” в 
Тарифата за бизнес клиенти се правят следните изменения: 

 

БИЛО ЛЕВА     ВАЛУТА СТАВА ЛЕВА     ВАЛУТА 

Чл. 1. Еднократна такса за 
обработка и изпълнение на 
запорно съобщение (с вкл. ДДС) 

 20 лв. 10 EUR Чл. 1. Еднократна такса за 
обработка и изпълнение на 
запорно съобщение (с вкл. ДДС) 

30 лв. 15 EUR 

Чл. 5. При канцелиране на превод 
и/или извършване на сторно 
операция от запорирана сметка по 
искане на наредителя/вносителя 
поради допусната грешка от негова 
страна 

 15 лв.  Чл. 5. При канцелиране на превод 
и/или извършване на сторно 
операция от запорирана сметка по 
искане на наредителя/вносителя 
поради допусната грешка от негова 
страна 

20 лв.  

Чл. 6. Такса за проучване и връщане 
на грешно нареден превод по вина на 
наредителя по запорираната сметка 
(таксата е за сметка на наредителя и 
се приспада от размера на грешно 
наредената сума, която подлежи на 
връщане) 

20 лв.  Чл. 6. Такса за проучване и връщане 
на грешно нареден превод по вина на 
наредителя по запорираната сметка 
(таксата е за сметка на наредителя и 
се приспада от размера на грешно 
наредената сума, която подлежи на 
връщане) 

25 лв.  

Забележки: 
1. Еднократната такса по чл. 1 за обработка и изпълнение на всяко запорно 
съобщение се дължи от всяка сметка, блокирана на основание запор. 

Забележки: 
1. Еднократната такса по чл. 1 за обработка и изпълнение на всяко запорно 
съобщение, в това число и на съобщение за вдигане на наложен запор, се 
дължи от всяка сметка, блокирана на основание запор. 

 

 

Промените в Раздел II. „КАСОВИ ОПЕРАЦИИ”, Раздел III. „КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ” 
и в Раздел X “Налагане и изпълнение на запор. Операции по сметка с наложен запор” в Тарифата за 
физически лица и в Раздел III. „КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ” и в Раздел XIII “Налагане 
и изпълнение на запор. Операции по сметка с наложен запор” в Тарифата за бизнес клиенти влизат в 
сила считано от 18.05.2022 г. 

 

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми 
Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има 
право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и 
обезщетения. 

 


