
1 
 

 
 

 

 

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 23.02.2023 г. Управителният съвет на Банката 
взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и в 
„Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти” в сила от 24.04.2023 г. 

 

1. В Раздел I. „ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ” в тарифата за 
бизнес клиенти се правят следните изменения:  

 
 
 

БИЛО 
 

ЛЕВА 
 

ВАЛУТА 
 

СТАВА 
 

ЛЕВА 
 

ВАЛУТА 
Р. I. ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И 
ЗАКРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ 

  Р. I. ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И 
ЗАКРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ 

  

Чл.1 Откриване на сметки в 
национална и чуждестранна валута 

  Чл.1 Откриване на сметки в 
национална и чуждестранна валута 

  

т.1. Разплащателна сметка  10.00 лв.  5.00 EUR т.1. Разплащателна сметка  10.00 лв. 10.00 EUR 

Чл.2. Месечна такса за поддържане 
на банкови сметки и извлечения на 
движението по тях в национална и 
чуждестранна валута 

  Чл.2. Месечна такса за поддържане 
на банкови сметки и извлечения на 
движението по тях в национална и 
чуждестранна валута 

 

т.1. Сметки /разплащателни, 
набирателни, с изключение на 
набирателните сметки по чл. 2. т. 8, 
акредитивни, ликвидационни, особени, 
Escrow и други сметки, с изключение на 
сметки, по които има издадени кредитни 
карти/, за които се предоставя 
извлечение на хартиен носител при 
поискване в офис на Банката или се 
изпраща извлечение по електронна 
поща 

15.00 лв. 8.00 EUR т.1. Сметки /разплащателни, 
набирателни, с изключение на 
набирателните сметки по чл. 2. т. 8, 
акредитивни, ликвидационни, особени, 
Escrow и други сметки, с изключение на 
сметки, по които има издадени кредитни 
карти/, за които се предоставя 
извлечение на хартиен носител при 
поискване в офис на Банката или се 
изпраща извлечение по електронна 
поща 

15.00 лв. 10.0 EUR 

 
2. В Раздел IV. „ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНИ КАРТИ” към тарифата за физически лица  се правят 

следните изменения:  
 

БИЛО СТАВА 
Р.IV. ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНИ 
КАРТИ 

ЛЕВА ВАЛУТА Р.IV.ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНИ 
КАРТИ 

ЛЕВА ВАЛУТА 

Чл.1. Операции с дебитни карти     Чл.1. Операции с дебитни карти     

т.13. Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ или чрез ПОС терминал в 
България 

  

  

т.13. Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ или чрез ПОС терминал 
в България 

  

 
т.13.2. От АТМ устройство на друг 
доставчик на платежни услуги 1.50 лв. - 

т.13.2. От АТМ устройство на друг 
доставчик на платежни услуги 

0.2 % от 
сумата, мин. 

1.50 лв. 
- 

т.14.1. Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ в страните от ЕС 1.50 лв. - 

т.14.1. Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ в страните от ЕС 

0.2 % от 
сумата, мин. 

1.50 лв. 
- 
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т.20. Проверка на наличност и 
последни 5 транзакции   

т.20. Проверка на наличност и 
последни 5 транзакции   

т.20.1. Справка за наличност и 
последни 5 транзакции от АТМ в 
България. Не се прилага за World 
Debit Mastercard 

0.20 лв. - 

т.20.1. Справка за наличност и 
последни 5 транзакции от АТМ в 
България. Не се прилага за World 
Debit Mastercard 

0.60 лв. - 

 
  

т.20.6. Създава се нова т. 20.6.  
Справка за наличност посредством 
електронните канали на ЦКБ АД 

без такса без такса 

чл.7. Операции с международни 
кредитни карти Mastercard и Visa   

чл.7. Операции с международни 
кредитни карти Mastercard и Visa   

т.17.1. Теглене на пари в брой от 
АТМ на Банката 

- 1.50 EUR 

т.17.1. Теглене на пари в брой от 
АТМ на Банката   

                     
1.50 EUR+ 

1.5% 

т.18.1. Справка за наличност и 
последни 5 транзакции от АТМ в 
България 

0.50 лв. - 
т.18.1. Справка за наличност и 
последни 5 транзакции от АТМ в 
България 

   1.00 лв. - 

 
  

т.18.5. Създава се нова т. 18.5. 
Справка за наличност посредством 
електронните канали на ЦКБ АД 

без такса без такса 

 

3. В Приложение № 4 Тарифа за издаване и използване на местна дебитна карта Bcard се правят 
следните изменения: 

БИЛО СТАВА 
Тарифа за издаване и използване 
на местна дебитна карта Bcard 

ЛЕВА ВАЛУТА Тарифа за издаване и използване 
на местна дебитна карта Bcard 

ЛЕВА ВАЛУТА 

т.6. Теглене на пари в брой от АТМ 
на друга банка 1.50 лв. 

- т.6. Теглене на пари в брой от АТМ 
на друга банка 

0.2 % от 
сумата, мин. 

1.50 лв. 
- 

т.14. Справка за наличност и 
последни 5 транзакции от АТМ в 
България.  

0.20 лв. 
- т.14. Справка за наличност и 

последни 5 транзакции от АТМ в 
България.  

0.60 лв. - 

 

 
 

т.14.2. Създава се нова т. 14.2. 
Справка за наличност посредством 
електронните канали на ЦКБ АД 
 

без такса без такса 

 
4. В Раздел VII. „СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ТЪРГУВАНИ В СТРАНАТА” в 

тарифата за физически лица се правят следните изменения:  
 
 
 

 
БИЛО 

 
ЛЕВА 

 
ВАЛУТА 

 
СТАВА 

 
ЛЕВА 

 
ВАЛУТА 

Раздел VII. СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С 
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, 
ТЪРГУВАНИ В СТРАНАТА 

  Раздел VII. СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ 
С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, 
ТЪРГУВАНИ В СТРАНАТА 

  

Чл.1. Държавни ценни книжа   Чл.1. Държавни ценни книжа   

т.2. Обработка на сделки с ДЦК на 
вторичен пазар   
    

  т.2. Обработка на сделки с ДЦК на 
вторичен пазар   
    

  

т.2.1. За всяка сделка на нерегулиран 
пазар между Клиент на Банката, водещ 
се в регистъра на Банката и друг 
участник в ЕСРОТ    

10 лв.   т.2.1. Сделка на нерегулиран пазар с 
ДЦК от / за сметка на клиент на 
Банката.   

0.05%, мин 
20лв 

 

т.2.2. За всяка сделка на нерегулиран 
пазар между Клиент на Банката, водещ 
се в регистъра на Банката и клиент на 
друг участник в ЕСРОТ  
  

10 лв.  т.2.2. Сделка на нерегулиран пазар с 
ДЦК от / за собствен портфейл на 
Банката.    

без такси и 
комисиони 
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т.2.3. За всяка сделка на нерегулиран 
пазар между Клиенти на Банката, 
водещи се в регистъра на Банката 
    

10 лв. за всяка от 
страните 

 т.2.3. За всяка сделка на нерегулиран 
пазар между Клиенти на Банката, 
водещи се в регистъра на Банката 
    

20 лв. за всяка 
от страните 

 

т.2.4. Сделка на нерегулиран пазар с 
ДЦК от / за собствен портфейл на 
Банката.     

без такси и 
комисиони 

 т.2.4. Прехвърляне на ДЦК от/към 
регистър при ЦКБ АД по/от регистър 
на друг първичен дилър  
   

20 лв.  

т.2.5. Прехвърляне на ДЦК от/към 
регистър при ЦКБ АД по/от регистър на 
друг първичен дилър  
   

15 лв.   т.2.5. Комисиона за покупка или 
продажба на ДЦК, извършено на 
регулирано място на търговия със 
сетълмент през Централен депозитар 
АД     

0.02% от 
стойността 
на сделката 

 

т.2.6. Комисиона за покупка или 
продажба на ДЦК, извършено на 
регулирано място на търговия със 
сетълмент през Централен депозитар АД
     

0.02% от общата 
изпълнена стойност 

през всеки 
търговски ден  

 т.2.6. Прехвърляне на ДЦК по сметка 
на МФ при БНБ за участие в 
приватизационна сделка (с вкл. ДДС) 

12 лв.  

т.2.7. Прехвърляне на ДЦК по сметка на 
МФ при БНБ за участие в 
приватизационна сделка (с вкл. ДДС)  

12 лв.   т.2.7. Канцелиране на инструкции по 
сделка      

40 лв.
  

 

т.2.8. Канцелиране на инструкции по 
сделка      

40 лв.    т 2.8. отпада   

Чл.2. Корпоративни ценни книжа 
(КЦК), общински облигации, дялове 
от колективни инвестиционни схеми 
и компенсаторни платежни средства
    
   

  Чл.2. Корпоративни ценни книжа 
(КЦК), общински облигации, 
дялове от колективни 
инвестиционни схеми и 
компенсаторни платежни средства
     

   

т.1. Операции и сделки с ценни книжа
    
     

   т.1. Операции и сделки с ценни книжа   

т.1.1. Посредничество при сключване на 
сделки с корпоративни ценни книжа – 
акции, права върху акции, депозитарни 
разписки върху акции, компенсаторно 
платежни средства и дялове от 
колективни инвестиционни схеми на 
регулирано място на търговия (върху 
стойността на поръчката):  
    
     

  т.1.1. Посредничество при сключване 
на сделки с корпоративни ценни 
книжа – акции, права върху акции, 
депозитарни разписки върху акции, 
компенсаторно платежни средства и 
дялове от колективни инвестиционни 
схеми на регулирано място на 
търговия (върху стойността на 
поръчката):   
   

   

т.1.1.2.1. до 1 000 лв. включително 
    
    

1.50%   т.1.1.2.1. до 1 000 лв. включително 
     

1.75%  

т.1.1.2.2. от 1 000.01 лв. до 50 000 лв. 
включително   
  

0,80%   т.1.1.2.2. от 1 000.01 лв. до 50 000 
лв. включително 

1.00%  

т.3. Откриване на клиентска подсметка 
за ценни книжа при ЦКБ АД  
   

2 лв.  т.3. Откриване на клиентска 
подсметка за ценни книжа при ЦКБ АД
   

5 лв 
 

 

т.4. Прехвърляне на ценни книжа от 
собствена сметка при ЦД по клиентска 
подсметка при ЦКБ АД  
   

3 лв.  т.4. Прехвърляне на ценни книжа от 
собствена сметка при ЦД по клиентска 
подсметка при ЦКБ АД 

5 лв.  

т.5. Прехвърляне на ценни книжа от 
подсметка при друг инвестиционен 
посредник към клиентска подсметка при 
ЦКБ АД    

3 лв.  т.5. Прехвърляне на ценни книжа от 
подсметка при друг инвестиционен 
посредник към клиентска подсметка 
при ЦКБ АД  

5 лв.  

т.6. Прехвърляне на ценни книжа от 
клиентска подсметка при ЦКБ АД към 
собствена сметка при ЦД  
   

10 лв.  т.6. Прехвърляне на ценни книжа от 
клиентска подсметка при ЦКБ АД към 
собствена сметка при ЦД  

15 лв.  

т.7. Прехвърляне на ценни книжа от 
клиентска подсметка при ЦКБ АД в 
клиентска подсметка при друг 
инвестиционен посредник  
   

10 лв.  т.7. Прехвърляне на ценни книжа от 
клиентска подсметка при ЦКБ АД в 
клиентска подсметка при друг 
инвестиционен посредник  

15 лв.  

т.8. Издаване на депозитарна разписка 
от “Централен депозитар” АД (с вкл. 
ДДС)     

6 лв.  т.8. Издаване на депозитарна 
разписка от “Централен депозитар” 
АД (с вкл. ДДС)  

8 лв.  
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5. В Раздел VIII. „СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ТЪРГУВАНИ НА 
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ ” в тарифата за физически лица се правят следните изменения:
  

 
                       БИЛО ЛЕВА    ВАЛУТА СТАВА ЛЕВА   ВАЛУТА 

Раздел VIII. СДЕЛКИ И 
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ 
ИНСТРУМЕНТИ, ТЪРГУВАНИ НА 
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ 

  Раздел VIII. СДЕЛКИ И 
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ 
ИНСТРУМЕНТИ, ТЪРГУВАНИ НА 
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ 

  

Чл.1. Държавни ценни книжа, 
регистрирани извън България 
(чуждестранни ДЦК) 
   
   

  Чл.1. Държавни ценни книжа, 
регистрирани извън България 
(чуждестранни ДЦК) 
   
  

  

т. 3. Прехвърляне на чуждестранни 
ДЦК от/към клиент, чийто регистър 
не се води в Банката 
    

по договаряне, 
мин. 15  лв. 

 т. 3. Прехвърляне на чуждестранни 
ДЦК от/към клиент, чийто регистър не 
се води в Банката  

по договаряне, 
мин. 30  лв.

  
 

Чл.2. Корпоративни ценни 
книжа, регистрирани извън 
България   
   
  

  Чл.2. Корпоративни ценни книжа, 
регистрирани извън България  
    
  

  

т.1. Операции с акции 
   
   

  т.1. Операции с акции   

т.1.1. Такса за трансфер по договаряне, 
мин. 10 лв. 

 т.1.1. Такса за трансфер по договаряне, 
мин. 30 лв.

  

 

т.1.2. Комисиона за сделка 
    

 по договаряне, 
мин. 0.10%, но не 

по-малко от 25 
EUR на сделка 

т.1.2. Комисиона за сделка  
   

 по договаряне, 
мин. 0.30%, но 
не по-малко от 

30 EUR на 
сделка  

т.2. Операции с дългови инструменти   т.2. Операции с дългови инструменти   

т.2.1. Такса за трансфер 
    

по договаряне, 
мин. 10 лв. 

 т.2.1. Такса за трансфер  
   

по договаряне, 
мин. 30 лв.

  

 

т.2.2. Комисиона за сделка 
    

 по договаряне, 
мин. 0.10% 

т.2.2. Комисиона за сделка  
   

 по договаряне, 
мин. 0.10%, но 
не по-малко от 

30 EUR на 
сделка  

 
6. В Раздел X “Налагане и изпълнение на запор. Операции по сметка с наложен запор” в 

тарифата за 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) 

25 лв. 12.50 EUR Чл. 1. Еднократна такса за обработка 
и изпълнение на запорно съобщение 
(с вкл. ДДС) 

      25.43 лв.    13 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 6.50 лв. 3.30 EUR т.1.  по разплащателни сметки 6.85 лв.    3.50 EUR 

т.2.  по сметки с дебитни карти 6.50 лв. 3.30 EUR т.2.  по сметки с дебитни карти 6.85 лв.    3.50 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 т.3. по спестовни сметки (в т.ч. 
Универсална спестовна сметка „CCB 
CLUB“, ЦКБ спестовна сметка, Спестовна 
сметка) 

6.85 лв.    3.50 EUR 

Чл. 3. Закриване на разплащателна 
сметка със запор по нареждане на 
титуляря, открита до 6 месеца от 
датата на закриване 

4 лв. 2 EUR Чл. 3. Закриване на разплащателна 
сметка със запор по нареждане на 
титуляря, открита до 6 месеца от 
датата на закриване 

5.87 лв.      3 EUR 

Чл.4. Теглене на несеквестируеми 
суми, включително суми над размера 
на запора, от запорирани 
разплащателни сметки, спестовни 
сметки (в т.ч. Универсална спестовна 
сметка „CCB CLUB“, ЦКБ спестовна 

до 100 лв. 
– 10 лв. 

над 100.01 
лв. - 0.5%, 
мин. 8 лв.  

до 50 EUR – 
5 EUR 

над 50.01 
EUR  - 

0.55%, мин. 
4 EUR  

Чл.4. Теглене на несеквестируеми 
суми, включително суми над размера 
на запора, от запорирани 
разплащателни сметки, спестовни 
сметки (в т.ч. Универсална спестовна 
сметка „CCB CLUB“, ЦКБ спестовна 

0.7%, мин. 
11.73 лв. 

0.7%, мин. 
6 EUR 
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сметка, Детски безсрочен депозит, 
Спестовна сметка) и срочни депозити 
не на падеж (в т.ч. Детски срочен 
депозит), и други сметки, съгласно 
сключен договор 

сметка, Детски безсрочен депозит, 
Спестовна сметка) и срочни депозити 
не на падеж (в т.ч. Детски срочен 
депозит), и други сметки, съгласно 
сключен договор 

   Създава се Нов чл. 4а:  
Чл. 4а: Превод по сметка на 
изпълнителен орган в изпълнение на 
наложен запор: 

  

   т. 1. Вътрешнобанкови преводи: 
 

  

   т.1.1. Преводи по сметки на съдебни 
изпълнители 

5.87 лв. 3 EUR 

   т.1.2. Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на публични 
вземания с едноредово платежно 
нареждане 

6.85 лв.     

   т.2. Преводи към сметки при друг ДПУ:   

   т.2.1. преводи през БИСЕРА 7.82 лв.    
 

 

   т.2.2. преводи през РИНГС 29.34 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. 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 

23.47 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.  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) 

29.34 лв. 
 

 

Чл. 7. Такса за издаване на 
удостоверение за наличие на 
блокирани суми по сметки в 
изпълнение на наложен запор (с 
вкл. ДДС) 

  Чл. 7. Такса за издаване на 
удостоверение за наличие на 
блокирани суми по сметки, 
извършени преводи към 
изпълнителен орган и друга 
информация, във връзка с 
изпълнение на запор (с вкл. ДДС) 

  

т.1. в срок до три работни дни 48 лв.  т.1. в срок до три работни дни 48.90 лв.   

т.2. в рамките на работния ден 60 лв.  т.2. в рамките на работния ден 62.59 лв.   

 
 

 
 

7. В Раздел II. „КАСОВИ ОПЕРАЦИИ” в тарифата за бизнес клиенти 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 

0.3%, мин. 4 
лв., макс. 400 

лв. 

0.3%, мин. 2 
EUR, макс 200 

EUR 

Чл.1 Внасяне на суми в брой от 
титуляр 

0.4%, мин. 5 
лв., макс. 400 

лв. 

0.4%, мин. 
2.50 EUR, 
макс 200 

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 и 
срочни депозити 

0.4%, мин. 5 
лв. 

0.3%, мин. 3 
EUR 

т.1. По разплащателни сметки и 
срочни депозити 

0.5%, мин. 5 
лв. 

0.4%, мин. 
3 EUR 
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8. В Раздел III. „КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ” в тарифата за бизнес клиенти се 
правят следните изменения:  

 
 

БИЛО 
 

ЛЕВА 
 

СТАВА 
 

ЛЕВА 
 

Раздел III. КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ И 
ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ 

 Раздел III. КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ 
И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ 

 

Чл. 2. Наредени преводи към сметки 
при друг ДПУ 

преводи от сметка наредени в 
банков офис 

Чл. 2. Наредени преводи към 
сметки при друг ДПУ 

преводи от сметка наредени в 
банков офис 

т.1 Преводи през БИСЕРА  
6.00 лв. 

т.1 Преводи през БИСЕРА   
6.85 лв. 

т.1.1. Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на публични 
вземания с едноредово платежно 
нареждане 

 
 

6.00 лв. 

т.1.1. Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на 
публични вземания с едноредово 
платежно нареждане 

 
 

6.85 лв. 

т.1.2. Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на публични 
вземания с многоредово платежно 
нареждане 

7.00 лв. (6.00 лв. плюс 1 лв. такса 
за обработка) 

т.1.2. Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на 
публични вземания с многоредово 
платежно нареждане 

7.85 лв. (6.85 лв. плюс 1 лв. 
такса за обработка) 

т.3. Автоматични междубанкови 
плащания 

 т.3. Автоматични междубанкови 
плащания 

 

т.3.1. Автоматични трансфери Push  
6.00 лв. (чрез БИСЕРА) 

            

т.3.1. Автоматични трансфери Push  
6.85 лв. (чрез БИСЕРА) 

           
т.3.2. Автоматични фиксирани преводи  

6.00 лв. (чрез БИСЕРА) 
 

т.3.2. Автоматични фиксирани 
преводи 

 
6.85 лв. (чрез БИСЕРА) 

           

  
ЛЕВА 

 
     ВАЛУТА 

  
ЛЕВА 

 
    ВАЛУТА 

т.4. Преводи лева и евро от сметка на 
клиент в Банката към сметка при друг 
ДПУ – небанкова институция, обслужван 
в ЦКБ АД 
 

 
 

6.00 лв. 

 
 

3.07 EUR 

т.4. Преводи лева и евро от сметка 
на клиент в Банката към сметка 
при друг ДПУ – небанкова 
институция, обслужван в ЦКБ АД 
 

 
 

6.85 лв. 

 
 

3.50 EUR 

т.5. Преводи в евро в Европейското 
икономическо пространство (ЕИП) 

преводи от сметка наредени в 
банков офис 

т.5. Преводи в евро в Европейското 
икономическо пространство (ЕИП) 

преводи от сметка наредени в 
банков офис 

т.5.1. Чрез платежна система за нетен 
сетълмент (СЕПА преводи) - за суми до 
51,129.19 евро вкл. (равностойност на 
100,000 лв) 

 
 

            3.07 EUR 
 

 
 

т.5.1. Чрез платежна система за 
нетен сетълмент (СЕПА преводи) - 
за суми до 51,129.19 евро вкл. 
(равностойност на 100,000 лв) 

 
 

                      3.50 EUR  
 

Чл. 2. Приемане и обработване на 
нареждане за масови плащания 

 Чл. 2. Приемане и обработване 
на нареждане за масови 
плащания 

 

т.2. Към сметка при друг ДПУ  т.2. Към сметка при друг ДПУ  
 

т.2.1. През БИСЕРА  
            4.00 лв. на превод 

т.2.1. През БИСЕРА  
              5.00 лв. на 
превод 

Чл. 6 Директни дебити   с нареждане на хартиен носител Чл. 6 Директни дебити   с нареждане на хартиен 
носител 

т.2. Директни дебити към друг ДПУ 
 

т.2. Директни дебити към друг ДПУ 
 

т.2.1. Иницииране на преводно 
нареждане за директен дебит 

 
6.00 лв. 

т.2.1. Иницииране на преводно 
нареждане за директен дебит 

 
6.85 лв. 

т.2.3. Плащане по инициирани преводни 
нареждания за директен дебит  

 
                 7.00 лв./6.00 лв. 

плюс 1.00 лв. такса 
за проверка на съгласие/ 

т.2.3. Плащане по инициирани 
преводни нареждания за директен 
дебит  
 

 
7.85 лв./6.85 лв. 

плюс 1.00 лв. такса 
за проверка на съгласие/ 

т.2.4. Отказ от плащане по инициирано 
преводно нареждане за директен дебит, 
когато отказът е по вина на платеца 

 
6.00 лв. 

т.2.4. Отказ от плащане по 
инициирано преводно нареждане 
за директен дебит, когато отказът е 
по вина на платеца 

 
6.85 лв. 
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9. В Раздел IV. „ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНИ КАРТИ” към тарифата за бизнес клиенти се правят 
следните изменения: 

БИЛО СТАВА 
Р.IV. ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНИ 
КАРТИ 

ЛЕВА ВАЛУТА Р.IV. ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНИ 
КАРТИ 

ЛЕВА ВАЛУТА 

Чл.1. Операции с дебитни карти     Чл.1. Операции с дебитни карти     

т.13. Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ или чрез ПОС терминал в 
България 

  
  

т.13. Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ или чрез ПОС терминал 
в България 

  
  

т.13.2. От АТМ устройство на друг 
доставчик на платежни услуги 1.50 лв. 

- т.13.2. От АТМ устройство на друг 
доставчик на платежни услуги 

0.2 % от 
сумата, мин. 

1.50 лв. 

- 

т.14.1. Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ в страните от ЕС 1.50 лв. 

- 
т.14.1. Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ в страните от ЕС 

0.2 % от 
сумата, мин. 

1.50 лв. 

- 

т.20. Проверка на наличност и 
последни 5 транзакции  

- т.20. Проверка на наличност и 
последни 5 транзакции  

- 

т.20.1. Справка за наличност и 
последни 5 транзакции от АТМ в 
България. Не се прилага за World 
Debit Mastercard 

0.20 лв. 
- 

т.20.1. Справка за наличност и 
последни 5 транзакции от АТМ в 
България. Не се прилага за World 
Debit Mastercard 

0.60 лв. 
- 

 
 

 т.20.5. Създава се нова т. 20.5. 
Справка за наличност посредством 
електронните канали на ЦКБ АД 

без такса без такса 

чл.5. Операции с международни 
кредитни карти Mastercard и Visa    чл.5. Операции с международни 

кредитни карти Mastercard и Visa     

т.14.1. Теглене на пари в брой от 
АТМ на Банката  

1.50 EUR 
т.14.1. Теглене на пари в брой от 
АТМ на Банката   

1.50 
EUR+1.5% 

т.15.1. Справка за наличност и 
последни 5 транзакции от АТМ в 
България 

0.50 лв.  т.15.1. Справка за наличност и 
последни 5 транзакции от АТМ в 
България 

1.00 лв.  

 

 
 

т.15.5. Създава се нова т. 15.5. 
Справка за наличност посредством 
електронните канали на ЦКБ АД без такса без такса 

 
 

 
10.  В Раздел X. „СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ТЪРГУВАНИ В СТРАНАТА” в 

тарифата за бизнес клиенти се правят следните изменения:  
 
  

 
 

БИЛО 
 

ЛЕВА 
 
ВАЛУТА 

 
СТАВА 

 
ЛЕВА 

 
ВАЛУ
ТА 

Раздел X. СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С 
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ТЪРГУВАНИ 
В СТРАНАТА 

  Раздел X. СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С 
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, 
ТЪРГУВАНИ В СТРАНАТА 

  

Чл.1. Държавни ценни книжа   Чл.1. Държавни ценни книжа   

т.2. Обработка на сделки с ДЦК на вторичен 
пазар    
   

  т.2. Обработка на сделки с ДЦК на вторичен 
пазар    
   

  

т.2.1. За всяка сделка на нерегулиран пазар 
между Клиент на Банката, водещ се в 
регистъра на Банката и друг участник в 
ЕСРОТ    

10 лв.   т.2.1. Сделка на нерегулиран пазар с ДЦК 
от / за сметка на клиент на Банката. 
  

0.05%, мин 
20лв  

 

т.2.2. За всяка сделка на нерегулиран пазар 
между Клиент на Банката, водещ се в 
регистъра на Банката и клиент на друг 
участник в ЕСРОТ    

10 лв.  т.2.2. Сделка на нерегулиран пазар с ДЦК 
от / за собствен портфейл на Банката.
    

без такси и 
комисиони
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т.2.3. За всяка сделка на нерегулиран пазар 
между Клиенти на Банката, водещи се в 
регистъра на Банката  
   

10 лв. за всяка 
от страните

  

 т.2.3. За всяка сделка на нерегулиран пазар 
между Клиенти на Банката, водещи се в 
регистъра на Банката  
   

20 лв. за всяка 
от страните

  

 

т.2.4. Сделка на нерегулиран пазар с ДЦК от / 
за собствен портфейл на Банката. 
    

без такси и 
комисиони
  

 т.2.4. Прехвърляне на ДЦК от/към регистър 
при ЦКБ АД по/от регистър на друг 
първичен дилър   
  

20 лв.    

т.2.5. Прехвърляне на ДЦК от/към регистър 
при ЦКБ АД по/от регистър на друг първичен 
дилър     

15 лв.   т.2.5. Комисиона за покупка или продажба 
на ДЦК, извършено на регулирано място на 
търговия със сетълмент през Централен 
депозитар АД   
    

0.02% от 
стойността на 

сделката
  

 

т.2.6. Комисиона за покупка или продажба на 
ДЦК, извършено на регулирано място на 
търговия със сетълмент през Централен 
депозитар АД   
  

0.02% от общата 
изпълнена 

стойност през 
всеки търговски 

ден  

 т.2.6. Прехвърляне на ДЦК по сметка на МФ 
при БНБ за участие в приватизационна 
сделка (с вкл. ДДС) 

10 лв.  

т.2.7. Прехвърляне на ДЦК по сметка на МФ 
при БНБ за участие в приватизационна 
сделка (с вкл. ДДС)  

10 лв.   т.2.7. Канцелиране на инструкции по 
сделка      

40 лв.
  

 

т.2.8. Канцелиране на инструкции по сделка 
     

40 лв.    т 2.8. отпада   

Чл.2. Корпоративни ценни книжа (КЦК), 
общински облигации, дялове от 
колективни инвестиционни схеми и 
компенсаторни платежни средства
     

  Чл.2. Корпоративни ценни книжа 
(КЦК), общински облигации, дялове от 
колективни инвестиционни схеми и 
компенсаторни платежни средства
     

   

т.1. Операции и сделки с ценни книжа
    
     

   т.1. Операции и сделки с ценни книжа   

т.1.1. Посредничество при сключване на 
сделки с корпоративни ценни книжа – акции, 
права върху акции, депозитарни разписки 
върху акции, компенсаторно платежни 
средства и дялове от колективни 
инвестиционни схеми на регулирано място на 
търговия (върху стойността на поръчката):
    
     

  т.1.1. Посредничество при сключване на 
сделки с корпоративни ценни книжа – 
акции, права върху акции, депозитарни 
разписки върху акции, компенсаторно 
платежни средства и дялове от колективни 
инвестиционни схеми на регулирано място 
на търговия (върху стойността на 
поръчката):   
   

   

т.1.1.2.1. до 1 000 лв. включително 
    
    

1.50%   т.1.1.2.1. до 1 000 лв. включително 
     

1.75%  

т.1.1.2.2. от 1 000.01 лв. до 50 000 лв. 
включително   
  

0.80%   т.1.1.2.2. от 1 000.01 лв. до 50 000 лв. 
включително 

1.00%  

т.3. Откриване на клиентска подсметка за 
ценни книжа при ЦКБ АД  
   

2 лв.  т.3. Откриване на клиентска подсметка за 
ценни книжа при ЦКБ АД   

5.лв 
 

 

т.4. Прехвърляне на ценни книжа от 
собствена сметка при ЦД по клиентска 
подсметка при ЦКБ АД  
   

3 лв.  т.4. Прехвърляне на ценни книжа от 
собствена сметка при ЦД по клиентска 
подсметка при ЦКБ АД 

5 лв.  

т.5. Прехвърляне на ценни книжа от 
подсметка при друг инвестиционен посредник 
към клиентска подсметка при ЦКБ АД 
   

3 лв.  т.5. Прехвърляне на ценни книжа от 
подсметка при друг инвестиционен 
посредник към клиентска подсметка при 
ЦКБ АД  

5 лв.  

т.6. Прехвърляне на ценни книжа от 
клиентска подсметка при ЦКБ АД към 
собствена сметка при ЦД  
   

10 лв.  т.6. Прехвърляне на ценни книжа от 
клиентска подсметка при ЦКБ АД към 
собствена сметка при ЦД  

15 лв.  

т.7. Прехвърляне на ценни книжа от 
клиентска подсметка при ЦКБ АД в клиентска 
подсметка при друг инвестиционен посредник
     

10 лв.  т.7. Прехвърляне на ценни книжа от 
клиентска подсметка при ЦКБ АД в 
клиентска подсметка при друг 
инвестиционен посредник  

15 лв.  

т.8. Издаване на депозитарна разписка от 
“Централен депозитар” АД (с вкл. ДДС)
     

6 лв.  т.8. Издаване на депозитарна разписка от 
“Централен депозитар” АД (с вкл. ДДС)
  

8 лв.  
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11.  В Раздел XI. „СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ТЪРГУВАНИ НА 
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ ” в тарифата за бизнес клиенти се правят следните изменения: 

 
 

                       БИЛО ЛЕВА    ВАЛУТА СТАВА ЛЕВА   ВАЛУТА 

Раздел XI. СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С 
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, 
ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ 
ПАЗАРИ 

  Раздел XI. СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ 
С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, 
ТЪРГУВАНИ НА 
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ 

  

Чл.1. Държавни ценни книжа, 
регистрирани извън България 
(чуждестранни ДЦК)  
     

  Чл.1. Държавни ценни книжа, 
регистрирани извън България 
(чуждестранни ДЦК) 
   
  

  

т. 3. Прехвърляне на чуждестранни ДЦК 
от/към клиент, чийто регистър не се 
води в Банката   
  

по договаряне, 
мин. 15  лв. 

 т. 3. Прехвърляне на чуждестранни 
ДЦК от/към клиент, чийто регистър не 
се води в Банката  

по договаряне, 
мин. 30  лв.

  
 

Чл.2. Корпоративни ценни книжа, 
регистрирани извън България  
    
  

  Чл.2. Корпоративни ценни книжа, 
регистрирани извън България 
   
    

  

т.1. Операции с акции  
     

  т.1. Операции с акции   

т.1.1. Такса за трансфер по договаряне, 
мин. 10 лв. 

 т.1.1. Такса за трансфер по договаряне, 
мин. 30 лв.

  

 

т.1.2. Комисиона за сделка  
   

 по договаряне, 
мин. 0.10%, но 
не по-малко от 

25 EUR на 
сделка  

т.1.2. Комисиона за сделка  
   

 по договаряне, 
мин. 0.30%, но 
не по-малко от 

30 EUR на 
сделка  

т.2. Операции с дългови инструменти   т.2. Операции с дългови инструменти   

т.2.1. Такса за трансфер  
   

по договаряне, 
мин. 10 лв. 

 т.2.1. Такса за трансфер  
   

по договаряне, 
мин. 30 лв.

  

 

т.2.2. Комисиона за сделка  
   

 по договаряне, 
мин. 0.10%

  

т.2.2. Комисиона за сделка  
   

 по договаряне, 
мин. 0.10%, но 
не по-малко от 

30 EUR на 
сделка  

      

 

 
12.  В Раздел XIII “Налагане и изпълнение на запор. Операции по сметка с наложен запор” в 

Тарифата за лихвите, таксите и комисионите 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) 

30 лв. 15 EUR Чл. 1. Еднократна такса за обработка и 
изпълнение на запорно съобщение (с 
вкл. ДДС) 

31.29 лв. 16 EUR 

Чл.2. Месечна такса за поддържане 
на сметки, по които е наложен запор 
/разплащателни, набирателни, с 
изключение на набирателните 
сметки по чл. 8, акредитивни, 
ликвидационни, особени, Escrow и 
други сметки, с изключение на 
сметки, по които има издадени 
кредитни карти/, за които се 
предоставя извлечение на хартиен 
носител при поискване в офис на 
Банката или се изпраща извлечение 
по електронна поща 

24 лв. 13 EUR Чл.2. Месечна такса за поддържане на 
сметки, по които е наложен запор 
/разплащателни, набирателни, с 
изключение на набирателните сметки по 
чл. 8, акредитивни, ликвидационни, 
особени, Escrow и други сметки, с 
изключение на сметки, по които има 
издадени кредитни карти/, за които се 
предоставя извлечение на хартиен 
носител при поискване в офис на 
Банката или се изпраща извлечение по 
електронна поща 

35.20 лв. 18 EUR 
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Чл. 3. Закриване на разплащателна 
сметка със запор по нареждане на 
титуляря, открита до 6 месеца от 
датата на закриване 

16 лв. 8 EUR Чл. 3. Закриване на разплащателна 
сметка със запор по нареждане на 
титуляря, открита до 6 месеца от датата 
на закриване 

29.34 лв. 15 EUR 

Чл.4. Теглене на несеквестируеми 
суми, включително суми над размера 
на запора, от запорирани 
разплащателни сметки, спестовни 
сметки (в т.ч. Универсална спестовна 
сметка „CCB CLUB“, ЦКБ спестовна 
сметка, Детски безсрочен депозит, 
Спестовна сметка) и срочни депозити 
не на падеж (в т.ч. Детски срочен 
депозит), и други сметки, съгласно 
сключен договор 

0.6%, 
мин.10 лв.  

0.65%, мин. 
5 EUR  

Чл.4. Теглене на несеквестируеми суми, 
включително суми над размера на 
запора, от запорирани разплащателни 
сметки, спестовни сметки (в т.ч. 
Универсална спестовна сметка „CCB 
CLUB“, ЦКБ спестовна сметка, Детски 
безсрочен депозит, Спестовна сметка) и 
срочни депозити не на падеж (в т.ч. 
Детски срочен депозит), и други сметки, 
съгласно сключен договор 

0.8%, мин. 

15 лв. 

0.85%, мин. 

10 EUR 

   Създава се нов чл. 4а: 
Чл. 4а: Превод по сметка на 
изпълнителен орган в изпълнение на 
наложен запор: 

  

   т. 1. Вътрешнобанкови преводи: 
 

  

   т.1.1. Преводи по сметка на съдебни 
изпълнители 

5.87 лв. 3 EUR 

   т.1.2. Преводи към разпоредители с бюджет и 
администратори на публични вземания с 
едноредово платежно нареждане 

6.85 лв.   

   т.2. Преводи към сметки при друг ДПУ:   

   т.2.1. преводи през БИСЕРА 9.78 лв.    
 

 

   т.2.2. преводи през РИНГС 39.16 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. 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 

29.34 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.  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) 

35.20 лв.   

Чл. 7. Такса за издаване на 
удостоверение за наличие на 
блокирани суми по сметки в 
изпълнение на наложен запор (с вкл. 
ДДС) 

  Чл. 7. Такса за издаване на 
удостоверение за наличие на блокирани 
суми по сметки, извършени преводи към 
изпълнителен орган и друга информация, 
във връзка с изпълнение на запор (с вкл. 
ДДС) 

  

т.1. в срок до три работни дни 48 лв.  т.1. в срок до три работни дни 54.76 лв.  

т.2. в рамките на работния ден 60 лв.  т.2. в рамките на работния ден 68.45 лв.   

 

Всички промени в тарифата за физически лица и в тарифата за бизнес клиенти влизат в сила с двумесечно 
предизвестие считано от 24.04.2023 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. 

 


