
Уважаеми Клиенти,  
 

С настоящото Ви уведомяваме, че на 18.05.2017 год. Управителния съвет на ЦКБ 
АД взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на 
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД.  

 
Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на 

Банката, които са както следва:  
1. В Раздел III. “РАЗПЛАЩАНИЯ”, в Раздел XIII “ДРУГИ ОПЕРАЦИИ”, в 

Раздел XIV “ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ” и в Раздел “ВАЛЬОРИ”, 
се правят следните изменения и допълнения: 

 
Било Става 

Раздел III РАЗПЛАЩАНИЯ 
Чл. 17 Получени преводи от други банки Чл. 17 Получени преводи от други банки 
т.1 С плащане по сметка в ЦКБ АД, в т.ч. и при 
получен SEPA кредитен превод т.1 С плащане по сметка в ЦКБ АД  

 

т.1.1. при получен кредитен превод от страна извън 
Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) и от 
страна в ЕИП във валута различна от евро  

- за суми до ЕUR 100, включително: без такса - за суми до ЕUR 100, включително:                      без такса 
- за суми от 100 ЕUR до 500 ЕUR, включително: EUR 4 - за суми от 100 ЕUR до 500 ЕUR, включително:     EUR 4 
- за суми над ЕUR 500: 0.1%, мин. EUR 5, макс. EUR 200 - за суми над ЕUR 500:    0.1%, мин. EUR 5, макс. EUR 200 

 
т.1.2. при получен кредитен превод в евро от страна в 
Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) 

 - за суми до ЕUR 100, включително:                     без такса 
 - за суми от 100 ЕUR до 500 ЕUR, включително:    EUR 4 
 - за суми над ЕUR 500:    0.1%, мин. EUR 5, макс. EUR 200 
т.3. За бенефициенти, които не са клиенти на ЦКБ 
АД (с последващ превод към трета банка) 

т.3. За бенефициенти, които не са клиенти на ЦКБ АД 
(с последващ превод към трета банка) 

SWIFT разноските за наредения превод се заплащат 
отделно. 

Текстът отпада. 

Чл. 18 Наредени междубанкови преводи: 
Чл. 18 Наредени междубанкови преводи (с включена 
комуникационна такса / такса SWIFT): 

т. 1. Oт сметка в ЦКБ АД т. 1. Oт сметка в ЦКБ АД 

т.1.1. Със SPOT вальор (2 работни дни) 

1.1. Кредитен превод извън Европейското 
Икономическо Пространство (ЕИП) и кредитен превод 
в ЕИП във валута различна от евро  

 т.1.1.1. С вальор 2 работни дни (спот вальор) 
а) на хартиен носител а) чрез платежно нареждане на хартиен носител 
- за физически лица - за физически лица 
до EUR 500:                               EUR 6 до EUR 500:                              EUR 10 
от EUR 500.01 до EUR 2’500:      EUR 12 от EUR 500.01 до EUR 2’500:      EUR 16 
от EUR 2’500.01 до EUR 10’000: EUR 18 от EUR 2’500.01 до EUR 10’000:  EUR 22 
над EUR 10’000: 0.20%, мин. EUR 20, макс. EUR 200 над EUR 10’000: 0.20%, мин. EUR 24, макс. EUR 200 
- за други клиенти: 0.20%, мин. EUR 20, макс. EUR 350 - за други клиенти: 0.20%, мин. EUR 24, макс. EUR 350 
б) по електронен начин (Internet Banking) - не се прилага 
за преводи в евро. 

б) чрез платежно нареждане по електронен канал - не се 
прилага за преводи в евро. 

- за физически лица - за физически лица 
до EUR 500:                                EUR 5 до EUR 500:                                EUR 9 
от EUR 500.01 до EUR 2’500:      EUR 11 от EUR 500.01 до EUR 2’500:       EUR 15 
от EUR 2’500.01 до EUR 10’000:   EUR 17 от EUR 2’500.01 до EUR 10’000:   EUR 21 
над EUR 10’000: 0.18%, мин. EUR 18, макс. EUR 200 над EUR 10’000: 0.18%, мин. EUR 22, макс. EUR 200 
- за други клиенти: 0.18%, мин. EUR 18, макс. EUR 300 - за други клиенти: 0.18%, мин. EUR 22, макс. EUR 300 
т.1.2. С ТОМ вальор (1 работен ден) т.1.1.2. С вальор следващ работен ден 
а) на хартиен носител а) чрез платежно нареждане на хартиен носител 
- за физически лица - за физически лица 
до EUR 500:                               EUR 8 до EUR 500:                               EUR 12 



от EUR 500.01 до EUR 2’500:       EUR 14 от EUR 500.01 до EUR 2’500:       EUR 18 
от EUR 2’500.01 до EUR 10’000:  EUR 20 от EUR 2’500.01 до EUR 10’000:  EUR 24 
над EUR 10’000: 0.22%, мин. EUR 22, макс. EUR 200 над EUR 10’000: 0.22%, мин. EUR 26, макс. EUR 200 
- за други клиенти: 0.25%, мин. EUR 25, макс. EUR 375 - за други клиенти: 0.25%, мин. EUR 29, макс. EUR 375 
б) по електронен начин (Internet Banking) б) чрез платежно нареждане по електронен канал 
- за физически лица - за физически лица 
до EUR 500:                               EUR 7 до EUR 500:                               EUR 11 
от EUR 500.01 до EUR 2’500:       EUR 13 от EUR 500.01 до EUR 2’500:       EUR 17 
от EUR 2’500.01 до EUR 10’000:  EUR 19 от EUR 2’500.01 до EUR 10’000:  EUR 23 
над EUR 10’000: 0.20%, мин. EUR 20, макс. EUR 200 над EUR 10’000: 0.20%, мин. EUR 24, макс. EUR 200 
- за други клиенти: 0.22%, мин. EUR 22, макс. EUR 360 - за други клиенти: 0.22%, мин. EUR 26, макс. EUR 360 
т.1.3. С вальор същия работен ден т.1.1.3. С вальор същия работен ден 
а) на хартиен носител а) чрез платежно нареждане на хартиен носител 
- за физически лица - за физически лица 
до EUR 500:                                EUR 10 до EUR 500:                                EUR 14 
от EUR 500.01 до EUR 2’500:        EUR 16 от EUR 500.01 до EUR 2’500:        EUR 20 
от EUR 2’500.01 до EUR 10’000:   EUR 22 от EUR 2’500.01 до EUR 10’000:   EUR 26 
над EUR 10’000: 0.25%, мин. EUR 25, макс. EUR 200 над EUR 10’000: 0.25%, мин. EUR 29, макс. EUR 200 
- за други клиенти: 0.33%, мин. EUR 33, макс. EUR 500 - за други клиенти: 0.33%, мин. EUR 37, макс. EUR 500 
б) по електронен начин (Internet Banking) б) чрез платежно нареждане по електронен канал 
- за физически лица - за физически лица 
до EUR 500:                                EUR 9 до EUR 500:                                EUR 13 
от EUR 500.01 до EUR 2’500:        EUR 15 от EUR 500.01 до EUR 2’500:        EUR 19 
от EUR 2’500.01 до EUR 10’000:   EUR 21 от EUR 2’500.01 до EUR 10’000:   EUR 25 
над EUR 10’000: 0.22%, мин. EUR 22, макс. EUR 200 над EUR 10’000: 0.22%, мин. EUR 26, макс. EUR 200 
- за други клиенти: 0.30%, мин. EUR 30, макс. EUR 450 - за други клиенти: 0.30%, мин. EUR 34, макс. EUR 450 

 
1.2. Кредитен превод в евро в Европейското 
Икономическо Пространство (ЕИП) * 

 т.1.2.1. С вальор 2 работни дни (спот вальор) 
 а) чрез платежно нареждане на хартиен носител 
 - за физически лица 
 до EUR 500:                              EUR 6 
 от EUR 500.01 до EUR 2’500:      EUR 12 
 от EUR 2’500.01 до EUR 10’000: EUR 18 
 над EUR 10’000: 0.20%, мин. EUR 20, макс. EUR 200 
 - за други клиенти: 0.20%, мин. EUR 20, макс. EUR 350 

 
б) чрез платежно нареждане по електронен канал – не се 
прилага за SPOT вальор 

 т.1.2.2. С вальор следващ работен ден  
 а) чрез платежно нареждане на хартиен носител 
 - за физически лица 
 до EUR 500:                               EUR 8 
 от EUR 500.01 до EUR 2’500:       EUR 14 
 от EUR 2’500.01 до EUR 10’000:  EUR 20 
 над EUR 10’000: 0.22%, мин. EUR 22, макс. EUR 200 
 - за други клиенти: 0.25%, мин. EUR 25, макс. EUR 375 
 б) чрез платежно нареждане по електронен канал 
 - за физически лица 
 до EUR 500:                               EUR 7 
 от EUR 500.01 до EUR 2’500:       EUR 13 
 от EUR 2’500.01 до EUR 10’000:  EUR 19 
 над EUR 10’000: 0.20%, мин. EUR 20, макс. EUR 200 
 - за други клиенти: 0.22%, мин. EUR 22, макс. EUR 360 

 т.1.2.3. С вальор същия работен ден * 
 а) чрез платежно нареждане на хартиен носител 
 - за физически лица 
 до EUR 500:                                EUR 14 



 от EUR 500.01 до EUR 2’500:        EUR 20 
 от EUR 2’500.01 до EUR 10’000:   EUR 26 
 над EUR 10’000: 0.25%, мин. EUR 29, макс. EUR 200 
 - за други клиенти: 0.33%, мин. EUR 37, макс. EUR 500 
 б) чрез платежно нареждане по електронен канал 
 - за физически лица 
 до EUR 500:                                EUR 13 
 от EUR 500.01 до EUR 2’500:        EUR 19 
 от EUR 2’500.01 до EUR 10’000:   EUR 25 
 над EUR 10’000: 0.22%, мин. EUR 26, макс. EUR 200 
 - за други клиенти: 0.30%, мин. EUR 34, макс. EUR 450 
т.1.4. SEPA кредитен превод. 
SEPA кредитен превод e превод в ЕUR към банка в 
Европейското Икономическо Пространство, нареден със 
споделени банкови разноски /SHA/ и с вальор - 
несъвпадащ с датата на изпълнение (не е спешен вальор 
TODAY). Прилагат се таксите по т.1.1.. 1.2. и 1.3. към 
чл.18, т.1. без да се начислява допълнителна такса SWIFT. 

Текстът отпада. 
 

т.1.5. За преводи в GBP 
Прилагат се таксите по т.1.1., 1.2. и 1.3. към чл.18, т.1. 
плюс такса в размер на GBP 5 за обработка на превода от 
банката – кореспондент. 
Не се прилага, считано от 31.10.2014г. 

Текстът отпада. 
 

Забележка: При изпълнение на нареждане за кредитен 
превод чрез системата за международни разплащания 
SWIFT се събира допълнително такса SWIFT в размер на 
EUR 4 за физически лица и EUR 8 за други клиенти по реда 
на Раздел XIII "Други операции" с изключение на 
указаното в т.1.4. 

 * Забележка: Неспешните преводи по т.1.2.1 и 1.2.2, когато 
са със споделени разноски (SHA) се изпълняват чрез СЕПА-
сертифицирани платежни системи посредством XML 
контейнерни файлове съгласно механизма за СЕПА кредитен 
превод и съгласно Регламент (ЕС) 260/2012. Спешните 
преводи по т.1.2.3 се изпълняват чрез SWIFT  МТ103 
съобщения по системата TARGET2 или по стандартните 
кореспондентски банкови канали. 

т.2. С вноска на каса 
Допълнително се събира комисионата съгласно Раздел II, 
Чл.2.4. 

т.2. С вноска на каса 
Допълнително се събира комисионата съгласно Раздел II, 
Чл.2.4. 

SWIFT разноските за наредения превод се заплащат 
отделно. 

Текстът отпада. 
 

т. 4. Наредени преводи към задгранични 
дъщерни банки на ЦКБ:  
0.10%, мин. EUR 5, макс. EUR 30,  

т. 4. Наредени преводи към задгранични 
дъщерни банки на ЦКБ:  
0.10%, мин. EUR 5, макс. EUR 30,  

Забележка към т.4.: Без допълнителна такса 
SWIFT 

Текстът отпада. 
 

Чл. 20 Допълнителни такси Чл. 20 Допълнителни такси 
т.1 Канцелиране или промяна на превод на ЦКБ АД 
по искане на наредителя, освен реалните разноски: 
EUR 40 

т.1 Канцелиране или промяна по нареден превод, 
който вече е излъчен от ЦКБ, освен разноските на 
банката-кореспондент: EUR 40 

т.2 Експресен превод по изрично искане на клиента 
(SWIFT - съобщението се излъчва в деня на 
постъпване на клиентското нареждане в банката):  
Не се прилага 

т.2 Канцелиране или промяна по нареден превод, 
който е осчетоводен от сметка на наредителя, но още 
не е излъчен от ЦКБ: EUR 4 

т.3 Изпълнение на експресни преводи за други банки 
със спешен вальор:  Не се прилага, считано от 
04.01.2010 год. 

Текстът отпада. 
 

т.4 За ползване на средства по получени преводи 
преди вальора за клиента (на датата на 
кореспондентския вальор), при съгласие от страна на 
ЦКБ АД: Не се прилага, считано от 30.10.2009 год. 

Текстът отпада. 
 

т.5 Запитване за наредени преводи за други банки, 
по искане на клиента, освен реалните разноски:   
EUR 30 

т.3 Запитване за наредени преводи за други банки, 
освен разноските на банката-кореспондент: EUR 30  



т.6 Запитване за получени преводи от други банки, 
освен реалните разноски. (удържат се от банката 
кореспондент): EUR 30 

т.4 Запитване за получени преводи от други банки 
(удържат се от банката отправила запитването):   
EUR 30 

т.7 За наредени междубанкови преводи към банки в 
Европейското Икономическо Пространство, за които 
не е посочен конкретен IBAN на бенефициента, 
банката събира от наредителя допълнителна 
комисиона: EUR10 

Текстът отпада. 
 

т.8.За наредени междубанкови преводи в 
чуждестранна валута с клауза: „разноските на 
другите банки – за сметка на наредителя” 
- за преводи в USD, независимо от сумата на 
превода: USD 25 
- за преводи до EUR 2,500.00 включително, или 
равностойност в друга валута (без USD): EUR 12.50 
- за преводи от EUR 2,500.01 до EUR 12,500.00 
включително, или равностойност в друга валута (без 
USD): EUR 20 
- за преводи от EUR 12,500.01 до EUR 50,000.00 
включително, или равностойност в друга валута (без 
USD): EUR 30 
- за преводи над EUR 50,000.00 или равностойност в 
друга валута (без USD): EUR 50 

т.5 За наредени междубанкови преводи в 
чуждестранна валута с клауза: „разноските на 
другите банки – за сметка на наредителя” 
- за преводи в USD, независимо от сумата на превода: 
USD 25 
- за преводи до EUR 2,500.00 включително, или 
равностойност в друга валута (без USD): EUR 12.50 
- за преводи от EUR 2,500.01 до EUR 12,500.00 
включително, или равностойност в друга валута (без 
USD): EUR 20 
- за преводи от EUR 12,500.01 до EUR 50,000.00 
включително, или равностойност в друга валута (без 
USD): EUR 30 
- за преводи над EUR 50,000.00 или равностойност в 
друга валута (без USD): EUR 50 
 

Раздел XIII ДРУГИ ОПЕРАЦИИ 
чл. 12 SWIFT съобщение (стандартно-до 325 знака) чл. 12 SWIFT съобщение (стандартно-до 325 знака) 
т.1 за физически лица:  EUR 4 Не се прилага считано от 01.07.2017г. 
т.2 за други клиенти:     EUR 8 Не се прилага считано от 01.07.2017г. 

Раздел XIV ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ 
Чл. 8 Кредитен превод в евро Чл. 8 Кредитен превод в евро 
Забележки: Забележки: 
1.При изпълнение на кредитен превод чрез системата 
SWIFT, към посочените по-горе комисиони се добавя такса 
SWIFT в размер на EUR 4.00 съгласно Тарифата на ЦКБ АД.  Не се прилага считано от 01.07.2017г. 

ВАЛЬОРИ 
Чл.2 По сметки в чуждестранна валута: Чл.2 По сметки в чуждестранна валута: 
Забележка: Забележка: 

1. ЦКБ АД приема платежни нареждания от клиенти за 
извършване на презгранични преводи с дата на 
изпълнение текущия работен ден, както следва:  
- за преводи в EUR: до 13:00ч. Приетите в ЦКБ АД след 
13:00 ч. платежни нареждания на клиенти се приемат за 
изпълнение и с вальор най-рано - на следващия работен 
ден.  
- за преводи в USD, GBP, CHF, CAD, DKK, SEK и NOK: до 
15:00ч. Приетите в ЦКБ АД след 15:00 ч. платежни 
нареждания на клиенти се приемат за изпълнение и с 
вальор най-рано - на следващия работен ден.  
- за преводи в други валути: Приемат се за изпълнение и с 
вальор - най-рано следващия работен ден. 

1. Платежни нареждания за кредитни преводи в 
чуждестранна валута се приемат и изпълняват от Банката 
при следните срокове и вальори:  
а) за преводи в EUR, GBP, PLN, RON, RUB:  
Най-ранен възможен вальор при банката-кореспондент: 
същия работен ден (Д), ако нареждането е прието до 13:00ч. 
За приетите след 13:00 ч. платежни нареждания най-ранния 
възможен вальор е следващия работен ден (Д+1). 
б) за преводи в USD и CAD: 
Най-ранен възможен вальор при банката-кореспондент: 
същия работен ден (Д), ако нареждането е прието до 15:00ч. 
За приетите след 15:00 ч. платежни нареждания най-ранния 
възможен вальор е следващия работен ден (Д+1). 
в) за преводи в CHF и TRY: 
Най-ранен възможен вальор при банката-кореспондент: 
същия работен ден (Д), ако нареждането е прието до 10:30ч. 
За приетите след 10:30 ч. платежни нареждания най-ранния 
възможен вальор е следващия работен ден (Д+1). 
г) за преводи в DKK, SEK и NOK: 
Най-ранен възможен вальор при банката-кореспондент: 
същия работен ден (Д), ако нареждането е прието до 11:00ч. 
За приетите след 11:00 ч. платежни нареждания най-ранния 
възможен вальор е следващия работен ден (Д+1). 



д) за преводи в CZK: 
Най-ранен възможен вальор при банката-кореспондент: 
същия работен ден (Д), ако нареждането е прието до 10:00ч. 
За приетите след 10:00 ч. платежни нареждания най-ранния 
възможен вальор е следващия работен ден (Д+1). 
e) за преводи в MKK: 
Най-ранен възможен вальор при банката-кореспондент: 
същия работен ден (Д), ако нареждането е прието до 14:30ч. 
За приетите след 14:30 ч. платежни нареждания най-ранния 
възможен вальор е следващия работен ден (Д+1). 
ж) за преводи в JPY: 
Най-ранен възможен вальор при банката-кореспондент: 
следващия работен ден (Д+1), ако нареждането е прието до 
17:00ч. За приетите след 17:00 ч. платежни нареждания 
най-ранния възможен вальор е два работни дни (Д+2). 
з) за преводи в други валути:  
Най-ранен възможен вальор при банката-кореспондент: два 
работни дни (Д+2), ако нареждането е прието до 17:00ч. За 
приетите след 17:00ч. платежни нареждания най-ранния 
възможен вальор е три работни дни (Д+3). 

 
2.  В Раздел V. “КРЕДИТНИ ОПЕРАЦИИ” се правят следните изменения и 

допълнения:: 
 

Било Става 
РАЗДЕЛ V КРЕДИТНИ ОПЕРАЦИИ РАЗДЕЛ V КРЕДИТНИ ОПЕРАЦИИ 
Търговско кредитиране: Търговско кредитиране: 
Чл.11 Гаранции /контрагаранции в 
чуждестранна валута, издадени от ЦКБ АД: 

Чл.11 Гаранции /контрагаранции в чуждестранна 
валута, издадени от ЦКБ АД: 

т.3 Издаване на индиректна, необезпечена от Банката 
гаранция (контрагаранция, на базата на която банка -
кореспондент издава директната гаранция), или 
поемане от банката на непокрито поръчителство по 
задължение на клиент, за тримесечие или част от 
него, се прилагат комисионите, предвидени в чл. 
10.2., завишени с размера на комисионите на банката 
– кореспондент. 

т.3 Издаване на индиректна банкова гаранция 
(контрагаранция, на базата на която банка -кореспондент 
издава директната гаранция), или поемане от банката на 
поръчителство по задължение на клиент, за тримесечие 
или част от него, се прилагат комисионите, предвидени в 
чл. 11.2., завишени с размера на комисионите на банката 
– кореспондент. 

т.4 Издаване на индиректна, обезпечена от Банката 
гаранция (контрагаранция, на базата на която банка -
кореспондент издава директната гаранция), или 
поемане на от банката на покрито поръчителство по 
задължение на клиент, за тримесечие или част от 
него, се прилагат комисионите, предвидени в чл. 
10.2., завишени с надбавка 
по договаряне, но не по-малка от 0.25%. 

Текстът отпада. 
 
 

Следващите точки на чл. 11 от т.5 до т.8 променят номерата си – т.5 става т.4, т.6 
става т.5, т.7 става т.6 и т.8  става т.7. 

 
Промените по Раздел III “Разплащания”, Раздел XIII “Други операции”, 
Раздел XIV “Платежна сметка за основни операции” и Раздел “Вальори” 
влизат в сила считано от дата 01.07.2017 год.  
 
Промените по Раздел V “Кредитни операции”  влизат в сила считано от дата 
22.05.2017 год.  
 
С уважение,  
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД 


