
 

 

 

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото Ви уведомяваме, че на 12.05.2016 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 II. “Касови операции”  се правят, следните изменения и допълнения: 
 

1.1. Към чл.1  т,3 б) се правят следните изменения и допълнения: 
 

БИЛО  СТАВА  

Чл.1 Касови операции в 
национална валута 

 

Чл.1 Касови операции в 
национална валута 

 

т.3 б) Теглене в брой на 
суми: 

 

т.3 б) Теглене в брой на суми: 

 

- от срочни депозити 

 

Без комисиона 

- от срочни депозити 

 

Без комисиона 

- от разплащателни сметки  

 

- от разплащателни сметки 
без закриване 

 

до 80лв.  

 5.50лв. 

 

до 80лв.  

 

5.50лв. 

 от 80.01лв. до 5 000лв. 1лв. 

от 80.01лв. до 5 000лв. 

1лв. 

над 5 000лв. 

1лв.+0,2% за сумата над 

5 000лв. макс. 200лв. 
над 5 000лв. 

1лв.+0,3% за сумата над 

5 000лв. макс. 200лв. 

  

Добавя са нова: 

- от разплащателни сметки 
със закриване до 5 000лв. 

 

1 лв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.2. Към чл.2  т. 6 б) се правят следните изменения и допълнения: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИЛО  СТАВА  

Чл.2 Касови операции в 

чуждестранна валута 

 

 Чл.2 Касови операции в 

чуждестранна валута 

 

 

т.6 б) Теглене в брой на суми:  

 

 

т.6 б) Теглене в брой на 
суми: 

 

- от срочни депозити 

Без комисиона 

 

- от срочни депозити 

 

Без комисиона 

- от разплащателни сметки  

 

  

- от разплащателни сметки 
без закриване 

 

 

до EUR 80  

              EUR 2,75 

до EUR 80  

 

EUR 2,75 

от EUR 80.01 до EUR  

2 500  

              EUR 0,50 

от EUR 80.01 до EUR 2 500  

            EUR 0,50 

над EUR 2 500 

 

EUR 0,50 Плюс 0,3% за 

сумата над 2 500 EUR макс. 

EUR 200 

над EUR 2 500 

 

EUR 0,50 Плюс 

0,3% за сумата над 

2 500 EUR макс. 

EUR 200 

  Добавя се нова: - от 

разплащателни сметки със 

закриване до EUR 2500 

EUR 0,50 



 
 

2. В Раздел III. “Разплащания”  се правят, следните изменения и допълнения: 
 

2.1. Към чл.1 т.2.2.  се правят следните изменения и допълнения: 
 

БИЛО  СТАВА  

Чл.1 Вътрешнобанкови безкасови 

преводи в национална валута 

 Чл.1 Вътрешнобанкови безкасови 

преводи в национална валута 
 

т.2 за плащания, инициирани по 
електронен начин (Internet Banking), 
в т.ч. за иницииране на преводни 
нареждания за директен дебит 

 т.2 за плащания, инициирани по 
електронен начин (Internet Banking), в 
т.ч. за иницииране на преводни 
нареждания за директен дебит 

 

т.2.2 плащания м/у сметки на 
различни клиенти  

 
0.55лв. т.2.2 плащания м/у сметки на различни 

клиенти  
0.50лв. 

 
 
 

2.2.  Към чл.4  а) се правят следните изменения и допълнения: 
 

БИЛО  СТАВА  

Чл.4 Вътрешнобанкови 
касови плащания, 
инициирани от лица, 
които не са клиенти на 
ЦКБ: 

 Чл.4 
Вътрешнобанкови 
касови плащания, 
инициирани от лица, 
които не са клиенти 
на ЦКБ: 

 

а) когато бенефициентът 
има разплащателна сметка 
при ЦКБ 

 

а) когато 
бенефициентът има 
разплащателна сметка 
при ЦКБ 

 

- по сметки на физически 
лица 

 

до 5000.00 лв.- 1лв. 

над 5000.00 лв.–1лв. плюс 

0.2% за сумата над 

5000.00лв. макс. 200.00 лв. 

- по сметки на 
физически лица 

 

до 5000.00 лв.- 1лв. 

над 5000.00 лв.– 1лв. плюс 

0.2% върху сумата над 

5000.00 лв. 

- по сметки на други 
клиенти 

 
1 лв. плюс 0,1% 

върху сумата, 

мин.0.50лв., 

макс. 200.00лв. 

- по сметки на други 
клиенти 

 

1лв. плюс 0.2% върху 

сумата, 

мин. 1.00 лв. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

2.3. Към чл.6 т.2 се правят следните изменения и допълнения: 

БИЛО  СТАВА  

Чл.6 Междубанкови безкасови 
плащания в национална 
валута, инициирани от клиент 
на ЦКБ 

 

 

Чл.6 Междубанкови 
безкасови плащания в 
национална 
валута, инициирани от 
клиент на ЦКБ 

 

т.2 за плащания, инициирани по 
електронен начин /Internet 
Banking/, в т.ч. за иницииране на 

преводно нареждане за директен 
дебит 

1.20лв. 

 

т.2 за плащания, инициирани по 
електронен начин /Internet 
Banking/, в т.ч. за иницииране 

на преводно нареждане за 
директен дебит 

1.00лв. 

 
 
 

2.4. Към чл.7 т.1 и т.2 се правят следните изменения и допълнения: 
 

БИЛО  СТАВА  

Чл.7 Междубанкови плащания 
в национална валута с 
депозиране на пари в 
наличност – касови преводи: 

 

Чл.7 Междубанкови плащания 
в национална валута с 
депозиране на пари в 
наличност – касови преводи: 

 

т.1 с превод чрез БИСЕРА  

0.5%, мин. 5 лв. 

т.1 с превод чрез БИСЕРА  0.5%, мин. 4 лв. 

 
т.2 с превод чрез РИНГС 

1%, мин. 20 лв.  
т.2 с превод чрез РИНГС 0.7%, мин. 13 лв. 

 
 

 
2.5. Към чл.11 т.1б) и т.2.2. се правят следните изменения и допълнения: 

 

БИЛО  СТАВА  

Чл.11Вътрешнобанкови 
безкасови преводи в 
чуждестранна валута 

 

Чл.11 Вътрешнобанкови безкасови 
преводи в чуждестранна валута  

т.1 за плащания, инициирани на 
гишетата на банката  

 

т.1 за плащания, инициирани на 
гишетата на банката  

 

- б) когато наредителят и 
получателят имат сметки в ЦКБ 

 

EUR 0.51 

б) когато наредителят и получателят 
имат сметки в ЦКБ  

 

EUR 1.50 

т.2 за плащания, инициирани по 
електронен начин (Internet 
Banking), в т.ч. за иницииране на 
преводни нареждания за директен 
дебит 

 

 

т.2 за плащания, инициирани по 
електронен начин (Internet Banking), в 
т.ч. за иницииране на преводни 
нареждания за директен дебит 

 

 

т.2.2 плащания м/у сметки на 
различни клиенти 

EUR 0.28 т.2.2 плащания м/у сметки на различни 
клиенти 

EUR 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.6. Към чл.14  а) се правят следните изменения и допълнения: 
 

БИЛО  СТАВА  

Чл.14 
Вътрешнобанкови 

касови плащания в 
чуждестранна валута, 
инициирани от 
лица, които не са 
клиенти на ЦКБ: 

 

Чл.14 
Вътрешнобанкови 

касови плащания в 
чуждестранна валута, 
инициирани от 
лица, които не са 
клиенти на ЦКБ: 

 

а) когато бенефициентът 
има разплащателна 
сметка при ЦКБ 

 

а) когато бенефициентът 
има разплащателна 
сметка при ЦКБ 

 

- по сметки на физически 
лица 

 

до 5000.00 EUR - 0,51 EUR 

над 5000.00 EUR - 0,51 EUR 

плюс 0.15% за сумата над 

5000.00 EUR макс. 100 EUR 

- по сметки на физически 
лица 

до 5 000.00 EUR - 0,51 EUR 

над 5000.00 EUR - 0,51 EUR 

плюс 0.20% върху сумата 

над 5 000 EUR 

- по сметки на други 
клиенти 

 
0,51 EUR плюс 0,15% върху 

сумата, мин. 0,50 EUR 

макс.100 EUR 

- по сметки на други 
клиенти 

0,51 EUR плюс 0,20% върху 

сумата, мин. 0,51 EUR   

 
 

 
 Промените по Раздел II. “Касови операции”: 

 
- Чл. 1, т.3 б)  
- Чл. 2, т.6 б) и 

Промените по Раздел III. “Разплащания”: 
- Чл. 4 а) 
- Чл.11 т.1б) и т.2.2. 
- Чл.14  а) 

влизат в сила считано от дата 22.07.2016 год. 
 
 
 

 Промените по Раздел III. “Разплащания”: 
 
- Чл. 1, т.2.2  
- Чл. 6, т.2 
- Чл.7 т.1 и т.2 

влизат в сила считано от дата 25.05.2016 год. 
 
 
Добавените нови точки към Раздел II. “Касови операции”, Чл. 1, т.3 б),  
Чл. 2, т.6 б) влизат в сила считано от дата 25.05.2016 год. 

 

 

 
 
 

С уважение, 

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД 

 


