
 
Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 14 Ноември 2019 г. Управителният съвет на 
Банката взе решение за следната промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически 
лица” и „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти” в сила от 20.01.2020 г.: 

 
1. В Раздел I. “Откриване и обслужване на клиентски сметки” в тарифата за физически лица се 

правят следните изменения: 
1.1 Към чл. 2 се правят следните изменения: 

 

БИЛО 
 

ЛЕВА 
 
ВАЛУТА СТАВА 

 
ЛЕВА 

 
ВАЛУТА 

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

 
 Чл.2 Месечни такси за поддържане на 

банкови сметки и извлечения на 
движението по тях в национална и 
чуждестранна валута 

 
 

т.1. Разплащателни сметки без дебитна 
карта 

  2.60 лв. 
 

 1.70 EUR т.1. Разплащателни сметки без дебитна карта 2.90 лв.  2 EUR 

т. 2. Разплащателни сметки с дебитна 
карта 

 2.10 лв. 
    

 1.10 EUR т. 2. Разплащателни сметки с дебитна карта 2.20 лв.  1.50 EUR 

 
 
2. В Раздел II. “Касови операции” в тарифата за физически лица се правят следните изменения 

и допълнения: 
2.1. Към чл.1, чл. 2 и чл.3 се правят следните изменения и допълнения: 

 
БИЛО ЛЕВА ВАЛУТА СТАВА ЛЕВА ВАЛУТА 

Чл.1. Внасяне на 
суми в брой 

 
 

 Чл.1 Внасяне на суми в 
брой от титуляр 

 
 

 

т.1. По 
разплащателни 
сметки 

  т.1 По разплащателни 
сметки (дневно) 

  

т.1.2. над 3 000 лв. / 
1 500 EUR 

0.1% за сумата 
над 3 000 лв., 
макс 200 лв. 

0.15% за 
сумата над        

1 500 EUR, макс 
100 EUR 

т.1.2. над 3 000 лв. / 1 
500 EUR 

0.15% за сумата над  
3 000 лв., мин. 2 лв., 

макс 200 лв. 

0.15% за сумата 
над 1 500 EUR, мин. 
EUR 1.50, макс 100 

EUR 
т.3. По спестовни 
сметки (в т.ч. 
Универсална 
спестовна сметка 
„CCB CLUB“, ЦКБ 
спестовна сметка, 
Детски безсрочен 
депозит, Спестовна 
сметка) 

  т.3. По спестовни сметки 
(в т.ч. Универсална 
спестовна сметка „CCB 
CLUB“, ЦКБ спестовна 
сметка, Детски безсрочен 
депозит, Спестовна 
сметка) (дневно) 

  

т.3.2. над 3 000 лв. / 
1 500 EUR 

0.1% за сумата 
над 3 000 лв., 
макс 200 лв. 

 

0.15% за 
сумата над        

1 500 EUR, макс 
100 EUR 

т.3.2. над 3 000 лв. / 1 
500 EUR 

0.15% за сумата над 
3 000 лв., мин. 2 лв., 

макс 200 лв. 

0.15% за сумата 
над 1 500 EUR, мин. 
EUR 1.50, макс 100 

EUR 
Чл.2. Теглене на 
суми в брой 

  Чл.2. Теглене на суми 
в брой 

  

т.1. От 
разплащателни 
сметки без закриване 

  т.1. От разплащателни 
сметки без закриване 
(дневно) 

  

т.1.2. от 120.01 лв. 
до 2 000 лв./ от 
120.01 EUR до 1 000 
EUR включително 

1 лв. 0.50 EUR 
 

т.1.2. от 120.01 лв. до 2 
000 лв./ от 120.01 EUR до 
1 000 EUR включително 

2 лв. 1 EUR 
 

т.1.3. над 2 000 лв./ 
над 1 000 EUR 

1 лв. плюс 0.3% 
за сумата над 2 
000 лв., макс. 

200 лв. 

0.50 EUR плюс 
0.3% за сумата 
над 1 000 EUR, 
макс. 200 EUR 

т.1.3. над 2 000 лв./ над 
1 000 EUR 

2 лв. плюс 0.4% за 
сумата над 2 000 лв. 

1 EUR плюс 0.4% 
за сумата над 1 000 

EUR 

т.2. От 
разплащателни 
сметки със закриване 

  т.2. От разплащателни 
сметки със закриване 
(дневно) 

  

т.2.1. до 2 000 лв. / 
1000 EUR 
включително 

1 лв. 0.50 EUR 
 

т.2.1. до 2 000 лв. / 1000 
EUR включително 

2 лв. 1 EUR 
 

т.2.2. над 2 000 лв. /       
1 000 EUR 

1 лв. плюс 0.3% 
за сумата над 2 
000 лв., макс. 

200 лв. 

0.50 EUR плюс 
0.3% за сумата 
над 1 000 EUR, 
макс. 200 EUR 

т.2.2. над 2 000 лв. /       
1 000 EUR 

2 лв. плюс 0.4% за 
сумата над 2 000 лв. 

1 EUR плюс 0.4% 
за сумата над 1 000 

EUR 

т.4. От срочни 
депозити  не на 
падеж (в т.ч. Детски 
срочен депозит) 

  т.4. От срочни депозити  
не на падеж (в т.ч. 
Детски срочен депозит) 
(дневно) 

  

т.4.2. над 2 000 лв. /      
1 000 EUR 

1 лв. плюс 0.3% 
за сумата над 2 
000 лв., макс. 

200 лв. 

0.50 EUR плюс 
0.3% за сумата 
над 1 000 EUR, 
макс. 200 EUR 

т.4.2. над 2 000 лв. /      
1 000 EUR 

2 лв. плюс 0.4% за 
сумата над 2 000 лв. 

1 EUR плюс 0.4% 
за сумата над 1 000 

EUR 



т.5. От спестовни 
сметки (в т.ч. 
Универсална 
спестовна сметка 
„CCB CLUB“, ЦКБ 
спестовна сметка, 
Детски безсрочен 
депозит, Спестовна 
сметка) 

  т.5. От спестовни сметки 
(в т.ч. Универсална 
спестовна сметка „CCB 
CLUB“, ЦКБ спестовна 
сметка, Детски безсрочен 
депозит, Спестовна 
сметка) (дневно) 

  

т.5.2. над 2 000 лв. /      
1 000 EUR 

1 лв. плюс 0.3% 
за сумата над 2 
000 лв., макс. 

200 лв. 

0.50 EUR плюс 
0.3% за сумата 
над 1 000 EUR, 
макс. 200 EUR 

т.5.2. над 2 000 лв. /      
1 000 EUR 

2 лв. плюс 0.4% за 
сумата над 2 000 лв. 

1 EUR плюс 0.4% 
за сумата над 1 000 

EUR 

Чл. 3. Внасяне на 
суми в брой от 
лица, които нямат 
активни сметки в 
ЦКБ АД и 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 спестовни 
сметки 

  т.1. По разплащателни 
сметки и спестовни 
сметки 

0.15%, мин. 2 лв. 0.15%, мин. 1 EUR 

т.1.1. до 3 000 лв. /       
1 500 EUR 
включително 

1 лв. 0.51 EUR  -  

т.1.2. над 3 000 лв. /      
1 500 EUR 

1 лв. плюс 0.2% 
за сумата над 3 

000 лв. 

0.51 EUR плюс 
0.2% за сумата 
над 1 500 EUR 

 -  

 
3. В Раздел II. “Касови операции” в тарифата за бизнес клиенти се правят следните изменения 

и допълнения: 
3.1. Към чл.1, чл. 2 и чл.3 се правят следните изменения и допълнения: 

 
 

БИЛО 
 

ЛЕВА 
 
ВАЛУТА 

 
СТАВА 

 
ЛЕВА 

 
ВАЛУТА 

Чл.1. Внасяне на 
суми в брой 

 

 

 Чл.1 Внасяне на суми в 
брой от титуляр 
(дневно) 

 

 

 

т.1. До 3 000 лв. 
включително 

0.1%, мин. 1 лв.                   
0.15%, мин. 1 
EUR, макс. 200 

EUR 

т.1. До 3 000 лв. 
включително 

0.1%, мин. 1 лв. 
0.2%, мин. EUR 
1, макс 200 EUR т.2. Над 3 000 лв. 0.2%, макс. 400 

лв. 
т.2. Над 3 000 лв. 0.2%, макс. 400 

лв. 
Чл.2. Теглене на 
суми в брой 

  Чл.2. Теглене на суми в 
брой (дневно) 

  

т.1. До 2 000 лв. /1 000 
EUR включително 

0.1%, мин. 1 лв. 0.3%, мин. 1 
EUR 

т.1. До 2 000 лв. /1 000 
EUR включително 

0.2%, мин. 2 лв. 0.3%, мин. 2 
EUR 

т.2. Над 2 000 лв. /1 
000 EUR 

0.3% 0.4% т.2. Над 2 000 лв. /1 000 
EUR 

0.4%  0.5% 

Чл. 3. Внасяне на 
суми в брой от лица, 
които нямат активни 
сметки в ЦКБ АД и 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  

1 лв. плюс 0.2% 0.51 EUR плюс 
0.2% 

т.1. По разплащателни 
сметки 

0.2%, мин. 3 лв. 0.2%, мин 3 
EUR 

 
4. В Раздел III. “Кредитни преводи и директни дебити” в тарифата за физически лица се правят 

следните изменения: 
4.1. Към чл.1, чл.2 и чл.5  се правят следните изменения: 

 
БИЛО  СТАВА  

Чл. 1 Наредени 
вътрешнобанкови преводи 

 Чл. 1 Наредени 
вътрешнобанкови преводи  

т. 2 Между сметки на различни 
клиенти в Банката, наредени от 
сметка в банков офис 

1.50 лв. т. 2 Между сметки на различни 
клиенти в Банката, наредени от 
сметка в банков офис 

2.00 лв. 

т. 3 Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на 
публични вземания с едноредово 
платежно нареждане, наредени от 
сметка в банков офис 

 
1.60 лв. 

т. 3 Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на 
публични вземания с едноредово 
платежно нареждане, наредени от 
сметка в банков офис 

 
2.20 лв. 

т. 4 Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на 
публични вземания с многоредово 
платежно нареждане, наредени от 
сметка в банков офис 

 
2.00 лв. 

т. 4 Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на 
публични вземания с многоредово 
платежно нареждане, наредени от 
сметка в банков офис 

 
2.50 лв. 



Чл. 2 Наредени преводи към 
сметки при друг ДПУ 

 Чл. 2 Наредени преводи към 
сметки при друг ДПУ  

т.1 Преводи през БИСЕРА, 
наредени от сметка в банков офис 

 
3.50 лв. 

т.1 Преводи през БИСЕРА, 
наредени в банков офис  

 
4.00 лв. 

т.1.1. Преводи към разпоредители 
с бюджет и администратори на 
публични вземания с едноредово 
платежно нареждане, наредени от 
сметка в банков офис 

 
3.50 лв. 

т.1.1. Преводи към разпоредители 
с бюджет и администратори на 
публични вземания с едноредово 
платежно нареждане, наредени от 
сметка в банков офис 

4.00 лв. 

т.1.2. Преводи към разпоредители 
с бюджет и администратори на 
публични вземания с многоредово 
платежно нареждане, наредени от 
сметка в банков офис 

4.50 лв. (3.50 лв. 
плюс 1 лв. такса за 

обработка) 

т.1.2. Преводи към разпоредители 
с бюджет и администратори на 
публични вземания с многоредово 
платежно нареждане, наредени от 
сметка в банков офис 

5.00 лв. (4.00 лв. 
плюс 1 лв. такса за 

обработка) 

т.1 Преводи през БИСЕРА, 
наредени в банков офис с 
депозиране на пари в наличност 

0.5%, мин. 4 лв. т.1 Преводи през БИСЕРА, 
наредени в банков офис с 
депозиране на пари в наличност 

0.5%, мин. 6 лв. 

т.1.1. Преводи към разпоредители 
с бюджет и администратори на 
публични вземания с едноредово 
платежно нареждане, наредени в 
банков офис с депозиране на пари 
в наличност 

0.5%, мин. 5 лв. т.1.1. Преводи към разпоредители 
с бюджет и администратори на 
публични вземания с едноредово 
платежно нареждане, наредени в 
банков офис с депозиране на пари 
в наличност 

0.5%, мин. 7 лв. 

т.1.2. Преводи към разпоредители 
с бюджет и администратори на 
публични вземания с многоредово 
платежно нареждане, наредени в 
банков офис с депозиране на пари 
в наличност 

0.5%, мин. 7 лв. т.1.2. Преводи към разпоредители 
с бюджет и администратори на 
публични вземания с многоредово 
платежно нареждане,  наредени в 
банков офис с депозиране на пари 
в наличност 

0.5%, мин. 9 лв. 

т.2. Преводи през  РИНГС, 
наредени в банков офис с 
депозиране на пари в наличност 

0.7%, мин. 13 лв. т.2. Преводи през  РИНГС, 
наредени в банков офис с 
депозиране на пари в наличност 

0.7%, мин. 19 лв. 

т.4. Автоматични междубанкови 
плащания 

 т.4. Автоматични междубанкови 
плащания 

 

т.4.1. Автоматични трансфери Push 3.50 лв. (чрез 
БИСЕРА) 

18 лв. (чрез РИНГС) 

т.4.1. Автоматични трансфери Push 4.00 лв. (чрез 
БИСЕРА) 

18 лв. (чрез РИНГС) 
т.4.2.  Автоматични фиксирани 
преводи 

3.50 лв. (чрез 
БИСЕРА) 

18 лв. (чрез РИНГС) 

т.4.2.  Автоматични фиксирани 
преводи 

4.00 лв. (чрез 
БИСЕРА) 

18 лв. (чрез РИНГС) 

т.5. От сметка на клиент в Банката 
към сметка при друг ДПУ - 
небанкова институция, обслужван в 
ЦКБ АД 

1.50 лв. 

т.5. От сметка на клиент в Банката 
към сметка при друг ДПУ - 
небанкова институция, обслужван в 
ЦКБ АД 

2.00 лв. 

т.6. Преводи в евро в Европейското 
икономическо пространство (ЕИП) 

 т.6. Преводи в евро в Европейското 
икономическо пространство (ЕИП)  

т.6.1. Чрез платежна система за 
нетен сетълмент (СЕПА преводи) - 
за суми до 51,129.19 евро вкл. 
(равностойност на 100,000. лв), 
наредени от сметка в банков офис 

 
 

1.79 EUR 

т.6.1. Чрез платежна система за 
нетен сетълмент (СЕПА преводи) - 
за суми до 51,129.19 евро вкл. 
(равностойност на 100,000. лв), 
наредени от сметка в банков офис 

 
 

2.05 EUR 
 

Чл. 5 Директни дебити  Чл. 5 Директни дебити 
 

т. 1. Вътрешнобанкови директни 
дебити 

 т. 1. Вътрешнобанкови директни 
дебити  

т. 1.1. Иницииране на преводно 
нареждане за директен дебит 

1.50 лв. т. 1.1. Иницииране на преводно 
нареждане за директен дебит 

2.00 лв. 

т. 1.3. Плащане по инициирани 
преводни нареждания за директен 
дебит 

2.00 лв. (1.50 лв. 
плюс 0.50 лв. такса 

за проверка на 
съгласие) 

т. 1.3. Плащане по инициирани 
преводни нареждания за директен 
дебит 

2.50 лв. (2.00 лв. 
плюс 0.50 лв. такса 

за проверка на 
съгласие) 

т.2. Директни дебити към друг ДПУ 

 

т.2 Директни дебити към друг ДПУ 

 

т.2.1. Иницииране на преводно 
нареждане за директен дебит 

3.50 лв. т.2.1. Иницииране на преводно 
нареждане за директен дебит 

4.00 лв. 

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

4.50 лв./3.50 лв. 
плюс 1.00 лв. такса 

за проверка 
на съгласие/ 

 

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

5.00 лв./4.00 лв. 
плюс 1.00 лв. такса 

за проверка на 
съгласие/ 



 
5. В Раздел III. “Кредитни преводи и директни дебити” в тарифата за бизнес клиенти се правят 

следните изменения: 
5.1. Към чл.1, чл.2, чл.3 и чл.6  се правят следните изменения: 

 
БИЛО  СТАВА  

Чл. 1 Наредени 
вътрешнобанкови преводи 

 Чл. 1 Наредени 
вътрешнобанкови преводи  

т. 2 Между сметки на различни 
клиенти в Банката, наредени от 
сметка в банков офис 

1.50 лв. т. 2 Между сметки на различни 
клиенти в Банката, наредени от 
сметка в банков офис 

2.00 лв. 

т. 3 Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на 
публични вземания с едноредово 
платежно нареждане, наредени от 
сметка в банков офис 

 
1.60 лв. 

т. 3 Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на 
публични вземания с едноредово 
платежно нареждане, наредени от 
сметка в банков офис 

 
2.20 лв. 

т. 4 Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на 
публични вземания с многоредово 
платежно нареждане, наредени от 
сметка в банков офис 

 
2.00 лв. 

т. 4 Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на 
публични вземания с многоредово 
платежно нареждане, наредени от 
сметка в банков офис 

 
2.50 лв. 

Чл. 2 Наредени преводи към 
сметки при друг ДПУ 

 Чл. 2 Наредени преводи към 
сметки при друг ДПУ  

т.1 Преводи през БИСЕРА, 
наредени от сметка в банков офис 

 
3.50 лв. 

т.1 Преводи през БИСЕРА, 
наредени в банков офис  

 
4.00 лв. 

т.1.1. Преводи към разпоредители 
с бюджет и администратори на 
публични вземания с едноредово 
платежно нареждане, наредени от 
сметка в банков офис 

 
3.50 лв. 

т.1.1. Преводи към разпоредители 
с бюджет и администратори на 
публични вземания с едноредово 
платежно нареждане, наредени от 
сметка в банков офис 

4.00 лв. 

т.1.2. Преводи към разпоредители 
с бюджет и администратори на 
публични вземания с многоредово 
платежно нареждане, наредени от 
сметка в банков офис 

4.50 лв. (3.50 лв. 
плюс 1 лв. такса за 

обработка) 

т.1.2. Преводи към разпоредители 
с бюджет и администратори на 
публични вземания с многоредово 
платежно нареждане, наредени от 
сметка в банков офис 

5.00 лв. (4.00 лв. плюс 
1 лв. такса за 
обработка) 

т.1 Преводи през БИСЕРА, 
наредени в банков офис с 
депозиране на пари в наличност 

0.5%, мин. 4 лв. т.1 Преводи през БИСЕРА, 
наредени в банков офис с 
депозиране на пари в наличност 

0.5%, мин. 6 лв. 

т.1.1. Преводи към разпоредители 
с бюджет и администратори на 
публични вземания с едноредово 
платежно нареждане, наредени в 
банков офис с депозиране на пари 
в наличност 

0.5%, мин. 5 лв. т.1.1. Преводи към разпоредители 
с бюджет и администратори на 
публични вземания с едноредово 
платежно нареждане, наредени в 
банков офис с депозиране на пари 
в наличност 

0.5%, мин. 7 лв. 

т.1.2. Преводи към разпоредители 
с бюджет и администратори на 
публични вземания с многоредово 
платежно нареждане, наредени в 
банков офис с депозиране на пари 
в наличност 

0.5%, мин. 7 лв. т.1.2. Преводи към разпоредители 
с бюджет и администратори на 
публични вземания с многоредово 
платежно нареждане, наредени в 
банков офис с депозиране на пари 
в наличност 

0.5%, мин. 9 лв. 

т.2. Преводи през  РИНГС, 
наредени в банков офис с 
депозиране на пари в наличност 

0.7%, мин. 13 лв. т.2. Преводи през  РИНГС, 
наредени в банков офис с 
депозиране на пари в наличност 

0.7%, мин. 19 лв. 

т.4. Автоматични междубанкови 
плащания 

 т.4. Автоматични междубанкови 
плащания 

 

т.4.1. Автоматични трансфери Push 3.50 лв. (чрез 
БИСЕРА) 

18 лв. (чрез РИНГС) 

т.4.1. Автоматични трансфери Push 4.00 лв. (чрез БИСЕРА) 
18 лв. (чрез РИНГС) 

т.4.2.  Автоматични фиксирани 
преводи 

3.50 лв. (чрез 
БИСЕРА) 

18 лв. (чрез РИНГС) 

т.4.2.  Автоматични фиксирани 
преводи 

4.00 лв. (чрез БИСЕРА) 
18 лв. (чрез РИНГС) 

т.5. От сметка на клиент в Банката 
към сметка при друг ДПУ - 
небанкова институция, обслужван в 
ЦКБ АД 

1.50 лв. 

т.5. От сметка на клиент в Банката 
към сметка при друг ДПУ - 
небанкова институция, обслужван в 
ЦКБ АД 

2.00 лв. 

т.6. Преводи в евро в Европейското 
икономическо пространство (ЕИП) 

 т.6. Преводи в евро в Европейското 
икономическо пространство (ЕИП)  

т.6.1. Чрез платежна система за 
нетен сетълмент (СЕПА преводи) - 
за суми до 51,129.19 евро вкл. 
(равностойност на 100,000. лв), 
наредени от сметка в банков офис 

 
 

1.79 EUR 

т.6.1. Чрез платежна система за 
нетен сетълмент (СЕПА преводи) - 
за суми до 51,129.19 евро вкл. 
(равностойност на 100,000. лв), 
наредени от сметка в банков офис 

 
 

2.05 EUR 
 



Чл.3. Приемане и обработване 
на нареждане за масови 
плащания 

 Чл.3. Приемане и обработване 
на нареждане за масови 
плащания 

 

т. 1. Вътрешнобанкови  т. 1. Вътрешнобанкови 
 

т. 1.2. За други преводи, наредени 
в банков офис 

0.50 лв. на превод т. 1.2. За други преводи, наредени 
в банков офис 

0.60 лв. на превод 

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

т.2.1. През БИСЕРА 1.50 лв. на превод т.2.1. През БИСЕРА 2 лв. на превод 

Чл. 6 Директни дебити  Чл. 6 Директни дебити 
 

т. 1. Вътрешнобанкови директни 
дебити 

 т. 1. Вътрешнобанкови директни 
дебити  

т. 1.1. Иницииране на преводно 
нареждане за директен дебит 

1.50 лв. т. 1.1. Иницииране на преводно 
нареждане за директен дебит 

2.00 лв. 

т. 1.3. Плащане по инициирани 
преводни нареждания за директен 
дебит 

2.00 лв. (1.50 лв. 
плюс 0.50 лв. такса 

за проверка на 
съгласие) 

т. 1.3. Плащане по инициирани 
преводни нареждания за директен 
дебит 

2.50 лв. (2.00 лв. плюс 
0.50 лв. такса за 

проверка на съгласие) 

т.2. Директни дебити към друг ДПУ 
 

т.2 Директни дебити към друг ДПУ 
 

т.2.1. Иницииране на преводно 
нареждане за директен дебит 

3.50 лв. т.2.1. Иницииране на преводно 
нареждане за директен дебит 

4.00 лв. 

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

4.50 лв./3.50 лв. 
плюс 1.00 лв. такса 

за проверка 
на съгласие/ 

 

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

5.00 лв./4.00 лв. 
плюс 1.00 лв. такса 

за проверка на 
съгласие/ 

 
 

6. В Раздел XIII. “Други операции” в тарифата за Физически лица се правят следните 
изменения: 

6.1. Към чл.10  се правят следните изменения: 
 
БИЛО  СТАВА  

Чл.10. Поддържане на 
системата Интернет банкиране  

Чл.10. Поддържане на 
системата Интернет банкиране 

 
т.4. Генериране на нова парола за 
интернет банкиране без такса 

т.4. Генериране на нова парола за 
интернет банкиране             4.50 лв. 

 
7. В Раздел XIV. “Други операции” в тарифата за Бизнес клиенти се правят следните 

изменения: 
7.1. Към чл.12  се правят следните изменения: 

 
БИЛО  СТАВА  

Чл.12. Поддържане на 
системата Интернет банкиране  

Чл.12. Поддържане на 
системата Интернет банкиране 

 
т.4. Генериране на нова парола за 
интернет банкиране без такса т.4. Генериране на нова парола за 

интернет банкиране 4.50 лв. 

 
 

8. В Раздел X „Налагане и изпълнение на запор. Операции по сметки с наложен запор” в 
тарифата за физически лица се правят следните промени: 

 
БИЛО ЛЕВА ВАЛУТА СТАВА ЛЕВА ВАЛУТА 

Чл. 1. Еднократна такса за обработка и 
първоначално налагане на 
обезпечителен запор/запор на 
изпълнение (с вкл. ДДС) 12 лв. 6 EUR 

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

Чл. 2. Еднократна такса за обработка 
на Разпореждане за изпълнение на 
запор след налагане на обезпечителна 
мярка (с вкл. ДДС) 6 лв. 3 EUR ОТПАДА   

Чл. 3. 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 10 лв. 5 EUR 
т. 1. по разплащателни 
сметки 5 лв. 2.50 EUR 



т. 2. по сметки с дебитни карти 12 лв. 6 EUR 
т. 2. по сметки с дебитни 
карти 5 лв. 2.50 EUR 

т. 3. по акредитивни сметки и сметки със 
специално предназначение 18 лв. 9 EUR ОТПАДА   
т. 4. Разплащателни, депозитни или 
спестовни сметки, открити със специални 
условия, с изключение на Escrow сметки 
(сметки със специално предназначение) и 
сметки, открити за набиране на средства за 
лечение 40 лв. 20 EUR ОТПАДА   
Чл. 6. Преводи от запорирани сметки 
на несеквестируеми суми, суми над 
размера на запора и в изпълнение на 
разрешения на НАП за неотложни 
плащания   ОТПАДА ИЗЦЯЛО   
т. 1. Вътрешнобанкови преводи 3 лв. 4 EUR    
т. 2. Превод по сметка при друг доставчик 
на платежни услуги през БИСЕРА 7 лв. -    
т. 3. Превод по сметка при друг доставчик 
на платежни услуги през РИНГС 30 лв. -    
т. 4. Превод по сметка при друг доставчик 
на платежни услуги в чуждестранна валута      
т. 4.1. в евро      
т. 4.1.1. чрез платежна система за нетен 
сетълмент (СЕПА преводи) - за суми до 
51,129.19 евро вкл. (равностойност на 
100,000. лв)  

3.50 
EUR    

т. 4.1.2. чрез трансевропейската 
автоматизирана система за експресни 
преводи в реално време TARGET2  15 EUR    

т. 4.2. във валута различна от евро  

0.3%, 
мин. 50, 

макс. 
300 EUR    

Чл. 7. Преводи в изпълнение на запори   ОТПАДА ИЗЦЯЛО   
т. 1. вътрешнобанкови преводи към органа, 
наложил запора 3 лв. 4 EUR    
т. 2. превод към органа, наложил запора, 
по сметка при друг доставчик на платежни 
услуги през БИСЕРА 7 лв. -    
т. 3. превод към органа, наложил запора, 
по сметка при друг доставчик на платежни 
услуги през РИНГС 30 лв. -    

т.4. плащане по инициирано преводно 
нареждане за директен дебит от 
запорирана сметка 

8 лв. /7 лв. 
плюс 1 лв. 

такса за 
проверка на 

съгласие     
Чл. 10. Такса за блокиране и 
деблокиране на карта на основание 
запор 5 лв.  ОТПАДА   
Забележки: Забележки: 

1.Еднократната такса по чл. 1 за обработка и първоначално налагане на 
запор се дължи за всеки отделен наложен запор върху банковата сметка. 

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

3.Таксата по чл. 8 не се събира, когато Банката е наредител на преводи 
към изпълнителни органи. 

3.Таксата по чл. 5 не се събира, когато Банката 
е наредител на преводи към изпълнителни 
органи. 

 
 
Останалите такси остават в сила, а мястото им в Раздел Х се променя, както следва: Чл. 3 в новата си 
редакция става Чл. 2, чл. 4 става чл. 3, чл. 5 става чл. 4, чл. 8 става чл. 5, чл. 9 става чл. 6, чл. 11 става чл. 7.  
 

9. В Раздел XIII „Налагане и изпълнение на запор. Операции по сметки с наложен запор” в 
тарифата за бизнес клиенти се правят следните промени: 

 
БИЛО ЛЕВА ВАЛУТА СТАВА ЛЕВА ВАЛУТА 

Чл. 1. Еднократна такса за обработка и 
първоначално налагане на обезпечителен 
запор/запор на изпълнение (с вкл. ДДС) 12 лв. 6 EUR 

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

Чл. 2. Еднократна такса за изпълнение на 
Разпореждане за разрешение за неотложни 
плащания, издадено от публичен изпълнител 
към НАП (с вкл. ДДС) 12 лв. 6 EUR ОТПАДА   



Чл. 3. Еднократна такса за обработка на 
Разпореждане за изпълнение на запор след 
налагане на обезпечителна мярка (с вкл. ДДС) 12 лв. 6 EUR ОТПАДА   
Чл. 7 Преводи от запорирани сметки на 
несеквестируеми суми, суми над размера на 
запора и в изпълнение на разрешения на НАП 
за неотложни плащания   

ОТПАДА 
ИЗЦЯЛО   

т. 1. Вътрешнобанкови преводи 12 лв. 6 EUR    
т. 2. Превод по сметка при друг доставчик на 
платежни услуги през БИСЕРА 14 лв. -    
т. 3. Превод по сметка при друг доставчик на 
платежни услуги през РИНГС 30 лв. -    
т. 4. Превод по сметка при друг доставчик на 
платежни услуги в чуждестранна валута      
т. 4.1. в евро      
т. 4.1.1. чрез платежна система за нетен сетълмент 
(СЕПА преводи) - за суми до 51,129.19 евро вкл. 
(равностойност на 100,000. лв)  7 EUR    
т. 4.1.2. чрез трансевропейската автоматизирана 
система за експресни преводи в реално време 
TARGET2  15 EUR    

т. 4.2. във валута различна от евро  

0.3%, 
мин. 50, 

макс. 300 
EUR    

Чл. 8. Преводи в изпълнение на запори   
ОТПАДА 
ИЗЦЯЛО   

т. 1. вътрешнобанкови преводи към органа, 
наложил запора 12 лв. 6 EUR    
т. 2. превод към органа, наложил запора, по сметка 
при друг доставчик на платежни услуги през 
БИСЕРА 14 лв. -    
т. 3. превод към органа, наложил запора, по сметка 
при друг доставчик на платежни услуги през РИНГС 30 лв. -    

т.4. плащане по инициирано преводно нареждане 
за директен дебит от запорирана сметка 

15 лв. /14 лв. 
плюс 1 лв. 

такса за 
проверка на 

съгласие     
Чл. 11. Такса за блокиране и деблокиране на карта 
на основание запор 5 лв.  ОТПАДА   
Забележки: Забележки: 

1.Еднократната такса по чл. 1 за обработка и първоначално налагане на запор се 
дължи за всеки отделен наложен запор върху банковата сметка. 

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

3.Таксата по чл. 9 не се събира, когато Банката е наредител на преводи към 
изпълнителни органи. 

3.Таксата по чл. 5 не се събира, 
когато Банката е наредител на 
преводи към изпълнителни органи. 

 
 
Останалите такси остават в сила, а мястото им в Раздел ХIII се променя, както следва: Чл. 4 става Чл. 2, чл. 5 
става чл. 3, чл. 6 става чл. 4, чл. 9 става чл. 5, чл. 10 става чл. 6, чл. 12 става чл. 7.  

 
 
 

Промените в Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица и в Тарифа за лихвите, таксите и 
комисионите за бизнес клиенти влизат в сила считано от дата 20.01.2020 год. 
 
 
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.“ 

 


