ТАРИФА
ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
СЪБИРА ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА СМЕТКИ И
ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ

София, ноември 2015 г.

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази Тарифа определя таксите, които Българската народна банка (БНБ)
събира за обслужване на сметки и извършване на преводи във валута и свързани с тях
услуги.
(2) Тази Тарифа не се прилага, ако в сключените договори за обслужване на
сметките са договорени такси, различни от тези, описани в Приложение № 1.

РАЗДЕЛ ІІ
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ И РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ И РЕДА ЗА
СЪБИРАНЕТО ИМ

Чл. 2. (1) Таксите са определени по видове и размер, съгласно Приложение № 1
към тази Тарифа и се изчисляват в български левове.
(2) Заплащането на таксите може да бъде в левове или в друга валута, като за
целта се използва официалният обменен курс на БНБ.
Чл. 3. При депозиране на нареждане за превод във валута клиентите, имащи
открита при БНБ сметка, трябва да посочат по установените стандарти за чия сметка ще
бъдат таксите по операцията.
Чл. 4. Определянето на сумата на дължимите такси за превод се извършва на
базата на левовата равностойност на операцията, като за целта се използва
официалният обменен курс на БНБ, валиден към момента на събирането им.
Чл. 5. (1) БНБ извършва преводите и услугите, предвидени в Приложение № 1,
само след предварително събиране на дължимите такси.
(2) Таксата по Раздел І, т. 4 „Промяна или отмяна на превод“ от Приложение № 1
се събира само когато БНБ е наредила плащането към своята банка кореспондент към
момента на уведомяване на БНБ за промяна или отмяна на превода.
(3) За връщане на получен превод по нареждане на клиент с открита сметка при
БНБ се заплаща такса съгласно Раздел І, т. 1 „Извършване на превод във валута“ от
Приложение № 1 към тази Тарифа.
Чл. 6. Българската народна банка не събира от банки, опериращи на територията
на страната, посочените в тази Тарифа такси за преводи във валута, които произтичат
от операциите по регулиране на задължителните минимални резерви, както и по
безналични сделки за покупко-продажба на евро срещу левове, извършвани на
основание чл. 30 от Закона за БНБ.
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Чл. 7. Когато по вина на банка по повод на операциите по чл. 6 БНБ заплати
лихви, такси, комисиони или други разноски на други банки, тя ще изисква от
съответната банка възстановяването им в пълен размер.
Чл. 8. (1) Когато по повод на операциите по чл. 6 дадена банка не изпълни свое
задължение да плати резервната валута – евро, по сметка на БНБ, в размера и/или с
вальора, за които е поела ангажимент пред БНБ, и не успее да договори чрез своя
кореспондент заверяване на сметката на БНБ в размера и с вальора, за които е поела
ангажимент, тя дължи на БНБ законната лихва за забава във валута. Сумата на
законната лихва за забава се изчислява и плаща в евро.
(2) Когато по повод на операциите по чл. 6 дадена банка не изпълни свое
задължение да плати резервната валута – евро, по указаната ù сметка на БНБ, в размера
и/или с вальора, за които е поела ангажимент пред БНБ, тя дължи на БНБ такса за един
работен ден, изчислена на основата на лихвения процент по пределното кредитно
улеснение (marginal lending facility rate), определян от Европейската централна банка.
Размерът на таксата се изчислява и плаща в евро, а за работен ден се счита всеки ден,
който е работен едновременно за Република България и Трансевропейската
автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време –
ТАРГЕТ.
Чл. 9. (1) Преводи по Раздел І, т. 1 „Извършване на превод във валута“ от
Приложение № 1, по нареждане на клиенти – разпоредители с бюджетни кредити, и
други организации и предприятия, имащи сметки при БНБ, се извършват с двудневен
вальор съгласно условията, определени от чл . 19 на Вътрешните правила за операции с
брутния международен валутен резерв на БНБ, както следва:
а) ако нареждането за превод е постъпило в БНБ до 14:00 часа, преводът се
извършва с вальор втория работен ден за съответната платежна система от деня на
постъпване на нареждането;
б) ако нареждането за превод е постъпило в БНБ след 14:00 часа, преводът се
извършва с вальор третия работен ден за съответната платежна система от деня на
постъпване на нареждането.
(2) БНБ извършва превод във валута с вальор по искане на клиент само в
отделни случаи и по своя преценка.
Чл. 10. (1) За неупоменати в Раздел ІІ „Обслужване на банкови сметки“ от
Приложение № 1 БНБ услуги БНБ може да събира и други такси и комисиони,
договорени с клиента.
(2) БНБ си запазва правото при извършването на услуги по Раздел ІІ от
Приложение № 1 да събере от клиента разходи на трети лица, свързани с извършването
на услугата.

3

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. БНБ публикува тази Тарифа и промените в нея на интернет страницата си и в
местата за обслужване на клиенти.
§2. БНБ уведомява писмено всички клиенти с открити сметки при нея за приемането на
тази Тарифа.
§3. Тази Тарифа е приета с Решение № 116 от 26.XI.2015 г. на Управителния съвет на
БНБ и влиза в сила от 4.I.2016 г.
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Приложение № 1
ТАРИФА за таксите на БНБ при обслужване на сметки и преводи във валута
РАЗДЕЛ I
ПРЕВОДИ ВЪВ ВАЛУТА
1. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОД ВЪВ ВАЛУТА
1.1. Извършване на превод при инструкция
на клиента за разноски по превода
„Споделени“ или „За сметка на
бенефициента“

0.15%
върху левовата равностойност на сумата
Мин. 30 лв.
Макс. 500 лв.

1.2. Извършване на превод при инструкция
на клиента за разноски по превода „За
сметка на наредителя“ (заплащат се
допълнително към таксата по т. 1.1.)

0.1%
върху левовата равностойност на сумата
Мин. 40 лв.
Макс. 300 лв.

2. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОД ВЪВ ВАЛУТА С ВАЛЬОР ПО ИСКАНЕ
НА КЛИЕНТА (заплащат се допълнително към таксите по т. 1)
0.2%
2.1. Извършване на превод с вальор деня на върху левовата равностойност на сумата
нареждане на превода
Мин. 50 лв.
Макс. 500 лв.
0.15%
2.2. Извършване на превод с вальор деня,
върху левовата равностойност на сумата
следващ деня на нареждане на превода
Мин. 25 лв.
Макс. 500 лв
3. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕВОД ВЪВ ВАЛУТА
0.1%
върху левовата равностойност на сумата
3. Получаване на превод във валута
Мин. 15 лв.
Макс. 200 лв.
4. ПРОМЯНА ИЛИ ОТМЯНА НА ПРЕВОД
50 лв.
4. Промяна или отмяна на превод
плюс таксите и комисионите на други
банки
5. ВРЪЩАНЕ НА ПОГРЕШНО ПОСТЪПИЛИ СУМИ
5. Връщане на погрешно постъпили суми

50 лв.
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6. ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКА ПО ПРЕВОД
6.1. Справка за превод, при която не се
изисква информация от други банки
6.2. Справка за превод, при която се
изисква информация от други банки

2 лв.
10 лв. плюс таксите и комисионите на
други банки

РАЗДЕЛ II
1. ОБСЛУЖВАНЕ НА БАНКОВИ СМЕТКИ
1.1.Откриване, водене и закриване на
сметки за обезпечение
1.1.1. Откриване

100 лв.

1.1.2. Закриване

100 лв.

1.1.3. Такса за съхранение (месечно)

Т = 50 + 0.000138 х Д/360 х НС
Забележка:
50 лв. е месечна такса за поддържане на
сметката;
Д – броят дни в съответния календарен
месец;
НС – левовата равностойност по
обменния курс на БНБ на
среднодневната номинална стойност на
наличните през месеца облигации.

1.1.4. Комисиони за трансфер

По високата сума между резултата от
(а) = 5 лв. х О + 20 лв. х П,
където:
О е броят инструкции за трансфери и
освобождавания на облигации;
П – броят инструкции за
освобождавания на парични средства,
или
(б) = 50 лв.
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2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ
2.1. Писмени справки по банкови операции
За текущата година, за всяка операция

30 лв.

За минали години, за всяка операция

60 лв.

2.2. Предоставяне на информация за
клиенти при спазване на българското
законодателство
на български език
на чужд език
2.3. Предоставяне на информация във
връзка с одиторска проверка

60 лв.

на български език
на чужд език
на банкови институции
2.4. Издаване на банкова референция

80 лв.
100 лв.
150 лв.

на български език
на чужд език
2.5. Издаване на писмено удостоверение за
наличие на сметка и/или потвърждение на
наличности по нея

35 лв.
70 лв.

на български език
на чужд език
2.6. Извлечения по сметка във формат
MT940
2.7. Извлечения по сметка във формат
MT950 – ежедневно при движение

20 лв.
40 лв.

80 лв.

По договореност
По договореност
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