
 

ТАКСИ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР 

 

I. За получаване на справки на хартиен носител за информация от Централния кредитен регистър 

(ЦКР) на основание чл. 28, ал. 1, т. 3 и т. 10 и чл. 28, ал. 5 от Наредба № 22 за ЦКР, Българската народна 

банка (БНБ) събира следните такси за: 

 справка за кредитна задлъжнялост на едно лице, в срок до 7 работни дни – 2 лв.; 

 справка за кредитна задлъжнялост на едно лице, в срок до 3 работни дни – 8 лв; 
 информация за извършени проверки от институции, осъществили достъп до личните данни на 

физическо лице, в срок до 7 работни дни – 2 лв. 

 

Таксите за извършване на справки на хартиен носител за информация в ЦКР сe заплащат 

предварително по банков път или в БНБ на каса или терминално устройство ПОС. 

Сметката на БНБ, по която се превеждат сумите, е:  

IBAN: BG 40 BNBG 9661 1000 0661 23  

BIC: BNBGBGSD 

 

II. За получаване на справки по електронен път за информация в ЦКР за физическо лице на 

основание чл. 28, ал. 1, т. 7, 8 и 9 от Наредба № 22 за ЦКР, БНБ събира следните такси за:    

 справка за информация в регистъра за физическо лице по електронен път, в срок до 7 работни 

дни - 1 лв.; 

 справка за информация в регистъра за физическо лице по електронен път, в срок до 24 часа - 5 

лв.; 

 справка за информация в регистъра за физическо едно лице по електронен път, в срок до 4 

работни часа - 10 лв. 

 

Таксите за справки по електронен път за информация в ЦКР за физическо лице се заплащат 

предварително чрез виртуално терминално устройство ПОС, налично на интернет страницата 

на БНБ. Може да се използват следните видове дебитни или кредитни карти:  

 Visa;  

 Mastercard;  

 Bcard.  

 

III. Съгласно чл. 28, ал. 4 от Наредба № 22 за ЦКР, сроковете за извършване на справки текат в рамките 

на работното време след регистрирането в БНБ на заявлението за извършване на справка и 

необходимите документи, а когато електронното заявление по чл. 22, ал. 7 е постъпило след края на 

работното време, сроковете започват да текат, считано от следващия работен ден.  

На основание чл. 21, ал. 2 от Наредба № 22 за ЦКР физическите лица могат да получат справка от 

регистъра безплатно в 14-дневен срок от подаването на заявление на хартиен носител или по 

електронен път в БНБ. 

 

IV. Възстановяването на суми при нереализирани услуги от ЦКР или при надвнесени суми за изготвяне 

на справки от регистъра, се извършва след попълване на „Искане за възстановяване на сума“, достъпно 

на интернет адрес: https://www.bnb.bg/RegistersAndServices/RSCreditRegister/index.htm 

 

 

https://www.bnb.bg/RegistersAndServices/RSCreditRegister/index.htm

