
ТАРИФА

НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕСТОВИ КОМПЛЕКТИ И 

МОСТРИ НА НОВИ ЕМИСИИ БАНКНОТИ/РАЗМЕННИ 
МОНЕТИ И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕСТОВЕ 

НА МАШИНИ ЗА СОРТИРАНЕ И МАШИНИ ЗА 
САМООБСЛУЖВАНЕ

София, 2022 г.



Раздел I 

Общи положения

Чл. 1. Тази тарифа определя таксите, които Българската народна бан-
ка (БНБ) събира за предоставяне на тестови комплекти и мостри на нови 
емисии банкноти/разменни монети и за извършване на тестове на машини 
за сортиране и машини за самообслужване, съгласно „Общи условия на Бъл-
гарската народна банка за предоставяне на тестови комплекти и мостри 
на банкноти и разменни монети и за извършване на тестове на машини за 
сортиране и машини за самообслужване“ (Общи условия). 

Чл. 2. Българската народна банка публикува тази тарифа в своята интер-
нет страница www.bnb.bg.

Чл. 3. Българската народна банка има право да променя едностранно тази 
тарифа, като публикува информация за това в своята интернет страница 
www.bnb.bg.

Раздел II 

Такси, дължими за предоставяне на тестови  
комплекти и мостри 

1.
Предоставяне на тестови комплект 
с истински български банкноти

350 (триста и петдесет) 
лева*

2.
Предоставяне на тестови комплект 
с истински български разменни 
монети

100 (сто) лева*

3.
Предоставяне на мостри на нови 
емисии банкноти/разменни монети

Без такса

* За предоставяне на тестови комплект с истински български банкноти или монети 
освен съответната такса, посочена в раздел II от настоящата тарифа, се заплаща и 
стойността на заявения тестови комплект, посочена в интернет страницата на БНБ 
www.bnb.bg.
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Раздел III.

Такси, дължими за извършване на тестове на машини**

1.
Извършване на първоначален 
встъпителен тест 

Без такса

2.
Извършване на повторен 
встъпителен тест 

450 (четиристотин и петдесет) 
лева за всяка тествана машина

3. 
Извършване на контролен 
тест по чл. 24, ал. 2, буква „б“ 
и „буква „в“ 

Без такса

4.

Извършване на контролен 
тест по чл. 24, ал. 2, буква 
„г“ и „буква „д“ от Общите 
условия 

450 (четиристотин и петдесет) 
лева за всяка тествана машина 

5.
Извършване на повторен 
контролен тест 

500 (петстотин) лева за всяка 
тествана машина 

** При заявяване на тестове на машини на адрес, различен от този на Касов център на 
БНБ (ул. „Михаил Тенев“ № 10, 1784 София), заявителят заплаща и разноските за пътни, 
дневни и нощувки, направени от БНБ във връзка с извършването на тестовете.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Тази тарифа е приета с Решение № 373 от 28 октомври 2022 г. 

на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 
1 януари 2023 г.

§2. Тази тарифа отменя Тарифа на Българската народна банка за предос-
тавяне на тестови комплекти и мостри на нови емисии банкноти/разменни 
монети и за провеждане на тестове на машини за сортиране и машини за 
самообслужване, приета с Решение № 331 от 3 октомври 2019 г. на Управи-
телния съвет на Българската народна банка. 


