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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Настоящата тарифа регламентира правилата за начисляване на лихви, такси и
комисиони по операциите на “Общинска банка” АД 1 , както и техните минимални и
максимални размери. Ако такива размери не са предвидени, те се определят по договореност.
Тарифата се прилага за всички клиенти на Банката.
(2) Таксите и комисионите в настоящата тарифа за облагаемите сделки по смисъла на
Закона за данък върху добавената стойност са без включен данък добавена стойност (ДДС).
ДДС се начислява и събира за облагаемите сделки върху установените с Тарифата или
договорените размери на таксите и комисионите.
Чл.2. (1) Лихвената политика на Банката се определя от ръководните й органи на база
пазарните условия и нормативи, определени в законови и подзаконови нормативни актове.
Таксите и комисионите, които събира Банката са съобразени с разходите за извършване на
съответните операции.
(2) Банката обявява условията по влоговете и кредитите в помещения, до които
клиентите имат достъп.
Чл.3. (1) Банката плаща лихви по привлечените средства в размери, определени от
Управителния й съвет или упълномощени от него лица. Лихвите се актуализират на база на
общата икономическа обстановка и състоянието на паричните пазари в страната,
конкурентната среда, текущата политика на Банката и други фактори, които оказват влияние
върху банковата система.
(2) (изм. УС от 06.07.2006 г.) Лихвите по разплащателни сметки и други привлечени
средства "на виждане", когато не е договорено друго се начисляват и изплащат в края на
годината (с изключение на сметките на бюджетните предприятия, по които лихвите се
начисляват и изплащат в края на всеки месец) или при закриване на сметката на база 360/360
дни. Начисляването на лихви по внесените суми започва от деня на внасянето им.
(3) (изм. УС от 28.12.2007 г.) Лихвите по приети срочни влогове, когато не е договорено
друго се начисляват на датата на падежа на база 360/360 дни. Само лихвите по срочните
влогове с оригинален срок по-малък от 30 дни се начисляват на база 365/365 дни, а в случай,
че календарната година е високосна - на база 366/366 дни.
(4) При теглене на суми и закриване на срочни влогове преди изтичане на договорения
или предоговорения срок (с изключение на случаите по ал.6) се начисляват определените в
договора занижени лихвени проценти за времето от датата на откриване (предоговаряне) до
датата на изтегляне на сумата.
(5) Лихвите по безсрочни влогове се начисляват годишно на база 360/360 дни.
(6) Банката не плаща лихви по срочни и безсрочни влогове, когато средствата са
престояли по влога по-малко от 7 календарни дни, считано от датата на откриване на влога.
(7) Таксите за наемане на касетки в публичните трезори се определят конкретно за
всеки клон от Управителния съвет на Банката или упълномощени от него лица.
(8) (изм. УС от 06.07.2006 г.) Набирателните сметки за учредяване на юридическо лице и за
увеличаване на капитала са безлихвени.
Чл.4. (1) (изм. УС от 22.12.2006 г.) По предоставени кредити се договарят лихви на база основния
лихвен процент обявяван от Българска народна банка или лихвен процент, формиран съгласно
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Наричана по-нататък за краткост “Банката”
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условията на международните парични и кредитни пазари, платежоспособността на
кредитополучателя, срока и размера на кредита, ефективността и риска на кредитираното
мероприятие и търсенето, и предлагането на кредити.
(2) По кредити с просрочени погасителни вноски се начисляват и събират наказателни
лихви.
(3) (изм. УС от 22.12.2006 г.) Лихвите по кредити се начисляват на база 365(6)/360 дни и са
дължими в деня на олихвяване на банката.
(4) (Нова УС от 17.03.2005 г.) Лихвите по кредити с анюитетни вноски се начисляват на
база 360/360 дни.
(5) (Нова УС от 22.12.2006 г.) Денят на олихвяване на Банката по ползвани кредити е 20-то
число на всеки календарен месец.
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ГЛАВА ПЪРВА
ОПЕРАЦИИ В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА
РАЗДЕЛ І
ТАКСИ И КОМИСИОНИ ПО ОПЕРАЦИИ В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА
По откриване и обслужване на клиентски сметки
Чл.5. (изм. УС от 06.07.2006 г.) За откриване и закриване на клиентски сметки Банката събира
еднократни такси както следва:
1. от юридически лица, еднолични търговци, организации и други:
а) (изм. УС от 06.07.2006 г.) за разплащателни сметки (без тези с благотволителни цели
и за сделки с ценни книжа)5.00 лв.
б) за срочни влогове -

без такса

в) (изм. УС от 25.01.2001 г.) за сметки на разпоредители с бюджетни средства без такса
г) (изм. УС от 06.07.2006 г.) за особени сметки -

5.00 лв.

д) за акредитивни сметки -

без такса

е) (изм. УС от 06.07.2006 г.) за ликвидационни сметки -

5.00 лв.

ж) (изм. УС от 06.07.2006 г.) за набирателни сметки за учредяване на юридическо лице и
за увеличаване на капитала 10.00 лв.
з) (нова. УС от 06.07.2006 г.) за ДДС сметки -

5.00 лв.

и) (нова. УС от 06.07.2006 г.) за други специални сметки
5.00 лв., ако не е договорено друго
2. от физически лица:
а) за срочни влогове -

без такса

б) за безсрочни влогове -

без такса

в) за разплащателни сметки (в т.ч.: нотариуси; лица, упражняващи частна
медицинска практика; лица със свободна професия) -.
1.00 лв.
3. (изм. УС от 15.09.2005 г.) за издаване или подмяна на влогова книжка (цената на
книжката) 1.00 лв. без ДДС.
Чл.6. (1) (изм. УС от 06.07.2006 г.) Банката определя следните изисквания за минимални авоари:
1. (изм. УС от 06.07.2006 г.) по разплащателни сметки и други привлечени средства “на
виждане”:
а) (изм. УС от 06.07.2006 г.; изм. УС от 26.10.2006 г.) по разплащателни сметки на
физически лица –
2.00 лв.
б) (изм. УС от 06.07.2006 г.) по разплащателни (без тези с благотворитерни цели и
сделки с ценни книжа) особени, ликвидационни и други специални сметки (ако не е
договорено друго) на юридически лица, еднолични търговци, организации и други 20.00 лв.
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2. (изм. УС от 03.08.2006 г.) по спестовни влогове -

10.00 лв.

3. (изм. УС от 25.09.2002 г.) по срочни влогове:
а) (изм. УС от 03.08.2006 г.) на физически лица -

50.00 лв.

б) (изм. УС от 06.07.2006 г.) на юридически лица, еднолични търговци, организации и
други500.00 лв.
4. (изм. УС от 26.10.2006 г.) по разплащателни сметки-ЕДК (за физически и юридически
лица, еднолични търговци, организации и други) –
2.00 лв.
(2) (нова УС от 06.07.2006 г.; изм УС от 26.07.2006 г) Банката може да закрие сметките по т.1 и
т.2 от предходната алинея при условие, че в продължение на повече от 3 поредни месеца
салдото по сметката е под определения минимален авоар.
(3) (нова УС от 06.07.2006 г.; изм УС от 26.07.2006 г) За сметките, по които банката не
определя изискване за минимален авоар и за сметките по ал.1, т.4, Банката може да закрие
такава сметка при условие, че в продължение на повече от 3 поредни месеца салдото по нея е
нула.
Чл.7. (изм. УС от 03.07.2002 г.; УС от 06.07.2006 г.; УС от 03.08.2006 г.) За обслужване на клиентски
сметки, (без влогови, картови, набирателни за учредяване на юридическо лице и за
увеличаване на капитала, сметки с благотворителни цели, за сделки с ценни книжа и
бюджетни) Банката събира месечна такса, в края на всеки месец и при закриване на сметката:
1. от юридически лица, еднолични търговци, организации и други -

5.00 лв.

2. (изм. УС от 03.08.2006 г.) от физически лица -

1.00 лв.

Чл.8. (1) Отменена (Изм. УС от 01.12.2005 г.)
(2) Отменена (Изм. УС от 01.12.2005 г.)
(3) Отменена (Изм. УС от 01.12.2005 г.)
(1) (Предишна ал.4) (Изм. УС от 01.12.2005 г.) За предоставяне на достъп до системата за
“Интернет банкиране”, Банката събира от клиентите следните такси:
1. Регистриране в системата “Интернет банкиране” –

без такса;

2. Издаване на сертификат от банката за ползване на системата “Интернет банкиране”–
без такса;
3. (Изм. УС от 01.12.2005 г.) Месечна такса за ползване :
а) от юридически лица, еднолични търговци и други –
2.50 лв. без ДДС в края на месеца, за всяка
банкова сметка на клиента, за която се
ползва услугата “Интернет банкиране;
б) от физически лица и от разпоредители с бюджетни средства –без такса.
4. (Изм. УС от 01.12.2005 г.) Преиздаване на сертификат или предоставяне на нова парола по
вина на клиента /загубени, забравени/ –
4.00 лв. без ДДС
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По касови операции
Чл.9 (1) (Изм. УС от 02.08.2002 г.; изм. УС от 06.07.2006 г.) При внасяне на суми в брой по сметка в
рамките на един работен ден, Банката събира от съответната клиентска сметка на юридически
лица, еднолични търговци и други (без сметки за сделки с ценни книжа и за благотворителни
цели) такси, както следва :
до 2 000.00 лв. (банкноти) над 2 000.00 лв. (банкноти) –

без такса;
0.1 % за частта над 2 000.00 лв.,
ако не е договорено друго.

(2) За вноски по сметки на физически лица такса не се събира.
(3) (Изм. УС от 02.08.2002 г.; УС от 03.08.2006 г.) При внасяне на суми в брой по сметки на
бюджетни предприятия от физически лица, търговци и организации, които не са бюджетни
предприятия , от вносителите се събира за банкноти:
такса 0.2 %, мин. 1 лв.
(4) (Нова УС от 02.08.2002 г.; изм УС от 03.08.2006 г.) За внасяне на монети по реда на ал.ал.1
и 3, Банката събира следните такси:
до 100.00 лв. без такса;
над 100.00 лв.-

1 % за частта над 100.00 лв.

(5) (Отм. УС 06.07.2006 г.; Предишна ал.4, УС от 02.08.2002 г.; УС от 11.02.2004 г)
Чл.10. (Отм. УС 06.07.2006 г.)
Чл.11. За обработване на пари, приети чрез денонощен трезор или на “вечерно инкасо”
Банката събира такса по договореност без ДДС.
Чл.12. (1) (Изм. УС от 25.09.2002 г.; УС от 03.08.2006 г) При внасяне на суми, предназначени за
извършване на междубанков превод от лица, които не са клиенти на Банката се събира 1. при извършване на плащания през БИСЕРА за суми под 100 000.00 лв. –
такса 0.5%, мин. 2.00 лв.
2. при извършване на плащания през RINGS за суми равни на или над 100 000.00 лв.
или по желание на клиента за суми под 100 000.00 лв. –
такса 0.5%, мин. 12.00 лв.
(2) (изм. УС от 06.07.2006 г.) При внасяне на суми по сметки на клиенти (без бюджетни
предприятия), които се водят в друг финансов център на банката, се събира от вносителя
1. (нова УС от 06.07.2006 г.) от юридически лица, еднолични търговци и др. –
такса 1.00 лв. плюс таксата по
чл.9, ал.1 и/или ал.4.
2. (нова УС от 06.07.2006 г.) от физически лица –
таксата по чл.9,ал.1 и/или ал.4.
(3) (изм. УС от 06.07.2006 г.) При внасяне на суми, по сметки на бюджетни предприятия,
които се водят в друг финансов център на банката, се събира от вносителя:
1. (нова УС от 06.07.2006 г.) от юридически лица, еднолични търговци и др. –
такса 1.00 лв. плюс таксата по
чл.9, ал.3 и/или ал.4.
2. (нова УС от 06.07.2006 г.) от физически лица –
таксата по чл.9, ал.3 и/или ал.4.

7

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които “Общинска банка” АД прилага по операциите си

Чл.13. За инкасиране на постъпления от обекти на клиенти с инкасова кола на Банката или
наемане на инкасова кола на Банката, се събира такса по договореност без ДДС.
Чл.14. (1) (изм. УС от 06.07.2006 г.) При теглене на суми в брой от сметка в рамките на един
работен ден на юридически лица, еднолични търговци и други (с изключение на сметките по
сделки с ценни книжа), Банката събира такси, както следва:
1. до 2 000.00 лв. -

без такса и без предварителна заявка;

2. за теглене на суми над 2 000.00 лв. с предизвестие такса 0.2 % за частта над 2 000.00 лв.,
ако не е договорено друго;
3. (Изм. УС от 01.06.2005 г.; изм. УС от 06.07.2006 г.) при възможност Банката да предостави
за теглене незаявени суми над 2 000.00 лв. такса 0.3 % за частта над 2 000.00 лв.,
минимум 5.00 лв.
(2) (изм. УС от 03.08.2006 г., УС от 22.11.2007 г.) За теглене на суми от влогове и сметки на
физически лица Банката събира такси както следва:
1. за суми до 5 000.00 лв.-

без такса и без предварителна заявка;

2. за суми над 5 000.00 лв. с предизвестие -

такса 0.05% за частта над 5 000.00 лв.,
мин. 1.00 лв., макс. 20.00 лв.;

3. при възможност Банката да предостави за теглене незаявени суми над 5 000.00 лв. такса 0.2% за частта над 5 000.00 лв.
мин. 2.00 лв.;
4. за теглене на суми в брой от срочни влогове на падеж –

такса не се събира.

(3) (Нова УС от 02.08.2002 г.) При теглене на суми в брой от сметка с номинален строеж по
желание на клиента и при възможност за осигуряване от банката се събира такса 0.2 % върху цялата сума.
(4) (Нова УС от 02.08.2002 г., изм. УС от 14.05.2003 г.; УС от 03.08.2006 г.) За размяна на
български банкноти с номинален строеж по желание на клиента и при възможност за
осигуряване от Банката или замяна на годни срещу негодни български банкноти се събират
следните такси:
до 100.00 лв. –
над 100.00 лв. –

без такса;
0.2 % върху цялата сума, мин. 2.00 лв.;

(5) (Нова – УС от 14.05.2003 г.) За теглене на суми от сметки в монети по желание на
клиенти такса не се събира.
(6) (Нова – УС от 14.05.2003 г.) Банката извършва размяна на предоставени от клиентите
банкноти срещу монети без ограничения и без такса.
(7) (Нова -- УС от 03.08.2006 г.) За непосредствена размяна на български повредени
банкноти Банката събира такса
0.20 лв. за всяка банкнота.
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Чл.15. (Изм. УС от 03.08.2006 г. отм. от УС на 14.06.2007 г.)
Чл.16. Банката допуска само писмени заявки за теглене на суми в брой като:
1. за суми от 2 001.00 до 20 000.00 лв., заявките се подават до 12.00 часа на работния
ден, предхождащ деня на тегленето;
2. за суми над 20 000.00 лв. заявките се подават 3 работни дни преди деня на тегленето.
Чл.17. (Изм. УС от 25.09.2002 г. и 02.01.2003 г.) При заявени, но неизтеглени суми от клиенти –
юридически лица (без бюджетни предприятия) и еднолични търговци се събира такса в размер на
0.2% върху разликата между заявената и
изтеглената сума за частта над 2000.00 лв.
Чл.18. Таксите за вноски по сметка и тегления от сметка, се отнасят само за еднократно
извършване на съответната операция за деня. При всяко следващо извършване на операцията
сумите се натрупват по съответната сметка за деня и таксата се събира върху натрупаната
сума.
По разплащания в национална валута
Чл.19.(1) (Нова УС от 29.05.2003 г.) Банката приема платежни документи (платежни нареждания и
вносни бележки за извършване на междубанкови преводи), като ги регистрира в счетоводната
система по реда на постъпването им с указване на референтен номер, дата, час и минута и ги
изпълнява както следва:
1. през БИСЕРА за суми под 100 000.00 лв. с текущ вальор - датата на постъпването
им, при условие, че платежните документи са постъпили в банката до 12.00 часа на работния
ден;
2. през RINGS за суми равни на или над 100 000.00 лв. с текущ вальор – датата на
постъпването им, при условие, че платежните документи са постъпили в банката до 14.30 часа
на работния ден;
3. през RINGS за плащания по желание на клиента за суми под 100 000.00 лв. с текущ
вальор - датата на постъпването им, при условие, че платежните документи са постъпили в
банката до 14.30 часа на работния ден;
4. платежни документи, получени след определените по точки 1, 2 и 3 часове, но не покъсно от часа за работа с клиенти, определен от банковия клон, се регистрират и
осчетоводяват в деня на получаването им, и се изпълняват с вальор – датата на следващия
системен ден на RINGS.
5. (Нова УС от 31.05.2006 г.) платежни нареждания с дата на изпълнение различна от
датата на подаване на платежния документ се изпълняват с вальор датата посочена за
изпълнение при наличие на достатъчно средства по сметката на наредителя. В случай, че
наличните средства не са достатъчни за изпълнение на превода, той се изпълнява в деня,
когато по сметката постъпят нужните за това средства.
(2) (Предишен чл.19, изм. УС от 29.05.2003 г.; изм. УС от 08.12.2003 г.; изм. и доп. УС от 02.11.2005 г.)
При извършване на директен превод (вирмент), Банката събира следните такси:
1. за междубанкови преводи:
а) (Изм.УС от 31.05.2006 г.;изм. УС 03.08.2006 г..) при извършване на плащания през БИСЕРА
(без плащания, наредени с многоредово платежно нареждане/вносна бележка за плащане
от/към бюджета):

9

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които “Общинска банка” АД прилага по операциите си

- от юридически лица, ЕТ и други (без бюджетни предприятия):
такса 1.00 лв за всеки превод с текуща дата на изпълнение;
такса 2.00 лв. за всеки превод с бъдеща дата на изпълнение
до 7 дни;
такса 5.00 лв. за всеки превод с бъдеща дата на изпълнение
до 30 дни;
такса 10.00 лв. за всеки превод с бъдеща дата на изпълнение
над 30 дни.
- (изм. УС 03.08.2006 г..) от физически лица:
такса 1.00 лв.за всеки превод с текуща дата на изпълнение
такса 2.00 лв. за всеки превод с бъдеща дата на изпълнение
до 7 дни
такса 5.00 лв. за всеки превод с бъдеща дата на изпълнение
до 30 дни
такса 10.00 лв. за всеки превод с бъдеща дата на изпълнение
над 30 дни
б) (Изм. и доп. УС от 31.05.2006 г.; изм. УС от 03.08.2006 г.) при извършване на плащания през
БИСЕРА, чрез “Интернет банкиране”:
- от физически и юридически лица, ЕТ и други (без бюджетни предприятия) такса 0.60 лв за всеки превод (без наредените с многоредово
платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към
бюджета);
такса 1.50 лв за всеки превод, нареден с многоредово
платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към
бюджета.
в) при извършване на плащания през RINGS :
- от физически и юридически лица, еднолични търговци и други (без бюджетни
предприятия за суми равни или над 100 000.00 лв.) –
такса 10.00 лв. за всеки превод.
г) при извършване на плащания през RINGS чрез “Интернет банкиране”:
- от физически и юридически лица, еднолични търговци и други (без бюджетни
предприятия за суми равни или над 100 000.00 лв.) такса 9.00 лв. за всеки превод.
д) (Нова УС от 31.05.2006 г.; изм. УС от 03.08.2006 г.) при извършване на плащания през
БИСЕРА, наредени с многоредово платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към
бюджета:
- от юридически лица, ЕТ и други (без бюджетни предприятия):
такса 2.00 лв. за всеки превод с текуща дата на изпълнение
такса 4.00 лв. за всеки превод с бъдеща дата на изпълнение
до 7 дни
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такса 6.00 лв. за всеки превод с бъдеща дата на изпълнение
до 30 дни
такса 12.00 лв. за всеки превод с бъдеща дата на
изпълнение над 30 дни
- от физически лица:
такса 1.50 лв.за всеки превод с текуща дата на изпълнение
такса 4.00 лв. за всеки превод с бъдеща дата на изпълнение
до 7 дни
такса 6.00 лв. за всеки превод с бъдеща дата на изпълнение
до 30 дни
такса 12.00 лв. за всеки превод с бъдеща дата на
изпълнение над 30 дни
2. за преводи в системата на банката, включително чрез “Интернет банкиране” –
без такса.
3. (Нова УС от 03.08.2006 г.) При запитване към друга банка по искане на клиент на
Банката, за превод, извършен по негово нареждане или очакван от него превод, се събира –
такса 2.00 лв. без ДДС.
Чл.20. (Изм. и доп. УС от 29.05.2003 г.; изм. УС от 08.12.2003 г.; изм. УС от 02.11.2005 г.; УС от 03.08.2006 г.)
При иницииране на преводно нареждане за директен дебит и потвърждаване на преводно
нареждане за директен дебит, Банката събира за всеки отделен случай следните такси:
1. (изм. УС 03.08.2006 г..) за междубанков директен превод:
а) (изм. УС 03.08.2006 г..) за иницииране на преводно нареждане за директен дебит през
БИСЕРА:
- (изм. УС 03.08.2006 г..) от физически и юридически лица, еднолични търговци и други
(без бюджетни предприятия) такса 1.00 лв.
б) (изм. УС 03.08.2006 г..) за иницииране на преводно нареждане за директен дебит през
БИСЕРА чрез “Интернет банкиране”:
- от физически и юридически лица, еднолични търговци и други (без бюджетни
предприятия) такса 0.60 лв.
в) (изм. УС 03.08.2006 г..) за потвърждаване на преводно нареждане за директен дебит:
- (изм. УС 03.08.2006 г..) от физически и юридически лица, еднолични търговци и други
(без бюджетни предприятия) през БИСЕРА такса 1.00 лв.
- от физически и юридически лица, еднолични търговци и други /без бюджетни
предприятия/ през RINGS –
такса 10.00 лв.
- от физически и юридически лица, еднолични търговци, бюджетни предприятия и
други за суми под 100 000.00 лв. през RINGS по желание на клиента –
такса 10.00 лв.
г) (изм. УС 03.08.2006 г..) за потвърждаване на преводно нареждане за директен дебит чрез
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“Интернет банкиране”:
- (изм. УС 03.08.2006 г..) от физически и юридически лица, еднолични търговци и други
(без бюджетни предприятия) през БИСЕРА –
такса 0.60 лв.;
- от физически и юридически лица, еднолични търговци и други (без бюджетни
предприятия) през RINGS –
такса 9.00 лв.;
- от физически и юридически лица, еднолични търговци, бюджетни предприятия и
други за суми под 100 000.00 лв. през RINGS по желание на клиента –
такса 9.00 лв.
2. (изм. УС 03.08.2006 г..) за преводно нареждане за директен дебит в системата на банката,
включително чрез “Интернет банкиране” –
без такса
Чл.21. (Изм. и доп. УС от 31.05.2006 г.) за теглене на суми от спестовни и срочни влогове на
физически лица (без ЕТ) във финансов център на банката, различен от финансовия център –
издател:
без такса
Други такси
Чл. 22. (1) (Изм. УС от 06.07.2006 г.) За извършване на справки по банкови операции, след
писмено искане на клиента, Банката събира такса по чл.23 плюс следните такси за всяка
отделна справка:
1. (Изм. УС от 06.07.2006 г.) по справки за текущ месец

-

5.00 лв. без ДДС;

2. (Изм. УС от 06.07.2006 г.) по справки за текущата година -

10.00 лв. без ДДС;

3. (Изм. УС от 06.07.2006 г.) по справки за минали години -

20.00 лв. без ДДС;

4. при искания за извършване на справки от държавни органи при осъществяване на
функциите им такса
не се събира
5. (Изм. УС от 11.02.2004 г.; изм. УС 06.07.2006 г.) за справки по искане на одитори:
а) за финансови институции –

б) за други клиенти -

60.00 EUR или левовата им
равностойност по курса на БНБ в
деня на плащането без ДДС;
60.00 лв. без ДДС.

(2) За предоставяне на информация от сметки чрез системата на “Инфобанк” по
писмено искане на клиента, Банката събира
такса 15.00 лв. месечно без ДДС.
(3) (Нова УС от 02.07.2004 г.; изм. УС от 30.07.2004 г.) За предоставяне на информация на
клиенти на Банката по тяхно искане от Централния кредитен регистър за кредитната им
задлъжнялост, Банката събира:
такса 1.00 лв. без ДДС за едно лице.

12

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които “Общинска банка” АД прилага по операциите си

Чл.23. За фотокопиране на документи, Банката събира
такса 0.50 лв. на страница без ДДС.
Чл.24. За издаване на удостоверение пред трети лица, Банката събира следните такси:
1. от физически лица 2. от юридически лица -

3.00 лв. без ДДС;
5.00 лв. без ДДС.

Чл.25. При подаване на молба за изгубена, открадната или унищожена спестовна книжка или
договор за срочен влог, Банката събира
такса 2.00 лв. без ДДС.
Чл.26. За корекционни операции по искане на клиента /при възможност/, Банката събира
такса 5.00 лв. без ДДС.
Чл.27. (Изм. УС от 11.02.2004 г.) За предаване на информация по телекс, Банката събира такса:
за страната 3.00 лв. без ДДС;
за чужбина 15.00 EUR без ДДС.
Чл.28.(1) За предаване факсови съобщения, след преценка за целесъобразността за предаване
на информацията, Банката събира такса:
за страната и чужбина 5.00 лв.без ДДС.
(2) За изпращане на уведомление в страната (без уведомленията до териториалните
данъчни дирекции) по пощата с обратна разписка, Банката събира такса
1.00 лв. без ДДС.
Чл.29. (1) (Нова УС от 31.05.2006 г.) За извършване на преводи – групови плащания на трудови
възнаграждения, пенсии, стипендии, помощи, суми на осигурени лица и други в системата на
Банката от разплащателната сметка на съответния клиент се събира такса
по договореност.
(2) (Нова УС от 31.05.2006 г.) За извършване на преводи – групови плащания на трудови
възнаграждения, пенсии, стипендии, помощи, суми на осигурени лица и други извън
системата на Банката от разплащателната сметка на съответния клиент се събира такса:
по договореност , минимум 0.50 лв. за всяко
единично плащане, включено в груповото плащане
Чл.30. (1) (Нова УС от 06.07.2006 г.) За продажба на платежни документи на кочани по искане на
клиент се определят цени в зависимост от пазарните условия със заповед на изпълнителните
директори на Общинска банка АД.
(2) (Нова УС от 06.07.2006 г.) За продажба на единични формуляри на платежни документи
по искане на клиент
без такса
(3) (изм. от УС от 06.07.2006 г.) За попълване на банков платежен документ по искане на
клиент Банката събира
такса 0.50 лв. без ДДС.
Чл.31. (изм. от УС от 06.07.2006 г.) При издаване на банкова референция по искане на клиенти
Банката събира:
1. на български език -

такса 10.00 лв. без ДДС;

2. на чужд език -

такса 20.00 лв. без ДДС.
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Чл. 32. (изм. от УС от 06.07.2006 г.) За изчисляване на законна лихва, след писмено искане се
събират следните такси:
1. от клиенти на Банката -

5.00 лв. без ДДС;

2. от лица, които не са клиенти на Банката -

10.00 лв. без ДДС
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РАЗДЕЛ ІІ
ТАКСИ И КОМИСИОНИ ПО КРЕДИТНИ СДЕЛКИ
Чл.33. (1) За издаване банкова гаранция наредителят заплаща такса върху размера на
гаранцията, както следва:
1. (Изм. УС от 19.11.2003 г.) за гаранция, обезпечена с парични средства по сметка на
наредителя в банката, ценни книжа и гаранции, издадени от Правителството на Република
България и гаранции, издадени от първокласни банки – за тримесечие или част от тримесечие
до изтичане срока на валидност на гаранцията минимум 0.25 %, но не по-малко от 30.00 лв.;
2. (Изм. УС от 19.11.2003 г.) за гаранция, обезпечена по друг начин - за тримесечие или
част от тримесечие, в зависимост от степента на риска минимум 0.5 %, но не по–малко от 30.00 лв.;
3. за гаранция, обезпечена със средства на наредителя в Банката - такса за проучване,
анализ и изготвяне на становище по искане за кредитната сделка не се събира;
4. за издаване на еднократна банкова гаранция пред митническите учреждения,
покриваща една транзитна операция, обезпечена със средства на наредителя, със срок на
валидност не по-дълъг от 30 дни се събира такса 0.25 % върху размера на гаранцията, мин. 30.00 лв.;
5. за издаване на гаранция в срок до 24 часа от часа на постъпване на искането се
заплаща допълнителна такса 15.00 лв.;
6. за издаване на гаранция в срок до 6 часа от часа на постъпване на искането се
заплаща допълнителна такса 30.00 лв.;
7. (Нова УС от 19.11.2003 г.) при инкасиране на суми по издадена банкова гаранция,
Банката събира комисиона за управление и обработка на кредита, съгласно действащата
Тарифа.
(2) При промяна текста на гаранция по искане на наредителя, същият заплаща такса
15.00 лв.
(3) За продължаване срока на валидност на гаранция в рамките на тримесечието, за
което е събрана такса по ал. 1, се събира такса съгласно ал. 2. В случай, че продължението се
отнася за ново тримесечие или част от тримесечие, се събира такса съгласно ал. 1.
(4) За увеличаване стойността на гаранцията се събира такса върху увеличението
съгласно ал. 1.
Чл.34. (Изм. УС от 19.11.2003 г.) За поемане на менителнично поръчителство издателят на запис
на заповед/акцептантът по менителницата заплаща комисиона върху размера на
поръчителството, както следва:
1. за менителнично поръчителство, обезпечено с парични средства по сметка на
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наредителя в банката, ценни книжа и гаранции, издадени от Правителството на
Република България и гаранции, издадени от първокласни банки – на тримесечие или
част от тримесечие до падежа минимум 0.25 %, но не по–малко от 30.00 лв.;
2. за менителнично поръчителство, обезпечено по друг начин - за тримесечие или част от
тримесечие до падежа, в зависимост от степента на риска минимум 0.5 %, но не по–малко от 30.00 лв.
Чл.35. (Изм. УС от 19.11.2003 г.) Банката начислява комисиона за управление и обработка върху
договорения размер на кредита. Комисионата е дължима преди първо ползване на суми от
кредита.
1. Размерът на комисионата е по договореност за юридически лица и еднолични
търговци, но не по-малко от 0.5 % за година или част от нея;
2. за физически лица – размерът на комисионата е 0,5 % за година или част от нея, но не
по-малко от 20.00 лв. и не повече от 500.00 лв.
При предоговаряне на размера и/или срока на кредита – комисиона върху размера на
завишението и/или за срока съгласно т.1. и т.2. Банката не начислява комисиони по
овърдрафт кредит по картова сметка.
Чл.36. (Изм. УС от 19.11.2003 г.) Банката събира комисиона за ангажимент, изчислена като
годишен лихвен процент върху разликата между договорената и усвоената част от кредита.
Комисионата се начислява от предвидената начална дата за усвояване на кредита и се събира
ежемесечно през периода на усвояване на кредита.
1. Размерът на комисионата за ангажимент е по договореност, в зависимост от срока на
усвояване, но не по-малко от 2 % годишно.
2. По револвиращи кредити, овърдрафт кредити и кредитни линии – размерът на
комисионата за ангажимент е по договореност, но не по-малко от 1 % годишно.
3. По овърдрафт кредити по ЕДК сметка на физически лица – комисиона за ангажимент
не се събира.
Чл.37. (1) (Отменена УС от 19.11.2003 г.)
(1) (Предишна ал.2) (Изм. УС от 02.01.2003 г.; УС от 19.11.2003 г.;. УС от 02.07.2004 г.) Банката
събира такса за проучване в т.ч. за кредитна задлъжнялост, анализ и изготвяне на становище
по искане за кредитна сделка (кредит, банкова гаранция и др.) в национална валута, при
завеждане на искането, както следва:
1.

за юридически лица и еднолични търговци –
0.1 % върху размера на искания кредит, мин. 40.00
лв.,максимум – 1 500.00 лв.;

2.

за физически лица –
- когато размерът на искания кредит е до 1000.00 лв.:
10.00 лв.
- когато размерът на искания кредит е над 1000.00 лв.:
0.1 % върху размера на искания кредит, минимум
20.00 лв.,максимум 150.00 лв.
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3. Банката не събира таксите по ал.1 т. 1 и т. 2, когато искането е за кредитна сделка,
изцяло обезпечена с парични средства по сметка на наредителя в банката, ценни книжа
и гаранции, издадени от Правителството на Република България и гаранции, издадени
от първокласни банки, съгласно приетите от Банката правила.
(2) (Предишна ал.3) (Изм. УС от 02.01.2003 г.; изм. УС от 19.11.2003 г.) Банката събира такса за
проучване, анализ и изготвяне на становище по искане за предоговаряне на условията по
кредитна сделка в национална валута (увеличаване на размера, удължаване на срока за
погасяване, промяна в обезпечението, промяна на погасителния план).
1. за юридически лица и еднолични търговци – 50 % от таксата, определена по ал.1.
Таксата се събира при завеждане на искането върху размера на исканото завишение,
съответно върху размера на остатъка от дълга;
2. за физически лица – независимо от вида на исканата промяна - 10.00 лв.
(3) (Предишна ал.4) (Изм. УС от 19.11.2003 г.) Когато проучването, анализа и изготвянето на
становището са извършени от Централното управление на Банката и таксите по алинеи 1 и 2
не са събрани, същите се събират в клона, обслужващ кредита, преди сключване на
съответните договори и/или анекси.
Чл.38. Банката събира такса за консултации, свързани с изготвяне на бизнес-план за
предоставяне на кредит
по договореност без ДДС.
Чл.39. (Изм. УС от 02.01.2003 г.) Банката събира такса за изготвяне на документи за вписване и
заличаване на обезпечения, както следва:
1.за заявление за вписване на залог по реда на Закона за особените залози (обн., ДВ,
бр. 100 от 1996 г. ) –
15.00 лв.;
2.за изготвяне на документи за заличаване на залог по реда на Закона за особените
залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г. ) 10.00 лв.;
3. за изготвяне на молба за заличаване на ипотека 10.00 лв.
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РАЗДЕЛ III
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА 1
Чл.40.(1) Банката купува и продава Държавни ценни книжа (ДЦК) на физически и юридически
лица (нефинансови институции), по предварително обявени цени “купува” и “продава” като
такса не се събира.
(2) За емисии, некотирани от Банката, сделките се извършват от дилърите като се
събира такса:
по договореност.
(3) (изм. УС от 08.11.2007 г.) За издаване на сертификат Банката събира такса:
10.00 лв.
(4) (изм. УС от 08.11.2007 г.) За издаване дубликат на сертификат Банката събира такса:
9.00 лв.
Чл.41. (1) (изм. УС от 08.11.2007 г.) Банката събира такса за откриване на регистър за ценни
книжа на участник в ЕСРОТ (Електровва система за регистриране и обслужване на търговията
с ДЦК) в размер на:
100.00 лв.
(2) (Изм. УС от 19.04.2003 г.; изм УС от 8.11.2007 г.) Банката събира в последния работен ден
на месеца такса за поддръжка на регистър/водене на сметки за ДЦК на участник в ЕСРОТ
200.00 лв. месечно.
Чл.41а. (Нов УС от 19.04.2003 г;. изм УС от 8.11.2007 г) За операции и действия, свързани с ценни
книжа, водени по регистър в чуждестранна депозитарна институция, в случай че
попечителските услуги се предоставят от State Street Bank Gmbh, Банката събира такси и
комисионни, както следва:
1. Такса за обработка за всяка транзакция:
30.00 EUR или равностойността й в
оригиналната валута на съответната емисия
ценни книжа.
2. (изм УС от 8.11.2007 г.) Такса за поддръжка на регистър:
0.022% на годишна база от пазарната стойност на портфейла, платима
веднъж месечно, минимум 5 валутни единици. Таксата е платима в
оригиналната валута на съответната емисия ценни книжа и е дължима с
вальор два банкови работни дни след получаване от страна на клиента на
уведомление, изготвено от Банката за пазарната стойност на портфейла,
съдържащо и искане за плащане на таксата.
3. (нова УС от 8.11.2007 г.) В случай, че попечителските услуги не се предоставят от State Street
Bank Gmbh, таксите и комисионите за операции и действия свързани с ценни книжа и водени
по регистър в чуждестранна депозитарна институция, се определят по договаряне.

1 Комисионите по Раздел III от Глава I на Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите на
Банката за обработка на сделки се заплащат в български левове, като номиналът на ДЦК, емитирани във
валута, върху които се начисляват таксите и комисионите, се приема като абсолютно число в левове.
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4. (нова УС от 8.11.2007 г.) Банката превежда по посочена от клиента разплащателна сметка в
оригиналната валута на съответната емисия ценни книжа сумата от главницата и/или лихвите
по ценните книжа с вальор един банков работен ден след вальора на заверка по
кореспондентската сметка на Банката.
Чл.42.(1) Банката приема несъстезателни и състезателни поръчки за участие в аукциони за
покупка на ДЦК, в писмен вид най-късно до края на работния ден с клиенти, предшестващ
последният срок за подаване на несъстезателни и състезателни поръчки. За приемане на
несъстезателни и състезателни поръчки за участие в аукциони за покупка на ДЦК, Банката
предварително блокира комисиона в размер на:
0.05 % , мин. 5.00 лв. върху номиналната стойност
без ДДС, която събира в деня на плащането на
ДЦК в размер на 0.05 %, мин. 5.00 лв. върху
одобрената номинална стойност от БНБ без ДДС.
(2) Клиентът се задължава да подсигури средствата по сделката с вальор деня на
емисията на ценните книжа. В случай, че не преведе по сметка или не внесе на каса
необходимите средства, сделката се счита за невалидна и Банката удържа такса за
ангажимент:
в размер на комисионната по ал.1.
(3) (изм УС от 8.11.2007 г.) За всяка неодобрена несъстезателна и състезателна поръчка,
Банката събира такса в размер на:
7.00 лв. без ДДС.
(4) (нова УС от 8.11.2007 г.) За всяка недопусната до класация несъстезателна или
състезателна поръчка, Банката събира такса в размер на:
8.00 лв. без ДДС.
Чл.43. (Изм. УС от 19.04.2003 г; УС от 8.11.2007 г.) За всяка регистрирана сделка по реда на Наредба
№ 5 за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни
ценни книжа, Банката събира такси и комисиони както следва:
1. (изм УС от 8.11.2007 г.) по реда на чл.20 ал.2:
такса 8.00 лв.
(от прехвърлителя на книжата, ако е клиент на Банката, а ако
не е - от приобретателя на книжата).
2. (Изм. УС от 19.04.2003 г. УС от 8.11.2007 г;) по реда на чл. 20, ал. 4, 5, 6 и 7:
такса 8.00 лв.
3. (Изм. УС от 31.01.2001 г. УС от 8.11.2007 г;) за сделки с ДЦК, използвани за участие в
приватизацията (при прехвърляне на ДЦК по сметка на МФ):
комисиона 0.1% върху номиналната стойност,
мин. 12.00 лв.
4. (изм УС от 8.11.2007 г.) при отказ за регистриране на сделка:
такса 20.00 лв
(заплаща се от клиента, който не е осигурил
ДЦК или средства по разплащателната сметка)
5. (изм УС от 8.11.2007 г.) при лихвени плащания на ДЦК:

комисионна не се събира;

6. (изм УС от 8.11.2007 г.) при падеж на емисии от ДЦК:
комисиона 0.03 % върху номиналната стойност.
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7. (отм. УС от 8.11.2007 г.);
8. (отм. УС от 8.11.2007 г.);
9. (отм. УС от 8.11.2007 г.);
10. (отм. УС от 8.11.2007 г.).
Чл.44. (изм УС от 8.11.2007 г.) За блокиране/деблокиране на ДЦК по регистър извън случаите на
залог на ДЦК по Закона за особените залози, Банката събира комисиона в размер на:
50.00 лв. без ДДС еднократно от залогодателя и
залогоприемателя за изготвяне на тристранен
договор, както и
20.00 лв. за всяко блокиране и деблокиране на
ДЦК.”
Чл.45. (изм УС от 8.11.2007 г.) Банката събира такси, както следва :
1. за извлечение от регистър към определена дата:
2. за движението на притежаваните ДЦК:

50.00 лв. без ДДС;
100.00 лв. без ДДС.

Чл.46. (Изм. УС от 02.01.2003 г. и 19.04.2003 г.; изм УС от 8.11.2007 г.) За изготвяне на тристранен
договор при залог на ДЦК по реда на Закона за особените залози и реда на Глава четвърта от
Наредба № 5 за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с
държавни ценни книжа, Банката събира такса:
по 60.00 лв. без ДДС от залогодателя и
от длъжника по обезпеченото вземане.
Чл.47. (Изм. УС от 02.01.2003 г. и 19.04.2003 г.; изм УС от 8.11.2007 г) За всяка операция по блокиране
и всяка операция по деблокиране при залог на ДЦК по реда на Закона за особените залози и по
реда на Глава четвърта от Наредба № 5 за реда и условията за придобиване, регистриране,
изплащане и търговия с държавни ценни книжа, Банката събира такса в размер на:
0.06 % без ДДС върху номиналната стойност,
от залогодателя по обезпеченото вземане.
Чл.48. (Изм. УС от 02.01.2003 г.; изм УС от 8.11.2007 г) За вписване на договори за залог на ДЦК,
вписване на допълнителни обстоятелства по тях и издаване на удостоверения и справки за
липсата на вписани обстоятелства в Регистъра на особените залози на ДЦК, Банката събира
такса без ДДС в размерите съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Централния
регистър на особените залози по Закона за особените залози.
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РАЗДЕЛ IV
ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНИ ЦЕННИ КНИЖА
(Нов – УС от 19.11.2003 г.)

Чл.49. (изм. УС от 06.07.2006 г.) За откриване на разплащатлни сметки, отчитащи привлечени
средства в левове на физически и юридически лица за разплащания по сделки с корпоративни
ценни книжа /КЦК/ –
такса не се събира.
Чл.50. (Изм. УС от 07.04.2004 г.) За действия по подсметки за ценни книжа (откриване или
закриване, несвързани с покупки или продажби) на физически и юридически лица в
“Централен депозитар” АД, Банката събира такси, както следва:
- за откриване на сметка се събира такса в размер на –

1.00 лв. за всяка сметка;

- за закриване на сметка се събира такса в размер на –

1.00 лв. за всяка сметка.

Чл.51. (Изм. УС от 07.04.2004 г.) За извършване на трансфер (прехвърляне, несвързано с покупка
или продажба) по подсметка за ценни книжа на клиент, открита в “Централен депозитар” АД
се събира такса от наредителя 5.00 лв. за всеки трансфер.
Чл.52. (Изм. УС от 07.04.2004 г.) За подаване на нареждане за операции с корпоративни ценни
книжа се събира такса в размер на –
10.00 лв. за всяко нареждане, платими
в деня на подаването му.
Чл.53. (Изм. УС от 07.04.2004 г., изм. УС от 29.12.2004 г.) За сключване на сделка/сделки в
изпълнение на нареждане на клиент, Банката събира комисиона в зависимост от вида на
ценните книжа, както следва:
- с акции, права, деривати и други се събира комисиона от наредителя в размер на 1.00
% от сумата на сделката/сделките;
- с облигации, дългови инструменти, деривати върху дългови инсктрументи и други се
събира комисиона от наредителя в размер на 0.2 % от сумата на сделката/сделките.
Чл.53(а). (1) (Нова УС от 23.12.2005 г.) Включване на клиент в Системата за електронно подаване
на поръчки чрез Интернет /COBOS/ за търговия с ценни книжа, организирана от Българска
Фондова Борса – София АД:
1. За издаване и активиране на клиентски сертификат за търговия с валидност 365 дни се
събира такса:
100,00 (сто) лева без ДДС
2. За сключване на сделка/сделки с акции, права, деривати, компенсаторни инструменти
/КИ/ и други се събира комисионна от наредителя в размер на 1,00% от сумата на
сделката/сделките;
3. За сключване на сделка/сделки с облигации, дългови инструменти, деривати върху
дългови инструменти и други, се събира комисионна от наредителя в размер на 0,2% от
сумата на сделката/сделките;
4. Такса за подаване на нареждане/нареждания за покупка или продажба по реда на чл.52
и чл.67, от клиент включен в системата COBOS –
не се събира

21

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които “Общинска банка” АД прилага по операциите си

Чл.54. (Изм. УС от 07.04.2004 г.) За извършване на трансфер (прехвърляне, несвързано с покупка
или продажба) от подсметка ценни книжа на клиент, открита в “Централен депозитар” АД,
към подсметка при друг Инвестиционен посредник се събира такса:
5.00 лв. за всеки трансфер.
Чл.55. За предоставяне на услуги по издаване на депозитарни разписки от “Централен
депозитар” АД се събира такса
5.00 лв. за всяка разписка.
Чл.55.а. (Нов УС от 05.07.2007) (1) За извършване на операции по управление на индивидуален
портфейл на клиент (доверително управление) се събира еднократна комисионна - 10 % от
дохода, реализиран от управлението на портфейла без ДДС, платима в сроковете, посочени в
договора.
(2) Първоначалната стойност на предоставения за управление портфейл не може да
бъде по-малко от 50 000.00 (петдесет хиляди) лева.
Чл.56. За съхранение и обслужване на временно свободни активи (относно покупка, продажба,
замяна, упражняване на права, търговия с деривати и др.) се събират такси и комисиони –
по договореност, без ДДС.
Чл.57. За изготвяне на специфични (нерегулярни) справки за движение на ценни книжа по
регистри :
1. за нерегулярна справка (извлечение) от регистри в “Централен депозитар” АД 60.00 лв. без ДДС;
2. за специфична (нерегулярна) справка (извлечение) от страна на Банката10.00 лв. без ДДС.
Чл.58. (1) За предоставяне на услуги по вписвания в “Централен депозитар” АД, по реда на
Закона за особените залози, Банката събира такси както следва:
1. вписване на Договор за залог –
2. вписване на допълнителни обстоятелства по Договор за залог 3. вписване на запор и откриване производство по несъстоятелност –

60.00 лв.;
20.00 лв.;
10.00 лв.;

4. вписване на допълнителни обстоятелства във връзка със запор и открито
производство по несъстоятелност –
5.00 лв.;
5. издаване на удостоверение за наличие/липса на вписани обстоятелства 6.00 лв. на запис;
6. вписване на блокиране на ценни книжа –
40.00 лв.;
7. издаване на удостоверение за блокиране по искане на страна по Договор –
10.00 лв. без ДДС.
(2) В посочените такси по ал.1 са включени и дължимите такси на “Централен депозитар” АД.
Чл.59. За други непосочени действия и операции, съпътстващи или гарантиращи
гореизброените или такива, които представляват интерес за клиента се събира такса – по
договореност без ДДС.
Чл.60. За попечителски услуги на ивестиционни и пенсионни фондове се събира такса – по
договореност без ДДС.
Чл.61. За сделки с ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута, извършени от името на
Банката за сметка на клиент, се събират такси и комисиони по договореност.
Чл.62. За изплащане на дивиденти на акционери, или плащания по дългови ценни книжа се
събира от емитента такса по договореност.
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Чл.63. За проучване, анализ, консултация, изготвяне на проспекти и информационни
меморандуми и оценка на бизнес-проекти, се събира такса –
по договореност, без ДДС.
РАЗДЕЛ V
СДЕЛКИ С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ /КИ/ и ИНВЕСТИЦИОННИ БОНОВЕ /ИБ/

(Нов – УС от 19.11.2003 г.)
Чл.64. (изм. УС от 06.07.2006 г.) За откриване на разплащателни сметки, отчитащи привлечени
средства в левове на физически и юридически лица за разплащания по сделки с
компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове:
такса не се събира
Чл.65. (Изм. УС от 07.04.2004 г.) За действия по подсметки за компенсаторни инструменти и
инвестиционни бонове на физически и юридически лица в “Централен депозитар” АД,
несвързани с покупки или продажби, Банката събира такси, както следва:
- за откриване на сметка се събира такса в размер на –

1.00 лв. за всяка сметка;

- за закриване на сметка се събира такса в размер на –

1.00 лв. за всяка сметка;

Чл.66. (Изм. УС от 07.04.2004 г.) За извършване на трансфер (прехвърляне, несвързано с покупка
или продажба) по подсметка за ценни книжа, открита в “Централен депозитар” АД се събира
такса от наредителя:
5.00 лв. за всеки трансфер.
Чл.67. (Изм. УС от 07.04.2004 г., УС от 29.12.2004 г.) За подаване на нареждане за покупка/продажба
се събира такса в размер на:
10.00 лв. за всяко нареждане,
платими в деня на подаването му.
Чл.67а. (Изм. УС от 07.04.2004 г., изм. УС от 29.12.2004 г.) При извършване на сделка/сделки с
компенсаторни инструменти (компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи,
поименни компенсационни бонове) и инвестиционни бонове, в изпълнение на нареждане от
клиент, се събира комисиона от наредителя в размер на:
1.00 % от стойността на
сделката/сделките.
Чл.67б. (Изм. УС от 07.04.2004 г.) За извършване на трансфер (прехвърляне, несвързано с покупка
или продажба) от подсметка за ценни книжа, открита в “Централен депозитар” АД, към
подсметка при друг Инвестиционен посредник, се събира такса от наредителя:
5.00 лв. за всеки трансфер.
Чл.67в. За предоставяне на услуги по издаване на удостоверение за собственост (депозитарна
разписка) от “Централен депозитар” АД, се събира такса –
5.00 лв. за всяка разписка.
Чл.67г. За изготвяне на специфични (нерегулярни) справки за движение на компенсаторни
инструменти и инвестиционни бонове по регистри:
1. за нерегулярна справка (извлечение) от регистри в “Централен депозитар” АД –
60.00 лв. без ДДС ;
2. за специфична /нерегулярна/ справка или извлечение от страна на Банката –
10.00 лв. без ДДС.
Чл.67д. За блокиране/отблокиране на компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове по
сметка в “Централен депозитар” АД –
100.00 лв. без ДДС.
Чл.67е. За обслужване на плащания към приватизиращ орган по приватизационни сделки –
по договореност.
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ГЛАВА ВТОРА
ОПЕРАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА
(Изм. и доп. – УС от 08.12.2003 г.)

РАЗДЕЛ I
РАЗПЛАЩАТЕЛНИ И ВЛОГОВИ СМЕТКИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА
Чл.68. (1) (изм. УС 06.07.2006 г.) За откриване на клиентски сметки в чуждестранна валута се
събира такса:
1. за разплащателни (без тези, с благотворителни цели и сделки с ценни книжа),
особени, ликвидационни, набилателни и други специални сметки на юридически лица,
еднолични търговци и организации 10.00 EUR;
2. за разплащателни сметки на физически лица (в т.ч.: нотариуси; лица, упражняващи
частна медицинска практика; лица със свободна професия) 5.00 EUR.
(2) (нова УС от 06.07.2006 г.) За закриване на клиентски сметки в чуждестранна валута се
събира такса:
1. за разплащателни (без тези, с благотворителни цели и сделки с ценни книжа),
особени, ликвидационни, набилателни и други специални сметки на юридически лица,
еднолични търговци и организации 10.00 EUR;
2. за разплащателни сметки на физически лица (в т.ч.: нотариуси; лица, упражняващи
частна медицинска практика; лица със свободна професия) без такса
Чл.69. (1) (Изм. УС от 06.07.2006 г.; УС от 03.08.2006 г.) За поддържане и обслужване на
разплащателни сметки (без картови и тези, с благотворителни цели и за сделки с ценни
книжа), особени, ликвидационни, набирателни (без тези за записване или увеличаване на
капитала) и други специални сметки в чуждестранна валута на юридически лица, еднолични
търговци и организации се събира месечна такса, в края на всеки месец и при закриване в
размер на
4.00 EUR.
(2) (Изм. УС от 06.07.2006 г.) За сметки в друг вид валута се събира месечна такса в размер
на равностойността на
4.00 EUR в кръгли суми
(3) (Отм. УС от 06.07.2006 г.)
(4) При закриване на валутни сметки, Банката изкупува остатъците, платими в левове
по обявения в курсовия бюлетин “безкасови курсове”- “купува”.
(5) (изм. УС от 03.08.2006 г.) На физически лица Банката събира месечна такса, в края на
всеки месец и при закриване на разплащателната сметка (без картова) –
0.50 EUR или равностойността
им в съответната валута
(6) (Нова. УС от 06.07.2006 г.) За поддържане и обслужване на сметки на бюджетни
предприятия такса не се събира.
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Чл.70. (Изм. УС от 06.07.2006 г.) За откриване и закриване на разплащателни сметки,
предназначени за лечение, дарения, за паметници на културата или за други благотворителни
цели, Банката не събира такса.
Чл.71.(1) (Изм. УС от 25.09.2002 г.; УС от 19.11.2003 г.; УС от 14.01.2004 г.; УС от 26.07.2006 г) Банката
определя следните изисквания за минимални авоари по сметки в чуждестранна валута:
1. по разплащателни сметки и други привлечени “средства на веждане”:
а) по разплащателни сметки на физически лица –

5.00 валутни единици;

б) по разплащателни (без тези с благотворителни цели, за сделки с ценни книжа и
картови), особени, ликвидационни и други специални сметки (ако не е договорено
друго) на юридически лица, еднолични търговци, организации и други –
100.00 валутни единици.
2. (изм. УС от 03.08.2006 г.) по спестовни влогове

10.00 валутни единици;

3. по срочни влогове:
а) на физически лица –

100.00 валутни единици;

б) на юридически лица, еднолични търговци, организации и други –
500.00 валутни единици.
(2) (изм. УС от 26.07.2006 г.) Банката може да закрие сметките по т.1 и т.2 от предходната
алинея при условие, че в продължение на повече от 3 поредни месеца салдото по сметката е
под определения минимален авоар.
(3) (изм. УС от 26.07.2006 г.) За сметките, по които Банката не определя изискване за
минимален авоар, Банката може да закрие такава сметка при условие, че в продължение на
повече от 3 поредни месеца салдото по нея е нула.
Чл.72.(1) (Изм. УС от 19.11.2003 г.; УС от 14.01.2004 г.; изм. УС от 06.07.2006 г Отменен УС от 26.07.2006 г)
РАЗДЕЛ ІІ
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВАЛУТА И АРБИТРАЖНИ ОПЕРАЦИИ
Чл.73.(1) Банката извършва покупко-продажби на чуждестранна валута за клиенти по
обявените в курсовия бюлетин котировки.
(2) Банката извършва покупко-продажби на чуждестранна валута срещу левове за
клиенти по обявените в курсовия бюлетин “безкасови курсове”, “купува” или “продава”, при
покупко-продажби от сметка в сметка без такси.
(3) (Изм. УС от 30.08.2006 ) Банката извършва покупко-продажби на чуждестранна валута
срещу левове за клиенти по обявените в курсовия бюлетин “безкасови курсове”, “купува” или
“продава”, при покупко-продажби по сметка на клиента, когато левовете или валутата по
сделката са внесени или изтеглени на каса без такси.
(4) (Изм. УС от 30.08.2006 ) Банката извършва покупко-продажби на чуждестранна валута
срещу левове за клиенти по обявените в курсовия бюлетин “касови курсове”, “купува” или
“продава”, когато валутите по покупко-продажбата се внасят и получават на каса без такси.
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(5) (Нова УС от 30.08.2006 ) Банката извършва покупко-продажби (арбитраж) на
чуждестранна валута срещу друг вид чуждестранна валута, за клиенти по обявените в
курсовия бюлетин “крос курсове”, “купува” или “продава” без такси.
Чл.74. (Изм. УС от 02.01.2003 г.) По дилърски сделки, касови и безкасови, не се събират такси и
комисиони, освен ако изрично не е договорено. В случай, че бъде договорена комисиона,
размерът й се вписва в документа, удостоверяващ сделката /тикет или клиентско искане за
покупко-продажба на валута.
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РАЗДЕЛ III
КАСОВИ ОПЕРАЦИИ
Чл.75.(1) За внасяне в брой на чуждестранна валута в рамките на един работен ден се събира
такса, както следва:
1. от юридически лица, еднолични търговци и организации:
а) до 1 000.00 EUR -

без такса ;

б) над 1 000.00 EUR –
0.2 % за разликата над 1 000.00 EUR,
мин.3.00 EUR.
2. (Изм. – УС от 25.09.2002 г.) посочената в буква “б” такса се събира и от клиенти, нямащи
сметка в Банката, в случаите когато те нареждат преводи срещу внасяни банкноти в брой.
(2) (изм. УС от 03.08.2006 г.) За внасяне на суми по влогове и сметки на физически лица –
такса не се събира.
(3) (Отм. УС от 06.07.2006 г.)
Чл.76. (Отм. УС от 06.07.2006 г.)
Чл.77.(1) За теглене на чуждестранна валута в брой от сметка в рамките на един работен ден
от юридически лица, еднолични търговци и други (в т.ч. от сметките по усвоени кредити), се
събира такса, както следва:
1. до 1 000.00 EUR 2. над 1 000.00 EUR –

без такса;
0.3% за разликата над 1 000.00 EUR, мин.5.00 EUR

(2) При изплащане в брой на получени по банков път постъпления на физически лица,
нямащи открита сметка в Банката и в случай, че сумите са заявени по реда на чл. 78, се събира
такса
0.4 % , мин. 1.00 EUR.
(3) (изм. УС от 03.08.2006 г.) За теглене на суми от влогове и сметки (без картови) на
физически лица Банката събира такси, както следва:
1. за суми до 2 500.00 EUR или равностойност в съответната валута –
без такса и без предварителна заявка;
2. за суми над 2 500 EUR или равностойност в съответната валута с предизвестие такса 0.05% за частта над 2 500.00 EUR,
мин. 1.00 EUR, макс. 10.00 EUR;
3. при възможност Банката да предостави за теглене незаявени суми над 2 500 EUR
или равносттойност в съответната валута –
такса 0.2% за частта над 2 500.00 EUR,
мин. 2.00 EUR;
4. за теглене на суми в брой от срочни влогове на падеж –

такса не се събира.

(4) (Нова УС от 02.08.2002 г.) При теглене на суми в брой в чуждестранна валута от сметка
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с номинален строеж по желание на клиента и при възможност за осигуряване от банката се
събира
такса 0.3 % върху цялата сума;
(5) (Изм. УС от 25.09.2002 г.; УС от 08.12.2003 г.; УС от 03.08.2006 г) За размяна на банкноти в
чуждестранна валута с номинален строеж по желание на клиента и при възможност за
осигуряване от Банката се събират следните такси:
до 100.00 USD; 100.00 EUR или равностойността в друга валута –

без такса

над 100.00 USD; над 100.00 EUR или равностойността в друга валута –
1% върху цялата сума, мин. 3.00 USD/ 3.00 EUR.
Чл.78. Теглене на суми в брой става след предварителна писмена заявка, както следва:
1. до 2 000.00 EUR или равностойност в друга валута без предварителна заявка;
2. от 2 001.00 EUR до 5 000.00 EUR или равностойност в друга валута2 работни дни предизвестие;
3. над 5 000.00 EUR или равностойност в друга валута3 работни дни предизвестие.
Чл.79. (Изм. – УС от 02.01.2003 г.) За заявени, но неизтеглени суми, Банката събира служебно от
сметката на клиента - юридически лица (без бюджетни организации) и еднолични търговци
такса за ангажимент
0.2 %
върху разликата между
заявената и изтеглената сума.
Чл.80.(1) (Изм. УС от 01.06.2005 г.; изм. УС от 06.07.2006 г.) При възможност да предостави за
теглене суми над 2 000.00 EUR без предварителна заявка, Банката удържа такса, както следва:
1. до 50 000.00 EUR или равностойност в друга валута –
0.4 % върху изтеглената сума;
2. над 50 000.00 EUR или равностойност в друга валута –
0.5 % върху изтеглената сума.
В този случай таксата по чл.77, ал.1 не се събира.
(2) (отм. УС от 03.08.2006 г.)
Чл.81. (1) Таксите в чл.чл. 75, 77 и 80 се отнасят само за еднократно извършване на
съответната операция за деня. При всяко следващо извършване на операцията сумите се
натрупват по съответната сметка за деня и таксата се събира върху натрупаната сума.
(2) (изм. УС от 03.08.2006 г.; отм. от УС на 14.06.2007 г)
(3) (Нова. УС от 03.08.2006 г.; отм. от УС на 14.06.2007 г
Чл.82. За изготвяне ценни пратки, инкасиране на парични постъпления и осигуряване на
въоръжена охрана и транспорт на парични средства Банката събира такси и комисиони
по договореност без ДДС.
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РАЗДЕЛ IV
ПРЕВОДИ ВЪВ ВАЛУТА
СВОБОДНИ ПРЕВОДИ
Чл.83. Такси и комисиони за преводи към чужбина от сметки на бюджетни предприятия не се
събират, освен в случаите, когато по тези операции се събират такси и комисиони от
чуждестранната банка-кореспондент, когато са за сметка на наредителя.
Чл.84. (1) (Изм. и доп. УС от 02.11.2005 г.) Банката събира такси за извършване на свободни
преводи към друга банка, както следва:
1. обикновени -

0.12 %, мин. 5.00 EUR, макс. 250.00 EUR;

2. обикновени, чрез системата за “Интернет банкиране” 0.10 %, мин. 5.00 EUR, макс. 200.00 EUR;
3. експресни -

таксата по предходните точки, плюс 30.00 EUR

(2) Банката си запазва правото да откаже изпълнението на експресен превод.
(3) При валутни преводи, където таксите са за сметка на наредителя, се събира
допълнителна такса, както следва:
1. при преводи в щатски долари, когато нареждането е изпратено директно до
обслужващата банка–кореспондент –
10.00 USD;
2. за всички останали валути - съгласно тарифите на чуждестранните банки.
Чл.85. (1) Банката събира такси по получени свободни преводи от друга банка в полза на
клиенти по сметка при “Общинска банка” АД, както следва:
0.1 %, мин. 5.00 EUR, макс. 100.00 EUR.
(2) (Нова УС от 08.12.2003 г.) Банката събира такси по получени свободни преводи в полза
на клиенти на други банки, както следва:
0.15 %,мин. 5.00 EUR, макс. 100.00 EUR.
Чл.86. Освен таксите за превод по чл. 84, Банката удържа такса за SWIFT в размер на –
10.00 EUR.
Чл.87. За промяна на данните по превод, нареден от клиент на Банката:
1. по искане на наредителя –
такса 10.00 EUR + фактическите
разходи на чуждата банка;
2. по искане на банката-кореспондент такса 30.00 EUR.
Чл.88. За анулиране на вече нареден превод (при възможност) такса 30.00 EUR.
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Чл.89. При запитване към друга банка по искане на клиент на Банката, за превод, извършен по
негово нареждане или очакван от него превод, се събира такса 15.00 EUR без ДДС.
Чл.90. При запитване от други банки относно неточности по нареден превод от клиент на
Банката, се събират от наредителя таксите на чуждата банка.
Чл.91. За връщане по искане на бенефициента на получен от друга банка превод, се събира
такса като за нов превод съгласно чл. 84. Таксите за получения вече превод не подлежат на
възстановяване.
Чл.92. (Изм. УС от 14.05.2003 г.; изм. УС от 02.11.2005 г.) За преводи във валута в системата на
Банката, включително чрез “Интернет банкиране”, Банката не събира такси от наредителя.
Чл.93. Всички нареждания за валутни преводи, депозирани в Банката до 15.00 часа, се
завеждат с текуща дата и се изпълняват с вальор два банкови работни дни от датата на
постъпването им. По искане на клиента и при възможност Банката извършва плащания с поранен от горепосочения вальор, за което се събира допълнителна такса за експресен превод
съгласно чл. 84, ал.1, т.3. За експресна услуга се счита и предоставянето на копие от SWIFT в
рамките на работния ден (независимо от посочения вальор).
Чл.94. За плащания чрез свободен превод по издадени или авизирани от Банката
документарни инструменти, се събират всички дължими такси за съответната документарна
операция, предвидени в Тарифата.
УСЛОВНИ ПРЕВОДИ 2
Чл.95. За извършване на условен превод се събира такса както за откриване, обработка и
плащане на потвърден акредитив.
Чл.96. За условен превод в полза на клиент на Банката се събира такса за авизиране
0.3 %, мин. 50.00 EUR,
макс. 2 000.00 EUR.
Чл.97. При отказ от страна на клиента на Банката да изпълни ангажимента към чуждестранния
си партньор, Банката връща сумата, намалена с таксите.

Поради липса на еднообразни международно приети правила за условни преводи, Банката си
запазва правото да откаже изпълнението на подобно нареждане от клиент, ако прецени, че
рискът за наредителя е голям.
2
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РАЗДЕЛ V
ДОКУМЕНТАРНИ ОПЕРАЦИИ
ГАРАНЦИИ
Гаранции, издадени от Банката
Чл.98. (1) За издаване банкова гаранция наредителят заплаща такса върху размера на
гаранцията, както следва:
1. (Изм. УС от 19.11.2003 г.) за гаранция, обезпечена с парични средства по сметка на
наредителя в банката, ценни книжа и гаранции, издадени от Правителството на
Република България и гаранции, издадени от първокласни банки – за тримесечие или
част от тримесечие до изтичане срока на валидност на гаранцията минимум 0.25 %, но не по-малко от 50.00 EUR;
2. (Изм. УС от 19.11.2003 г.) за гаранция, обезпечена по друг начин – за тримесечие или част
от тримесечие, в зависимост от степента на риска –
минимум 0.5 %, но не по-малко от 50.00 EUR;
3. (Нова УС от 19.11.2003 г.) при инкасиране на суми по издадена банкова гаранция, Банката
събира комисиона за управление и обработка на кредита, съгласно действащата Тарифа
за кредит в чуждестранна валута.
(2) (Изм. – УС от 02.01.2003 г.) За предизвестие по издадени гаранции Банката събира такса
50.00 EUR.
Чл.99. За промяна условията по гаранция (без увеличение, продължение и потвърждение) се
събира такса:
60.00 EUR.
Чл.100. За увеличение сумата на гаранцията се събира такса върху увеличението, както при
откриване на нова гаранция.
Чл.101. За промяна гаранцията от непотвърдена в потвърдена, върху потвърдената сума се
събира разликата между таксите за двата вида гаранции, възлизаща на
0.25 %, мин. 50.00 EUR.
Чл.102. За продължаване срока на гаранцията за ново тримесечие или част от него, се събира
такса както за откриване на нова гаранция върху неизползувания остатък. В случай, че
продължението е в рамките на старо тримесечие, за което вече е събрана такса, се събира само
такса за промяна.
Гаранции, издадени от местни или чуждестранни банки
пред Банката
Чл.103. Банката събира такси за гаранции, открити от други банки както следва:
1. за авизиране без потвърждение –
0.25 %, мин 50.00 EUR;
2. за плащане по гаранции, издадени от други банки 0.15 % , мин. 50.00 EUR.
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Чл.104. (Изм. УС от 25.09.2002 г.) За откриване на гаранция по S.W.I.F.T. се събира еднократна
такса в размер на:
15.00 EUR.
Чл.105. Документарните гаранции, имащи характер на акредитив, се третират като акредитив.
Чл.106. Ако гаранцията предвижда таксите и всички други разноски да бъдат за сметка на
бенефициента, но той отказва да ги плати, Банката си запазва правото да ги събере от
наредителя в страната.
Чл.107. Таксите се събират еднократно, за целия срок на валидност, при издаването
(промяната) на гаранцията и не подлежат на връщане при намаляване или анулиране
ангажимента на Банката.
ДОКУМЕНТАРНИ АКРЕДИТИВИ

3

Документарни акредитиви, открити от Банката
Чл.108. Банката събира такси за документарни акредитиви, открити при други банки, за
тримесечие или част от тримесечие, както следва:
1. за откриване без потвърждение от друга банка0.25 %, мин. 60.00 EUR;
2. за откриване с потвърждение от друга банка0.5 %, мин. 100.00 EUR.
Чл.109. За изменение на условията по акредитива (без увеличение, продължение и
потвърждение) се събира такса
60.00 EUR.
Чл.110. За увеличение сумата на акредитива се събира такса върху увеличението, както при
откриване на нов акредитив.
Чл.111. За промяна акредитива от непотвърден в потвърден, върху потвърдената сума се
събира разликата между таксите за двата вида акредитиви, възлизаща на
0.25 %, мин. 50.00 EUR.
Чл.112. За продължаване срока на акредитива за ново тримесечие или част от него, се събира
такса както за откриване на нов акредитив върху неизползувания остатък. В случай, че
продължението е в рамките на старо тримесечие, за което вече е събрана такса, се събира само
такса за промяна.

1. Таксите се събират при откриване на акредитива за целия срок на валидност и не
подлежат на връщане в случай на цялостно или частично неизползуване на акредитива.
2. Когато промените по акредитивите са за сметка на бенефициента, те се изискват от
чуждата банка. Ако бенефициента откаже да плати таксите, Банката си запазва правото да ги
събере от наредителя в страната.
3. Таксите на потвърждаващата банка се събират според акредитивните условия. В случай,
че бенефициента откаже да ги плати, същите се удържат от наредителя.
3
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Чл.113. (Изм. УС от 02.01.2003 г.) За предизвестие при откриване на акредитив се събира такса
50.00 EUR.
Чл.114. За анулиране на акредитив преди изтичане валидността и след писмено съгласие на
авизиращата банка се събира такса
50.00 EUR.
Чл.115. За акредитиви със забележка “около” или друго конкретно завишение, таксите се
събират върху сумата на акредитива, увеличена с 10 % или с посоченото конкретно
завишение.
Чл.116. (Изм. УС от 25.09.2002 г.) За откриване на акредитив по S.W.I.F.T. се събира еднократна
такса за S.W.I.F.T.
15.00 EUR.
Чл.116-А. (Нов УС от 15.04.2005 г.) При представяне на нередовни документи Банката събира от
бенефициента такса в размер на 50 валутни единици.
Документарни акредитиви, открити от други банки
Чл.117. Банката събира такси за документарни акредитиви, открити от други банки, както
следва:
1. за авизиране без потвърждение 0.2 %, мин.50.00 EUR, макс. 500.00 EUR;
2. за авизиране с потвърждение 0.3 %, мин.50.00 EUR, макс. 2 000.00 EUR.
Чл.118. За авизиране на промени се събира еднократна такса –
25.00 EUR.
Чл.119. За обработка, плащане и изпращане (препращане) на документи по акредитив се
събира такса
0.15 % , мин. 50.00 EUR.
Чл.120. За прехвърляне на акредитив на друг бенефициент или при друга банка се събира
такса
0.25 %, мин. 50.00 EUR, макс. 2 500.00 EUR.
Чл.121. При представяне нередовни документи по акредитиви, Банката връща документите за
допълнителна обработка и окомплектовка и събира еднократно такса
50.00 EUR.
Чл.122. При нередовни документи, изпратени на инкасова база до откриващата банка под
резерва (невърнати на клиента по чл. 121), по които откриващата банка отказва да плати, се
събират от бенефициента всички извършени разходи по изпращането на документите плюс
30.00 EUR.
Чл.123. При увеличение на сумата Банката събира такса върху увеличението, както за
авизиране на нов акредитив.
Чл.124. При револвиращ акредитив Банката събира такса върху сумата на револвирането,
както за нов акредитив.
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Чл.125. Когато продължаването на срока се отнася за ново тримесечие или част от него, се
събира такса както за нов акредитив, върху сумата на неизползувания остатък.
Чл.126. При авизиране на акредитиви, открити със забележка “около“ или друго конкретно
завишение, Банката събира такса за авизиране върху сумата на акредитива, увеличена с 10 %
или с посоченото конкретно завишение.
Чл.127. (Изм. УС от 02.01.2003 г.) За издаване на цесия съгласно чл.49 от Еднообразните
правила и обичаи за документарните акредитиви (ЕПОДА) по искане на бенефициента се
събира такса
0.2 %, мин.50.00 EUR.
ИНКАСА
Чл.128.(1) Банката събира такси за обработка на инкаса както следва:
1. за предаване на получени от други банки документи на инкасо срещу заплащане,
акцепт или без заплащане (инкаса по внос) 0.25%, мин. 40.00 EUR;
2. за изпращане на документи на инкасо (инкаса по износ), в т.ч. търговски ефект
(менителници, записи на заповед и др.) 0.25%, мин. 40.00 EUR;
3. за промяна условията по инкасови нареждания, рекламации при неплащане или
връщане на неизплатени инкасови документи 40.00 EUR;
4. (Нова УС от 13.03.2002 г.) при частични плащания по инкаса – внос за всяко
следващо плащане 15.00 EUR.
(2) В случай, че таксите на Банката са за сметка на платеца, но той откаже да ги плати,
Банката си запазва правото да ги събере от наредителя.
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РАЗДЕЛ VI
ТАКСИ И КОМИСИОНИ ПО КРЕДИТНИ СДЕЛКИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА
Чл.129. (Изм. УС от 19.11.2003 г.) Банката начислява комисиона за управление и обработка на
кредит в чуждестранна валута върху договорения размер на кредита в съответната валута или
в левова равностойност на съответната валута. Комисионата е дължима преди първо ползване
на суми от кредита.
1. Размерът на комисионата е по договореност, за юридически лица и еднолични
търговци, но не по- малко от 0.5 % за година или част от нея;
2. за физически лица – размерът на комисионата е 0.5 % за година или част от нея, но не
по-малко от 10.00 EUR и не повече от 250.00 EUR.
При предоговаряне на размера и/или срока на кредита – комисиона върху размера на
завишението и/или за срока, съгласно т.1 и т.2.
Чл.130. (Изм. УС от 19.11.2003 г.) Банката събира комисиона за ангажимент, изчислена като
годишен лихвен процент върху разликата между договорената и усвоената част от кредита.
Комисионата се изчислява върху левовата равностойност на съответната валута. Комисионата
се начислява от предвидената начална дата за усвояване на кредита и се събира ежемесечно
през периода на усвояване на кредита.
1. Размерът на комисионата за ангажимент е по договореност, в зависимост от срока за
усвояване, но не по-малко от 2 % годишно.
2. По револвиращи кредити, овърдрафт кредити и кредитни линии – размерът на
комисионата за ангажимент е по договореност, но не по-малко от 1 % годишно.
3. По овърдрафт кредити по кредитни карти на физически лица – комисиона за
ангажимент не се събира.
Чл.131. (Изм. УС от 19.11.2003 г.) За поемане на менителнично поръчителство издателят на запис на
заповед/акцептантът по менителницата заплаща комисиона върху размера на поръчителството,
както следва:
1. за менителнично поръчителство, обезпечено с парични средства по сметка на
наредителя в банката, ценни книжа и гаранции, издадени от Правителството на
Република България и гаранции, издадени от първокласни банки – на тримесечие или
част от тримесечие до падежа минимум 0.25 %, но не по-малко от
50.00 EUR;
2. за менителнично поръчителство, обезпечено по друг начин - за тримесечие или част от
тримесечие до падежа, в зависимост от степента на рискаминимум 0.5 %, но не по-малко от
50.00 EUR.
Чл.132. (1) Отменена (Изм. УС от 19.11.2003 г.)
(1) (Предишна ал.2) (Изм. УС от 02.01.2003 г.; УС от 19.11.2003 г.; УС от 02.07.2004 г.) Банката
събира такса за проучване в т.ч. за кредитна задлъжнялост, анализ и изготвяне на становище
по искане за кредитна сделка в чуждестранна валута, при завеждане на искането върху
размера на същото, както следва:
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1. за физически лица
когато размерът на искания кредит е до 500.00 EUR:
5.00 EUR;
когато размерът на искания кредит е над 500.00 EUR:
0.1 % върху размера на искания
кредит,
минимум
10.00
EUR;
максимум 75.00 EUR.
2. за юридически лица и еднолични търговци 0.1
% върху размера на искания
кредит,
минимум
20.00
EUR;
максимум 1 000.00 EUR;
3. Банката не събира таксите по ал.1, т.1 и т.2, когато искането е за кредитна сделка,
изцяло обезпечена с парични средства по сметка на наредителя в банката, ценни книжа
и гаранции, издадени от Правителството на Република България и гаранции, издадени
от първокласни банки, съгласно приетите от Банката правила.
(2) (Предишна ал.3) (Изм УС от 02.01.2003 г.; изм. УС от 19.11.2003 г.) Банката събира такса за
проучване, анализ и изготвяне на становище по искане за предоговаряне на условията по
кредитна сделка в чуждестранна валута (увеличаване на размера, удължаване на срока за
погасяване, промяна в обезпечението, промяна на погасителния план). Таксата се събира при
завеждане на искането, в левова равностойност на съответната валута, върху размера на
исканото завишение или върху размера на остатъка от дълга 1. за юридически лица и еднолични търговци – 50 % от таксата, определена по ал.1.
Таксата се събира при завеждане на искането върху размера на исканото завишение,
съответно върху размера на остатъка от дълга;
2. за физически лица – независимо от вида на исканата промяна -

10.00 лв.

(3) (Предишна ал.4) (Изм. УС от 19.11.2003 г.) Когато проучването, анализа и изготвянето на
становището са извършени от Централното управление на Банката и таксите по алинеи 1 и 2
не са събрани, същите се събират в клона, обслужващ кредита, преди сключване на
съответните договори и / или анекси.
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РАЗДЕЛ VII
ОПЕРАЦИИ С ЧЕКОВЕ
Чл.133. (Изм. УС от 19.09.2007 г.) При инкасиране на чекове се събира такса
0.25 %, мин.12.00 EUR,
макс. 150.00 EUR или равностойност в
друга валута.
Чл.134. При изплащане чекове на каса, освен таксите по предходния член, се прилагат и чл.чл.
77 и 81, ал.1.
Чл.135. За издаване на поименни чекове срещу банка - кореспондент на Банката се събира
такса
0.12%, мин. 10.00 EUR,
макс. 150.00 EUR.
Чл.136. При продажба на пътнически чекове се събира такса
1 %, мин. 1.00 EUR,
макс. 500.00 EUR.
Чл.137. За спиране плащането на поименни чекове срещу банка-кореспондент на Банката се
събира такса 10.00 EUR плюс разноски на кореспондента.
Чл.138. За анулиране на чекове по искане на клиента се събира такса:
1. при представяне на оригинал –
5.00 EUR на всеки чек;
2. при липса на оригинал –
5.00 EUR плюс комуникационните
разходи до банката-кореспондент.
Чл.139. За изплащане на пътнически чекове в чуждестранна валута се събира комисиона
1.4 %, мин. 3.00 EUR.
Чл.140. При изплащане на пътнически чекове в национална валута се прилага курс “купува”
на Банката за деня.
Чл.141. За изплащане на каса на пътнически чекове такса за броене не се събира.

38

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които “Общинска банка” АД прилага по операциите си

РАЗДЕЛ VІІI
TAКСИ ПО ДРУГИ ОПЕРАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА
Чл.142. Банката събира такси за:
1. събиране на банкова информация от чужбина по искане на клиента по договореност без ДДС;
2. консултации по валутно-финансови, пазарни и други въпроси и експертизи, свързани
с валутни операции, изготвяне на стокови документи, търговски ефекти, текстове на гаранции
и акредитиви по договореност без ДДС;
3. извършване проверка на шифър на съобщение предназначено за друга финансова
институция с използуван шифър на Банката, както и за предоставяне шифър на друга
финансова институция 20.00 EUR без ДДС;
4. (Изм. УС от 13.03.2002 г.) SWIFT съобщение (без акредитиви, гаранции, инкаса и
преводи по реда на чл. 86) 15.00 EUR без ДДС;
5. специален куриер:
а) за бюджетни предприятия -

по фактически размер без ДДС;

б) за всички други клиенти -

по фактически размер без ДДС, но не
по-малко от 50.00 EUR без ДДС.

6. (изм. УС от 06.07.2006 г.) издаване референция за фирми, финансови институции,
организации и други по искане на чужда банка, фирма или организация 20.00 EUR без ДДС;
7. изпращане на документи чрез препоръчана поща 10.00 EUR без ДДС.
Чл.143. При обслужване на финансови институции Банката събира такса за валутен превод
към или от други финансови институции, както следва:
1. при нареждане на превод 2. при заверка на Лоро сметка -

30.00 EUR;
5.00 EUR.

Чл.144. При подписани кореспондентски споразумения се определят индивидуални условия
по обслужване на Лоро сметките.
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РАЗДЕЛ ІX
ВАЛЬОРНИ ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВАЛУТНАТА ДЕЙНОСТ
Чл.145. При разплащания във валута се поставя вальор както следва:
1. когато плащането се извършва чрез сметки Ностро на Банката при нейни
кореспонденти:
a) при получаване на превод по сметката на местния клиент - един работен ден след
вальора, поставен от банката - кореспондент;
б) (Нова – УС от 09.05.2001 г.) при получаване на превод по сметка на местния клиент и
негово писмено искане за заверка с вальор, вальора по кореспондентска сметка, Банката
събира освен таксата по чл.85 и такса в размер на 0.05 % на ден.
в) (Предишна буква “б”- УС от 09.05.2001 г.) при нареждане на превод от сметката на
местния клиент, същата се задължава в деня на нареждането.
2. когато плащането се извършва чрез сметки Лоро на кореспондента, записани в
регистъра на Банката:
а) при получаване на превод по сметката на местния клиент се запазва вальора, посочен
в оторизацията на банката – наредител;
б) при извършване на преводи чрез Банката се спазва вальора, посочен от финансовата
институция в случай, че нареждането на последната е получено два работни дни преди
вальора;
в) при заверение на сметка Лоро по нареждане на местен клиент, същата се заверява с
вальор - посочен от наредителя.
Чл.146. При корекционни (изправителни) операции вальор е вальорът на погрешно взетата
операция.
Чл.147. Вальорът се смята за лихвен ден.
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РАЗДЕЛ X
ТАКСИ ПО ИЗДАВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА БАНКОВИ КАРТИ
(Изм. и доп. – УС от 13.09.2001 г.)

Чл.148.(1) (Изм. – УС от 01.09.2004 г.) За издаване, обслужване и управление на електронни
дебитни карти с местен достъп и електронни дебитни карти “Cirrus/Maestro” с местен и
международен достъп (ЕДК), Банката събира следните такси:
1. за откриване на разплащателна сметка-ЕДК (за физически и юридически лица,
еднолични търговци, организации и други) без такса;
2. (Изм. и доп. – УС от 01.09.2004 г.) за обслужване на разплащателна сметка-ЕДК в края на
всеки месец и при закриване на сметката:
а) (изм УС от 15.06.2006) от физически лица (без разплащателни сметки ЕДК трета
възраст) 0.70 лв.;
б) от юридически лица, еднолични търговци, организации и други 3. за издаване, подновяване и персонализация на ЕДК -

2.00 лв.
без такса;

4. за преиздаване на ЕДК поради забравен ПИН, загубване, открадване, повреда и
други2.00 лв.без ДДС;
5. (изм УС от 15.06.2006) за извършване на платежни операции чрез АТМ и ПОС в
България 0.30 лв.;
6. за извършване на платежни операции чрез АТМ в чужбина 2.00 EUR + 1% от сумата;
7. за извършване на платежни операции чрез ПОС в чужбина 8. за блокиране / отблокиране на ЕДК -

0.5 % от сумата;
1.00 лв. без ДДС;

9. за промяна на ПИН чрез АТМ -

без такса;

10. за справка за салдо по разплащателна сметка-ЕДК чрез АТМ -

без такса;

11. за извлечение по разплащателна сметка-ЕДК:

без такса;

12. (Изм. УС от 02.07.2004 г.; изм. УС от 27.07.2005 г.) за теглене на суми чрез ПОС терминал
на Общинска банка АД с дебитни карти, издадени от други банки в страната:
0.2 % върху размера на изплатената
сума, но не по-малко от 1.00 лв.;
13. (Нова – УС от 25.09.2002 г.) за необоснована рекламация на транзакция с дебитна карта
5.00 лв. без ДДС.
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(2) За издаване, обслужване и управление на кредитни карти “Eurocard/MasterCard” с
местен и международен достъп (кредитни карти), Банката събира следните такси :
1. (Изм. УС от 07.04.2004 г; изм. УС от 02.07.2004 г.; изм. УС от 31.01.2006 г.) за издаване,
подновяване и персонализация на кредитна карта и откриване на разплащателна сметка-КК:
а) стандартна
без такса
б) бизнес

без такса

в) златна

без такса

2. (Изм. УС от 07.04.2004 г.; изм. УС от 31.01.2006 г.) за експресно издаване на кредитна карта
(до 4 работни дни ) и за преиздаване преди изтичане срока на валидност на картата:
а) стандартна
20.00 EUR без ДДС;
б) бизнес

20.00 EUR без ДДС;

в) златна

20.00 EUR без ДДС.

3. (Изм УС от 07.04.2004 г.; изм. УС от 31.01.2006 г.) за обслужване на кредитна карта, Банката
събира в края на всеки месец и при закриване на разплащателната сметка-кредитна карта
следните такси:
а) стандартна

2.00 EUR;

б) бизнес

4.00 EUR;

в) златна

6.00 EUR.

4. (Изм. УС от 31.01.2006 г.) за теглене на пари в брой от АТМ в България:
1.00 EUR;
5. (Изм. УС от 31.01.2006 г.) за теглене на пари в брой от АТМ в чужбина:
3.00 EUR + 1.5 % от сумата, мин. 5.00 EUR;
6. за теглене на пари в брой в клон на други банки в България и в чужбина чрез ПОС на
гише:
3.00 EUR + 1.5 % от сумата, мин. 10.00 EUR;
7. за извършване на платежни операции при покупка на стоки или услуги от търговец в
България и чужбина:
0.5 % от сумата;
8. за промяна на параметри на кредитна карта (номер на разплащателна сметкакредитна карта, лимити и други) :
10.00 EUR;
9. за блокиране/отблокиране на кредитна карта:
10.00 EUR без ДДС;
10. за включване на кредитна карта в “стоп лист” в системата за плащания на Europay
International:
50.00 EUR ;
11. за необоснована рекламация на транзакция с кредитна карта:
100.00 EUR без ДДС;
12. за издаване на нов ПИН към кредитна карта:
10.00 EUR без ДДС;
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13. за откриване на арбитражна процедура:
150.00 EUR плюс действителните
разходи на Банката без ДДС.
14. (Нова УС от 30.07. 2003 г.; изм. УС от 07.04.2004 г.) при изгубване или кражба на златна
или бизнес кредитна карта в чужбина:
а) за издаване по спешност на нова карта

180.00 EUR;

б) при отказ на картодържателя да получи новата карта

50.00 EUR;

в) за изплащане на сума по спешност в чужбина

120.00 EUR;

г) при отказ на картодържателя да получи сумата

50.00 EUR.

15. (Нова УС от 19.11.2003 г.) за изплащане на суми без използване на кредитна карта от
предварително блокирани средства по разплащателна сметка-КК в клона издател –
1 % върху изплатената сума.
16. (Нова УС от 07.04.2004 г.) за извършване на операции за теглене на пари в брой чрез
терминално устройство ПОС, инсталирано в клон на Банката, с международна кредитна карта,
издадена от Общинска банка АД 1 % върху изплатената сума, мин. 1.00 EUR.
17. (Нова УС от 07.04.2004 г.) за извършване на операции за теглене на пари в брой чрез
терминално устройство ПОС, инсталирано в клон на Банката, с международна кредитна карта,
издадена от банка в страната или клон на чуждестранна банка в страната 2 % върху изплатената сума, мин. 2.00 EUR.
18. (Нова УС от 07.04.2004 г.) за извършване на операции за теглене на пари в брой чрез
терминално устройство ПОС, инсталирано в клон на Банката, с международна кредитна карта,
издадена от чуждестранна банка 4 % върху изплатената сума.
(3) (Изм. УС от 07.04.2004 г.; изм. УС от 31.01.2006 г) Минимален авоар по разплащателна
сметка - кредитна карта:
А) за стандартна

100.00 EUR;

б) бизнес

300.00 EUR.

е) за златна

300.00 EUR;

(4) (Изм. – УС от 02.07.2004 г.) Размер на блокирани в Банката влогове като обезпечение по
разрешен овърдрафт по разплащателна сметка-кредитна карта 5:
а) за стандартна

мин. 1 000.00 EUR;

б) за златна

мин. 5 000.00 EUR.

Чл.149. За получени банкови преводи по сметки на юридически лица, еднолични търговци,
организации и други Банката събира от съответните сметки следните такси:
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1. в случай, че средствата са постъпили чрез виртуален ПОС по договореност, но не по-малко от
0.4 % върху всяка операция, минимум
0.05 лв.;
2. в случай, че средствата са постъпили чрез инсталиран ПОС при търговец по договореност.

5

Когато предоставените за обезпечение влогове не са в евро, те се преизчисляват в
евро по курса на БНБ за съответните валути в деня на сключване на договора за залог.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (Отм.-УС от 25.01.2001 г.; Нов – УС от 14.01.2004 г, изм. УС от 05.07.2007 г.) По смисъла на
тази Тарифа:
1. “валутна единица” е паричната единица на валутата, в която се води сметката.
2. “доход”е:
а. в случаите на продажба на ценните книжа и/или другите финансови
инструменти и активи от портфейла при прекратяване на договора –
положителната разлика между подлежащите на връщане суми и
предоставените за управление, намалена с разхдите по изпълнение на
договора;
б. в случаите на запазване на придобитите ценни книжа и/или други
финансови инструменти и активи от портфейла при прекратяване на
договора – положителната разлика между стойността на портфейла към
момента на прекратяване на договора и неговата стойност към момента
на сключването му, намалена с с разхдите по изпълнение на договора;
в. сбора от получената по буква б) величина плюс наличните парични
средства, когато портфейлът включва едновременно ценни книжа и
парични средства.
§ 2. За всички непосочени в тази Тарифа услуги Банката събира такси и комисиони по
договореност. Във всеки един от тези случаи сделката се третира като облагаема или
освободена, съгласно критериите в Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр.
153 от 1998 г.) и в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
(обн., ДВ, бр. 19 от 1999 г.).
§ 3. (изм. от УС на 24.01.2008 г.) Управителният съвет има право да упълномощава
длъжностни лица от Банката да договарят лихви или да определят събирането на такси и
комисиони, различни от Тарифата за отделни операции или клиенти при спазване
изискванията на закона. Управителният съвет може да приема индивидуални тарифи,
приложими за отделно поделение на Банката, като Банката ги обявява в помещенията на
съответното поделение, до които клиентите имат достъп.
§ 4. Таксите и комисионите в Тарифата, когато са деноминирани в чуждестранна валута
се събират от клиенти във валута и се осчетоводяват по резултатни сметки в левове по курса
на БНБ за деня на осчетоводяването. В случай, че клиентът не е в състояние да заплати
таксите и комисионите във валута, заплащането им се извършва в левове по курс “продава”
на Банката за деня на осчетоводяването.
§ 5. В случаите, когато такси, комисиони, салда или други са посочени в доларово
изражение, следва да се разбира или равностойността в друга валута.
§ 6. (изм. от УС на 24.01.2008 г.) Тази Тарифа се прилага от Централното управление,
всички финансови центрове и други поделения на Банката, освен ако не е определено друго по
реда на §3.
Настоящата Тарифа е приета от Управителния съвет на “Общинска банка” АД на
21.12.2000 г., влиза в сила от 02.01.2001 г. и отменя Тарифата за условията, лихвите, таксите и
комисионите, които “Общинска банка”АД прилага по операциите си, приета от Управителния
съвет на 23.06.1999 година. (Изм.от УС на 25.01.2001 г., в сила от 01.02.2001 г.; изм. от УС на
31.01.2001 г., в сила от 01.02.2001 г.; изм. и доп. от УС на 09.05.2001 г., в сила от 15.05.2001 г.;
изм. и доп. от УС на 13.09.2001 г., в сила от 17.09.2001 г.; изм. и доп. от УС на 13.03.2002 г., в
сила от 14.03.2002 г.; изм. и доп. от УС на 03.07.2002 г., в сила от 03.07.2002 г. ; изм. и доп. от
УС на 02.08.2002 г., в сила от 05.08.2002 г. за чл.8 и от 12.08.2002 г. за чл.чл.9,14 и 77; изм. от
УС на 28.08.2002 г., в сила от 02.09.2002 г.; изм. от УС на 25.09.2002 г., в сила от 01.10.2002 г.;
изм. от УС на 02.01.2003 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм. и доп. от УС на 19.04.2003 г., в сила от
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21.04.2003 г., изм. и доп. от УС на 14.05.2003 г., в сила от 19.05.2003 г.; изм. и доп. от УС на
29.05.2003 г., в сила от 02.06.2003 г.; доп. от УС на 30.07.2003 г., в сила от 11.08.2003 г.; изм. и
доп. от УС на 19.11.2003 г., в сила от 01.12.2003 г., нови раздели ІV и V от гл.І – в сила от
01.01.2004 г.; изм. и доп. от УС на 08.12.2003 г., в сила от 15.12.2003 г., изм. и доп. на гл.ІІ – в
сила от 01.01.2004 г.; изм. и доп. от УС на 14.01.2004 г., в сила от 19.01.2004 г.; изм. от УС на
11.02.2004 г., в сила от 16.02.2004 г.; изм. и доп. от УС на 07.04.2004 г., изм. и доп. на раздели
ІV и V от гл. І - в сила от 13.04.2004 г., на раздел Х от гл. ІІ - в сила от 19.04.2004 г.; изм. и
доп. от УС на 02.07.2004 г, в сила от 12.07.2004 г., на раздел Х от гл. ІІ - в сила от 19.07.2004
г.; изм. от УС на 30.07.2004 г., в сила от 02.08.2004 г.; изм. от УС на 01.09.2004 г., в сила от
13.09.2004 г.; изм. от УС на 29.12.2004 г., в сила от 03.01.2005 г.; изм. и доп. от УС на
17.03.2005 г., в сила от 17.03.2005 г.; изм. и доп. от УС на 15.04.2005 г., в сила от 18.04.2005 г.;
изм. и доп. от УС на 01.06.2005 г., в сила от 15.06.2005 г.; изм. от УС на 27.07.2005 г., в сила от
01.08.2005 г.; изм. от УС на 15.09.2005 г., в сила от 19.09.2005 г.; изм. и доп. от УС на
02.11.2005 г., в сила от 15.11.2005 г.; изм. и доп от УС на 01.12.2005 г. До 31.12.2005 г да не се
събират таксите по чл.8 от Тарифата; изм. от УС на 23.12.2005 г.р в сила от 01.01.2006 г.; изм.
и доп. от УС на 31.01.2006 г., в сила от 13.02.2006 г.; изм и доп. от УС на 31.05.2006 г; в сила
от 05.06.2006 г.; изм.от УС на 15.06.2006 в сила 01.07.2006 г; изм. от УС на 06.07.2006 в сила
за чл. 69 ал.1, ал.2 ал.3 и ал.6 от 01.07.2006 г.; за чл.30 в сила от 12.07.2006 г.; изм. от УС на.
06.07.2006 г. и 26.07.2006 г. в сила от 01.08.2006 г. за чл.чл. 5, 6, 7, 9, 12, 14, 22, 31, 32, 49, 64,
68, 70, 71, 72, 75, 80 и 142.; изм. от УС на 03.08.2006 г, в сила от 14.08.2006 г.; изм. от УС на
30.08.2006 г., в сила от 25.09.2006 г.; изм. от УС на 26.10.2006 г., в сила от 01.11.2006 г.; изм.
от УС на 22.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. от УС на 14.06.2007 г., в сила от 18.06.2007
г.; .; изм. от УС на 05.07.2007 г., в сила от 07.08.2007 г.; изм. от УС на 19.09.2007 г., в сила
01.10.2007 г.; изм. от УС на 08.11.2007; в сила от 12.11.2007 г.; изм. от УС на 22.11.2007 г., в
сила от 01.12.2007 г.; изм. от УС на 28.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. от УС на
24.01.2008 г., в сила от 24.01.2008 г.)
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