
 

Документ с информация за таксите 

 

Наименование на доставчика на сметката: Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ АД) 

Име на сметката: разплащателна 

Дата 03.02.2023 

 

• Настоящият документ има за цел да Ви информира относно таксите за използване на 

основните/най-представителните в смисъл на най-често използвани услуги, свързани с 

платежната сметка. Документът с информация за таксите е на Ваше разположение по всяко 

време на сайта на Банката на интернет адрес https://www.bacb.bg/bg. 

 

• Възможно е да са приложими други такси за използването на услуги, свързани със сметка, 

които не са посочени в този документ. Пълна информация за всички такси, комисиони, 

лихвени проценти  се съдържа в  Тарифа за таксите и комисионите и в Лихвения бюлетин на 

БАКБ АД за клиенти – физически лица, които са на Ваше разположение по всяко време на 

сайта на Банката на интернет адрес https://www.bacb.bg/bg. 

 

• Пълната преддоговорна и договорна информация за всички услуги, които предлага БАКБ АД 

е налична в Общите условия на БАКБ АД , които са на Ваше разположение по всяко време на 

сайта на Банката на интернет адрес https://www.bacb.bg/bg. 

Услуги и определения 

   Национален списък на най-представителните услуги, свързани с 
платежна сметка (по чл. 38, ал. 1 на Наредба № 3 на БНБ) 

   Услуга  Определение  

1 
Общи 
услуги по 
сметката 

1 
Откриване на 
разплащателна 
сметка 

Банката  открива платежна сметка на клиент за 
извършване на платежни операции без срок за 
предизвестие от титуляря за ползване на средствата. 

2 
Поддържане на 
разплащателна 
сметка 

Банката обслужва платежна сметка, която се използва от 
клиента за извършването на платежни операции без срок 
за предизвестие от титуляря за ползване на средствата. 

3 
Закриване на 
разплащателна 
сметка 

Закриване на платежна сметка, която се използва от 
клиента за извършването на платежни операции без срок 
за предизвестие от титуляря за ползване на средствата. 
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Карти и 
пари в 
брой  

4 
Обслужване на 
дебитна карта в 
национална валута 

Банката обслужва дебитна карта, свързана с платежна 
сметка на клиента в национална валута. Сумата на всяка 
операция с картата се осчетоводява директно и в пълен 
размер от платежната сметка на клиента. 

5 
Обслужване на 
кредитна карта в 
национална валута 

Банката обслужва кредитна карта, свързана с платежна 
сметка на клиента в национална валута. Общата сума на 
операциите, извършени с картата за договорен период се 
осчетоводява от платежната сметка на клиента в пълен 
размер или частично на договорена дата. С договор за 
кредит между доставчика и клиента се определя дали на 
клиента се начислява лихва за предоставения заем. 

https://www.bacb.bg/bg


6 
Теглене в брой на 
територията на 
страната 

Клиентът тегли пари в брой от своята платежна сметка на 
територията на страната на каса, ПОС или АТМ 
терминално устройство. 

7 

Теглене в брой с 
дебитна карта на 
терминално 
устройство АТМ в 
чужбина 

Клиентът тегли пари в брой от своята платежна сметка, 
като използва дебитната си карта на терминално 
устройство ATM в чужбина. 

8 
Плащане с дебитна 
карта 

Клиентът плаща стоки и услуги на място или през 
интернет с дебитна карта. 

9 
Плащане с 
кредитна карта 

Клиентът плаща стоки и услуги на място или през 
интернет с кредитна карта. 

10 

Справка за баланс 
по платежна 
сметка чрез 
терминално 
устройство АТМ 

Клиентът получава справка на терминално устройство 
АТМ в страната за баланса по своята платежна сметка, 
към която е свързана дебитната му карта. 

3 

Плащания 
(не 
включва 
карти) 

11 

Кредитен превод в 
национална валута 
към платежна 
сметка при друг 
ДПУ  

По искане на клиента Банката извършва парични преводи 
от платежната сметка на клиента по друга платежна 
сметка при друг доставчик на платежни услуги в 
национална валута. 

12 

Кредитен превод в 
национална валута 
към платежна 
сметка при същия 
ДПУ 

По искане на клиента Банката извършва парични преводи 
от платежната сметка на клиента по друга платежна 
сметка при същия доставчик на платежни услуги в 
национална валута. 

13 

Кредитен превод в 
национална валута 
към платежна 
сметка на бюджета 
при друг ДПУ 

По искане на клиента Банката извършва парични преводи 
от платежната сметка на клиента по платежна сметка на 
бюджета при друг доставчик на платежни услуги, 
инициирани с платежно нареждане за плащане към 
бюджета в национална валута. 

14 
Плащане на 
комунални услуги 

По искане на клиента Банката извършва парични преводи 
от платежната сметка на клиента по платежна сметка при 
същия или друг доставчик на платежни услуги, 
позволяващи плащане на битови сметки (електричество, 
вода, газ, телефон и др.). 

15 

Кредитен превод в 
чуждестранна 
валута към 
платежна сметка 
при друг ДПУ 

По искане на клиента Банката извършва парични преводи 
от платежната сметка на клиента по друга платежна 
сметка при друг доставчик на платежни услуги в 
чуждестранна валута. 

16 

Кредитен превод в 
чуждестранна 
валута към 
платежна сметка 
при същия ДПУ 

По искане на клиента Банката извършва парични преводи 
от платежната сметка на клиента по друга платежна 
сметка при същия доставчик на платежни услуги в 
чуждестранна валута. 

17 

Входящ кредитен 
превод в 
чуждестранна 
валута 

По платежната сметка на клиента при доставчик на 
платежни услуги постъпват суми от парични преводи в 
чуждестранна валута. 

4 
Овърдрафт 
и сродни 
услуги 

18 Овърдрафт 

Банката и клиентът се договарят предварително, че 
клиентът има право да взема заем, в случай че в неговата 
платежна сметка не са останали средства. В договора се 
определя максимална сума, която може да се заема, и 
дали се начисляват такси и лихва за клиента. 

 



Група услуги "Общи услуги по сметката" 

Таблица 1: Група услуги "Общи услуги по сметката"  

    

1 Откриване на разплащателна сметка Такса 

1.1 в национална валута без издаване на дебитна карта в офис 4.00 лв. 

1.2 в национална валута без издаване на дебитна карта онлайн 4.00 лв. 

1.3 в национална валута с издаване на дебитна карта в офис 3.00 лв. 

1.4 в национална валута с издаване на дебитна карта онлайн 3.00 лв. 

1.5 в евро без издаване на дебитна карта в офис 2.00 евро 

1.6 в евро без издаване на дебитна карта онлайн 2.00 евро 

1.7 в евро с издаване на дебитна карта в офис 1.50 евро 

1.8 в евро с издаване на дебитна карта онлайн 1.50 евро 

2 Поддържане на разплащателна сметка Такса 

2.1 в национална валута без издадена дебитна карта   4.00 лв. 

2.2 в национална валута с издадена дебитна карта   2.50 лв. 

2.3 в евро без издадена дебитна карта 2.20 евро 

2.4 в евро с издадена дебитна карта  1.50 евро 

3 Закриване на разплащателна сметка Такса 

3.1 в национална валута без издадена дебитна карта  2.00 лв. 

3.2 в национална валута с издадена дебитна карта 2.00 лв. 

3.3 в евро без издадена дебитна карта 1.00 евро 

3.4 в евро с издадена дебитна карта  1.00 евро 

 

 

Група услуги "Карти и пари в брой" 

Таблица 2: Група услуги "Карти и пари в брой" 

     

4 Обслужване на дебитна карта в национална валута Такса 

4.1 основна карта Visa Classic Debit без такса 

  Visa Gold Debit 
15.00 лв. 

/без такса за 
първата година/ 

5 Обслужване на кредитна карта в национална валута Такса 

5.1 основна карта Visa Classic 40.00 лв. 

  Visa Gold 100.00 лв. 

6 Теглене в брой на територията на страната Такса 

6.1 на суми в национална валута в офис без заявка до 2 000.00 лв.  5.00 лв. 



6.2 на суми в национална валута в офис без заявка от 2 000,01 до 5 000.00 лв. 0.6% от сумата 

6.3 на суми в национална валута в офис без заявка над 5 000.00 лв.  0.7% от сумата 

6.4 на суми в национална валута в офис със заявка до 2 000 лв.  5.00 лв. 

6.5 на суми в национална валута в офис със заявка над 2 000 лв.  0.6% от сумата 

6.6 на суми в евро в офис без заявка до 1 000 евро  3.00 евро 

6.7 на суми в евро в офис без заявка от 1 000,01 до 5000 евро 0.65% от сумата 

6.8 на суми в евро в офис без заявка над 5 000 евро  0.7% от сумата 

6.9 на суми в евро в офис със заявка до 1 000 евро  3.00 евро 

6.10 на суми в евро в офис със заявка над 1 000 евро  0.65% от сумата 

6.11 
чрез ПОС на ДПУ с дебитна карта Visa Classic Debit, Visa Gold Debit в 
страната и в чужбина 

5.00 лв. + 1.5% 

6.12 чрез ПОС на ДПУ с кредитна карта Visa Classic; Visa Gold в страната 6.00 лв. + 1.5% 

6.13 чрез ПОС на ДПУ с кредитна карта Visa Classic; Visa Gold в чужбина 9.00 лв. + 3% 

6.14 чрез ПОС на друг ДПУ с дебитна карта Visa Classic Debit, Visa Gold Debit 5.00 лв. + 1.5% 

6.15 чрез ПОС на друг ДПУ с кредитна карта Visa Classic; Visa Gold 8.00 лв. + 3% 

6.16 чрез АТМ на ДПУ с дебитна карта Visa Classic Debit, Visa Gold Debit 0.30 лв.  

6.17 чрез АТМ на ДПУ с кредитна карта Visa Classic; Visa Gold 
3.00 лв. +1% 

мин.10.00 лв. 

6.18 чрез АТМ на друг ДПУ с дебитна карта Visa Classic Debit, Visa Gold Debit 1.20 лв. 

6.19 чрез АТМ на друг ДПУ с кредитна карта Visa Classic; Visa Gold 
3.00 лв. + 1% мин 

10.00 лв. 

7 
Теглене в брой с дебитна карта на терминално устройство АТМ в 
чужбина 

Такса 

7.1 с дебитна карта Visa Classic Debit, Visa Gold Debit 5.00 лв. + 1.5% 

8 Плащане с дебитна карта Такса 

8.1 Visa Classic Debit, Visa Gold Debit в страната без такса 

8.2 Visa Classic Debit, Visa Gold Debit в чужбина без такса 

8.3 на комунални услуги  без такса 

9 Плащане с кредитна карта Такса 

9.1 Visa Classic; Visa Gold в страната без такса 

9.2 Visa Classic; Visa Gold в чужбина без такса 

9.3 на комунални услуги  без такса 

10 
Справка за баланс по платежна сметка чрез терминално устройство 
АТМ  

Такса 

10.1 на АТМ на ДПУ с дебитна карта Visa Classic Debit, Visa Gold Debit 0.40 лв. 

10.2 
на АТМ на друг ДПУ в страната с дебитна карта Visa Classic Debit, Visa 
Gold Debit 

0.40 лв. 

 

 

Група услуги "Плащания (не включва карти) в национална валута" 



Таблица 3а : Група услуги "Плащания (не включва карти) в национална валута" 

     

11 
Кредитен превод в национална валута към платежна сметка при друг 
ДПУ  

Такса 

11.1 през БИСЕРА в офис  5.50 лв. 

11.2 през БИСЕРА чрез онлайн/мобилно банкиране 1.00 лв. 

11.3 през РИНГС в офис  22.00 лв. 

11.4 през РИНГС чрез онлайн/мобилно банкиране  12.00 лв. 

12 
Кредитен превод в национална валута към платежна сметка при 
същия ДПУ 

Такса  

12.1 между сметки на един клиент в офис  без такса 

12.2 между сметки на един клиент чрез онлайн/мобилно банкиране  без такса 

12.3 между сметки на различни клиенти в офис  3.00 лв. 

12.4 между сметки на различни клиенти чрез онлайн/мобилно банкиране  0.50 лв. 

13 
Кредитен превод в национална валута към платежна сметка на 
бюджета при друг ДПУ 

Такса 

13.1 през БИСЕРА в офис  5.50 лв. 

13.2 през БИСЕРА чрез онлайн/мобилно банкиране 1.00 лв. 

13.3 през РИНГС в офис  22.00 лв. 

13.4 през РИНГС чрез онлайн/мобилно банкиране  12.00 лв. 

14 Плащане на комунални услуги Такса 

14.1 от платежна сметка в офис  0.25 лв. 

14.2 от платежна сметка чрез онлайн/мобилно банкиране  без такса 

 

Група услуги "Плащания (не включва карти) в чуждестранна валута" 

Таблица 3б: Група услуги "Плащания (не включва карти) в чуждестранна валута" 

     

15 
Преводи, различни от преводи в евро към банки от 
Европейското Икономическо пространство /ЕИП/, 
Швейцария, Сан Марино и Монако 

Такса  

15.1 
Преводи, различни от преводи в евро към банки от 
Европейското Икономическо пространство /ЕИП/, Швейцария, 
Сан Марино и Монако, вальор SAME DAY (в офис) 

0.35% от сумата, мин 50 евро, 
макс. 500 евро + 10 евро 

15.2 

Преводи, различни от преводи в евро към банки от 
Европейското Икономическо пространство /ЕИП/, Швейцария, 
Сан Марино и Монако, вальор SAME DAY (онлайн/мобилно 
банкиране) 

0.20% от сумата, мин 30 евро, 
макс. 300 евро + 10 евро 

15.3 
Преводи, различни от преводи в евро към банки от 
Европейското Икономическо пространство /ЕИП/, Швейцария, 
Сан Марино и Монако, вальор TOM (в офис) 

0.25% от сумата, мин 35 евро, 
макс. 400 евро + 10 евро 

15.4 

Преводи, различни от преводи в евро към банки от 
Европейското Икономическо пространство /ЕИП/, Швейцария, 
Сан Марино и Монако, вальор TOM (онлайн/мобилно 
банкиране) 

0.15% от сумата, мин 15 евро, 
макс. 250 евро + 10 евро 



15.5 
Преводи, различни от преводи в евро към банки от 
Европейското Икономическо пространство /ЕИП/, Швейцария, 
Сан Марино и Монако, вальор SPOT (в офис) 

0.18% от сумата, мин 25 евро, 
макс. 300 евро + 10 евро 

15.6 

Преводи, различни от преводи в евро към банки от 
Европейското Икономическо пространство /ЕИП/, Швейцария, 
Сан Марино и Монако, вальор SPOT (онлайн/мобилно 
банкиране) 

не се предлага 

 Преводи в евро към банки от Европейското Икономическо 
пространство /ЕИП/, Швейцария, Сан Марино и Монако 

Такса 

15.7 СЕПА превод до равностойността на 51,129.19 евро(в офис) 2.81 евро 

15.8 
СЕПА превод, равен или по-голям от равностойността на 
51,129.19 евро (в офис) 

11.25 евро 

15.9 Превод през TARGET2 (в офис) 11.25 евро 

15.10 
СЕПА превод до равностойността на 51,129.19 евро (онлайн/ 
мобилно банкиране) 

0.51 евро 

15.11 
СЕПА превод, равен или по-голям от равностойността на 
51,129.19 евро (онлайн/мобилно банкиране) 

6.14 евро 

15.12 Превод през TARGET2 (онлайн/мобилно банкиране) 6.14 евро 

16 
Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна 
сметка при същия ДПУ 

Такса 

16.1 между сметки на един клиент в офис  без такса 

16.2 между сметки на един клиент чрез онлайн/мобилно банкиране  без такса 

16.3 между сметки на различни клиенти в офис  3.00 лв. 

16.4 
между сметки на различни клиенти чрез онлайн/мобилно 
банкиране  

0.50 лв. 

17 Входящ кредитен превод в чуждестранна валута Такса 

17.1 
Преводи в евро от банки от ЕИП, Швейцария, Сан Марино и 
Монако  

без такса 

17.2 Преводи, различни от преводите по 17.1. до 100 евро без такса 

17.3 Преводи, различни от преводите по 17.1. над 100 евро 
0.1% от сумата, мин 10 евро, 
макс. 150 евро 

 

Група услуги "Овърдрафт и сродни услуги" 

Таблица 4: Група услуги "Овърдрафт и сродни услуги" 

     

18 Овърдрафт Такса 

18.1 Овърдрафт за кредитоискатели с осигурителен доход до 1 400 лв. 

  
  

до размера на 2 нетни работни заплати, но не повече от 5 000 
лв. 

11.00% променлива 
лихва 



  
  
  
  

разглеждане на искане при кандидатстване в офис без такса 

разглеждане на искане при кандидатстване онлайн не се предлага 

подновяване без такса  

промяна на параметри по договор за кредит без просрочие към 
датата на искането 

30.00 лв. 

промяна на параметри по договор за кредит с просрочие към 
датата на искането 

45.00 лв. 

18.2 Овърдрафт за кредитоискатели с осигурителен доход 1 400 лв. и над тази сума 

  
до размера на 2 нетни работни заплати, но не повече от 5 000 
лв. 

10.50% променлива 
лихва 

  разглеждане на искане при кандидатстване в офис без такса 

  разглеждане на искане при кандидатстване онлайн не се предлага 

  подновяване без такса  

  
промяна на параметри по договор за кредит без просрочие към 
датата на искането 

30.00 лв. 

  
промяна на параметри по договор за кредит с просрочие към 
датата на искането 

45.00 лв. 
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