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Раздел I. Откриване, обслужване и закриване на сметки 

I.1. Разплащателна сметка   

1.1. Откриване 
 В лева 8 лв. 

  Във валута 4 EUR 

Минимално салдо   

  В лева 10 лв. 

  Във валута 
5 броя валутни 
единици 

1.2. Отчет по сметка на хартиен носител (месечно) без такса 

1.3. Такса за обслужване 4 лв. / 2 EUR 

1.4.  Закриване 

4.1. 
Закриване на разплащателна сметка преди изтичане на 6 
месеца от датата на откриване 

4 лв. / 2 EUR 

4.2. 
Закриване на разплащателна сметка след изтичане на 6 месеца 
от датата на откриване 

без такса 

I.2. Спестовна сметка   

2.1. Откриване 
 В лева 2 лв. 
 Във валута 1 EUR 

Минимално салдо   

  В лева 10 лв. 

  Във валута 
5 броя валутни 
единици 

2.2. Отчет по сметка на хартиен носител (месечно) без такса 

2.3. Такса за обслужване 2 лв. / 1 EUR 

2.4.  Закриване 

4.1. 
Закриване на спестовна сметка преди изтичане на 6 месеца от 
датата на откриване 

4 лв. / 2 EUR 

4.2. 
Закриване на спестовна сметка след изтичане на 6 месеца от 
датата на откриване 

без такса 

I.3.  Депозитна сметка  

3.1. Откриване 
 В лева без такса 
 Във валута  без такса 

Минимален депозит   

  В лева 1 000 лв. 

  Във валута 
500 броя валутни 
единици 

3.2. Такса за обслужване без такса 



3.3. Закриване без такса 

I.4. Откриване, обслужване и закриване на други видове сметки по договореност 

I.5. 

Комисиона за съхранение на парични средства, приложима за 
клиенти, поддържащи ежедневни наличности по банковите си 
сметки в лева и евро, надвишаващи сумарното салдо от 0,5 
млн. лева, изчислено като сбор от левовата равностойност на 
салдото по сметките в евро и салдото по сметките в лева. 

0,7 % на годишна  
база върху 
сумарното салдо по 
всички сметки на 
клиента 

 
1. Банката открива и поддържа сметки само във валутите, в които тя самата има 
разкрити такива. 
2. Банката открива депозитни сметки в BGN, EUR и USD. 
3. Таксата за обслужване на сметка е платима ежемесечно в края на месеца. 
4. Таксата за закриване на сметка е платима еднократно при закриване на сметката. 
5. Комисионата за съхранение на парични средства по т. I.5. се начислява върху сумарното 
салдо по всички сметки на клиента за дните на превишение на дневния праг и е платима в 
края на месеца или при закриване на сметката. 
6. Комисионата за съхранение на парични средства по т. I.5. не се начислява върху депозитни 
сметки. 
 

Раздел II. Касови операции 

 
Работно време с клиенти 9:00-16.30 ч. 

  

II.1.  
Внасяне на суми в брой по разплащателни и спестовни сметки (общо в рамките на 
деня) 

1.1 В лева  
0.60%  
(мин. 20 лв) 

1.2. Във валута 
0.60%  
(мин. 20 валутни 
единици) 

II.2.  Внасяне на суми в брой по депозитни сметки без комисиона 

II.4. Внасяне на суми в брой по други видове сметки по договореност 

II.5.  Теглене на суми в брой (общо в рамките на деня) 

5.1. В лева  

5.1.1. До 5000 лв. вкл.  0.60% (мин. 20 лв.) 

5.1.2. Над 5000 лв. със заявка  0.60% (мин. 30 лв.) 

5.2. Във валута  

5.2.1. До 2500 валутни единици вкл. 
0.60% ( мин. 10 
валутни  единици) 

5.2.2. Над 2500 валутни единици със заявка  
0.60% (мин. 15 
валутни единици) 

5.3. 
Анулиране на заявка най-късно до 15,00 часа в деня преди 
датата на теглене 

0.35% 



 
1. Заявка за теглене в брой се подава в Банката писмено до 16:30 часа 2 дни преди датата на 
теглене. 
2. Ако клиентът анулира заявката след посочения в т. 5.3. срок, не анулира заявката и не 
изтегли сумата в деня, за който е била заявена, Банката удържа наказателна комисиона в 
размер на 0.5% от заявената сума. 
3. Ако сумата по т.т.5.1 и 5.2 е в размер, който налага специално захранване на каса за 
изпълнение на конкретната операция, Банката събира допълнително възникналите за нея 
разходи. 
4. При теглене на суми от депозитни сметки преди падежа се прилагат условията по раздел 
ІІ.5.   
5. Условията по раздел II.5. не се прилагат при теглене на суми от депозитни сметки на 
падежа. 

Раздел III. Плащания 

III.1. Преводи  

1.1. В лева   

1.1.1. Входящи преводи без такса 

1.1.2. Изходящи преводи, наредени на гише (на хартиен носител)  

1.1.2.1 Изходящи преводи чрез БИСЕРА  

1.1.2.1.1 Кредитен превод 10 лв. 

1.1.2.1.2 Платежно нареждане към бюджета  10 лв. 

1.1.2.2 Изходящи преводи чрез RINGS  

1.1.2.2.1 Кредитен превод 50 лв. 

1.1.2.2.2 Платежно нареждане към бюджета  50 лв. 

1.1.3. Вътрешнобанкови преводи  

1.1.3.1. 
Когато наредителят и получателят са две различни лица със 
сметки в ББР 

5 лв. 

1.1.3.2. 
Когато наредителят и получателят са едно и също лице със 
сметки в ББР 

без такса 

1.1.4. 
Оттегляне на нареждане за изходящ превод преди 
излъчването му по искане на наредителя, направено същия 
ден в писмен вид 

40 лв. 

 
1. Краен срок за приемане на платежни нареждания на хартиен носител за изпълнение през 
RINGS с вальор същия ден: 15.00 часа.  
2. Краен срок за приемане на платежни нареждания на хартиен носител за изпълнение през 
БИСЕРА с вальор същия ден: 14:30  часа. 
3. Нареждания, представени в Банката след посочените крайни часове, се завеждат с дата 
следващия работен ден и вальорът на изпълнение се изчислява спрямо тази дата на 
приемане.  
4. Преводи на суми, равни на или по-големи от 100 000 лева, задължително се изпълняват 
през РИНГС. 
5. Преводи на суми до 99 999.99 лева, включително,  се изпълняват през РИНГС само по 
желание на клиента. Във всички останали случаи тези преводи се изпълняват през БИСЕРА. 



6. За изходящи преводи в BGN, наредени през системата за електронно банкиране, се 
прилагат разпоредбите на Раздел IV. Електронно банкиране, IV.5. Преводи (трансфери). 
7. Таксата за вътрешнобанков превод се заплаща от наредителя. От получателя на 
вътрешнобанков превод не се удържа такса. 

1.2. В чуждестранна валута   

1.2.1. Изходящи преводи, наредени на гише (на хартиен носител)   

1.2.1.1.  

Изходящи преводи в евро за държави от ЕС   

1.2.1.1.1. 

Обикновени - с вальор един работен ден след датата на 
получаване на нареждането 

10 лв. 

1.2.1.1.2. 

Суперекспресни - с вальор същия работен ден 50 лв. 

1.2.1.1.3. 

Допълнителна такса за обработка на платежно нареждане, 
представено след крайния срок за изпълнение на преводи със 
суперекспресен  вальор 

75 EUR 

1.2.1.2. 

Изходящи преводи за държави извън ЕС, независимо от 
валутата, или за държави от ЕС във валута, различна от евро 

 

1.2.1.2.1.  

Обикновени - с вальор два работни дни след датата на 
получаване на нареждането 

0,25 % (минимум 30 
EUR, максимум 300 
EUR) + EUR 15 такса 
за комуникационно 
съобщение  

1.2.1.2.2. 

Експресни - с вальор един работен ден след датата на 
получаване на нареждането 

0.30% (минимум 35 
EUR, максимум 350 
EUR) + EUR 15 такса 
за комуникационно 
съобщение 

1.2.1.2.3. Суперекспресни - с вальор същия работен ден 

0.40% (минимум 45 
EUR, максимум 450 
EUR) + EUR 15 такса 
за комуникационно 
съобщение 

1.2.2. 
Промяна/анулиране на изходящ превод след излъчването му 
по искане на наредителя 

50 EUR 

1.2.3. 
Оттегляне на нареждане за изходящ превод преди 
излъчването му по искане на наредителя, направено същия 
ден в писмен вид 

20 EUR 

1.2.4. Вътрешнобанкови преводи   



1.2.4.1. Когато наредителят и получателят са две различни лица със 
сметки в ББР 

5 EUR 

1.2.4.2. 
Когато наредителят и получателят са едно и също лице със 
сметки в ББР  

без такса  

1.2.5. Входящи преводи в полза на клиенти на Банката  

1.2.5.1. Входящи преводи в евро от държави от ЕС без такса 

1.2.5.2. 
Входящи преводи от държави извън ЕС, независимо от 
валутата, или от държави от ЕС във валута, различна от евро 

0.15 % 
(мин. 5 EUR/ 
максимум 150 EUR) 

 
1. Връщането на входящ превод в чуждестранна валута по искане на клиент се счита за 
изходящ превод и се таксува като такъв. 
2. Входящи преводи в чуждестранна валута в полза на клиенти на други банки не се 
изпълняват и се връщат служебно. 
3. При служебно връщане на входящ превод в чуждестранна валута, от сумата на превода се 
удържа такса в размер на EUR 30,00. 
4. Изходящ превод в чуждестранна валута, върнат не по вина на Банката, се счита за входящ 
превод и се таксува като такъв. 
5. Таксата за вътрешнобанков превод се заплаща от наредителя. От получателя на 
вътрешнобанков превод не се удържа комисиона, освен ако страните не са се договорили 
друго. 
6. Краен срок за приемане на нареждания на хартиен носител на преводи с обикновен и 
експресен вальор: 16.30 ч. 6. Краен срок за приемане на нареждания на хартиен носител на 
преводи със супер експресен  вальор: 14.30 ч. 
7. Нареждания, предоставени в Банката след посочените крайни  часове, се завеждат с дата 
следващия работен ден и вальорът на изпълнение се изчислява спрямо тази дата на 
приемане.  
8. Банката си запазва правото да не приеме изпълнението на превод със супер експресен  
вальор. 
9. При получаване на превод в чуждестранна валута към сметка в лева или друга валута, 
различна от тази на превода, сумата се превалутира по обявения от ББР курс, освен ако не е 
договорено друго с клиента. 
10. За изходящи преводи в чуждестранна валута, наредени през системата за електронно 
банкиране, се прилагат разпоредбите на Раздел IV. Електронно банкиране, IV.5. Преводи 
(трансфери). 
11. Изходящи преводи в евро за държави от ЕС: 
11.1. Нареждания за преводи за суми, равни на или по-големи от 50 000 евро, за държави от ЕС 
задължително се изпълняват като суперекспресни съгласно т. 1.2.1.1.2. 
11.2. Нареждания за преводи за суми, по-малки от 50 000 евро, за държави от ЕС се 
изпълняват като суперекспресни съгласно т. 1.2.1.1.2. само по желание на клиента. Във 
всички останали случаи тези нареждания за преводи се изпълняват като обикновени 
съгласно т. 1.2.1.1.1. 
11.3. При нареждания в евро за държави от ЕС всяка от страните заплаща таксите на своя 
доставчик на платежни услуги, т.е. таксите винаги са ‘SHA’ („СПОДЕЛЕНИ“). 
12. За изходящи преводи в EUR за държави извън ЕС, по отношение на които се прилага 
Регламент (ЕС) № 260/2012 (SEPA кредитен превод), не се начислява такса за комуникационно 
съобщение.  



13. Входящи преводи в евро от държави от ЕС, при които таксите са различни от ‘SHA’ 
(„СПОДЕЛЕНИ“), се таксуват съгласно т. 1.2.5.2. по-горе. 
14. За входящи преводи с комисиони “OUR”, т.е. без разноски за получателя, комисионите на 

Банката съгласно действащата Тарифа следва да бъдат платени от наредителя по превода. В 

случай че комисионите са изискани и останат неплатени до два месеца от вальора на превода, 

Банката удържа дължимите ѝ комисиони от сметката на получателя при нея. 

 

IV.1. Директен дебит в лева 

1.1. Приемане и регистриране на съгласие за директен дебит 20 лв. 

1.2. Плащане по получено искане за директен дебит  

1.2.1. Плащане към сметка при друга банка 
10 лв. – чрез 
БИСЕРА; 
50 лв. – чрез РИНГС 

1.2.2. Вътрешнобанково плащане   5 лв. 

1.3. Изпращане на искане за директен дебит   

1.3.1. Към друга банка 10 лв. 

1.3.2. Вътрешнобанково  5 лв. 

Раздел IV. Електронно банкиране 

IV.1. Месечна такса за ползване без такса 

IV.2. Преводи (трансфери)  

2.1. В лева  

2.1.1 Изходящи преводи чрез БИСЕРА 2 лв. 

2.1.2. Изходящи преводи чрез RINGS 12 лв. 

2.1.3. Вътрешнобанкови преводи  

2.1.3.1. 
Когато наредителят и получателят са две различни лица със 
сметки в ББР 

1 лв. 

2.1.3.2. 
Когато наредителят и получателят са едно и също лице със 
сметки в ББР 

без такса 

 
1. Краен срок за приемане на платежни нареждания през системата за електронно 
банкиране за изпълнение през RINGS с вальор същия ден: 15.15  часа.  
2. Краен срок за приемане на платежни нареждания през системата за електронно 
банкиране за изпълнение през БИСЕРА с вальор същия ден: 14.45  часа. 
3. Нареждания, представени в Банката след посочените крайни часове, се завеждат с дата 
следващия работен ден и вальорът на изпълнение се изчислява спрямо тази дата на 
приемане.  



4. Преводи на суми, равни на или по-големи от 100 000 лева, задължително се изпълняват 
през РИНГС. 
5. Преводи на суми до 99 999.99 лева, включително,  се изпълняват през РИНГС само по 
желание на клиента. Във всички останали случаи тези преводи се изпълняват през БИСЕРА. 
6. За  всички останали случаи, свързани с изходящи преводи в BGN, се прилагат разпоредбите 
на Раздел ІІІ. Разплащания, ІІІ. 1. Преводи (трансфери), 1.1. 
7. Таксата за вътрешнобанков превод се заплаща от наредителя. От получателя на 
вътрешнобанков превод не се удържа такса. 

5.2. В чуждестранна валута  

5.2.1. Изходящи преводи в евро за държави от ЕС  

5.2.1.1. 
Обикновени – с вальор един работен ден след датата на 
получаване на нареждането 

2 лв. 

5.2.1.2. Суперекспресни – с вальор същия работен ден 12 лв. 

5.2.1.3. 
Допълнителна такса за обработка на платежно нареждане, 
представено след крайния срок за изпълнение на преводи със 
суперекспресен  вальор 

50 EUR 

5.2.2. 
Изходящи преводи за държави извън ЕС, независимо от 
валутата, или за държави от ЕС във валута, различна от евро 

 

5.2.2.1. 
Обикновени – с вальор два работни дни след датата на 
получаване на нареждането 

0,20 % 
(мин. 20 EUR/ 
максимум 250 EUR) 
+ EUR 15 такса за 
комуникационно 
съобщение 

5.2.2.2. 
Експресни – с вальор един работен ден след датата на 
получаване на нареждането 

0.25 % (мин. 25 EUR/ 
максимум 300 EUR) 
+ EUR 15 такса за 
комуникационно 
съобщение 

5.2.2.3. Суперекспресни – с вальор същия работен ден 

0.30 %  (мин. 30 EUR/ 
максимум 350 EUR) 
+ EUR 15 такса за 
комуникационно 
съобщение 

5.2.3. Вътрешнобанкови преводи 
 

5.2.3.1. 
Когато наредителят и получателят са две различни лица със 
сметки в ББР 

1 EUR 

5.2.3.2. 
Когато наредителят и получателят са едно и също лице със 
сметки в ББР  

без такса 



 
1. Краен срок за приемане на нареждания през системата за електронно банкиране на 
преводи с обикновен и експресен вальор: 16.30 ч. 
2. Краен срок за приемане на нареждания през системата за електронно банкиране на 
преводи със суперекспресен  вальор: 15.00 ч. 
3. Нареждания, предоставени в Банката след посочените крайни  часове, се завеждат с дата 
следващия работен ден и вальорът на изпълнение се изчислява спрямо тази дата на 
приемане.  
4. Банката си запазва правото да не приеме изпълнението на превод със суперекспресен   
вальор. 
5. За всички останали случаи, свързани с изходящи преводи в чуждестранна валута, се 
прилагат разпоредбите на Раздел ІІІ. Разплащания, ІІІ. 1. Преводи (трансфери), 1.2. 
6. За изходящи преводи в EUR за държави извън ЕС, по отношение на които се прилага 
Регламент (ЕС) № 260/2012 (SEPA кредитен превод), не се начислява такса за комуникационно 
съобщение. 
7. Таксата за вътрешнобанков превод се заплаща от наредителя. От получателя на 
вътрешнобанков превод не се удържа комисиона, освен ако страните не са се договорили 
друго. 

6.1. Директен дебит в лева  

6.1.1 Изпращане на искане за директен дебит  

6.1.1.1. Към друга банка 2 лв. 

6.1.1.2. Вътрешнобанково 1 лв. 

Раздел V. Кредити 

V.1. Обработка на искане за кредит по договореност 

V.2. 
Обработка на искане за предоговаряне на условията по 
кредитен договор 

по договореност 

V.3.  Овърдрафт по разплащателна или спестовна сметка  по договореност  

 
1. Комисионите се изчисляват годишно върху договорения размер на кредита и се плащат на 
дата, определена в договора за кредит. Първата вноска се дължи авансово преди усвояване 
на средства от кредита. 
 

Раздел VI. Други услуги 

VI.1. 
Покупко-продажба на валута 
(по курс на Банката за деня)  

без комисиона 

VI.2. 
Покупко-продажба на валута с преференциален курс (с 
равностойност над 20 000 лева) 

без комисиона  



VI.3. 
Писмени справки, извлечения и отчети по сметка извън 
регулярните 

 

3.1 до 1 година назад от датата на искането (на запитване) 30 лв.* 

3.2. над 1 година назад от датата на искането за всяка година 100 лв.* 

VI.4. Издаване на банкови референции и др. удостоверения  

4.1 На български език 40 лв.* 

4.2 На английски език 100 лв.* 

VI.5. Одиторско потвърждение на салда по сметки 150 лв.* 

VI.6. SWIFT разноски   

6.1. 
За всяко излъчено SWIFT съобщение, несвързано с 
осигуряването на техническо изпълнение на платежни 
операции 

15 EUR 

VI.7. Фотокопия на банкови документи 1 лв. на страница* 

VI.8. Куриерски и пощенски услуги 
действителни 
разходи* + 5 лв. 

VI.9. Факс   

9.1 в страната 1 лв.*/ страница 

9.2 в чужбина 3 EUR*/ страница 

VI.10. Рекламация, напомняне, разследване 40 EUR 

   

 
1. Таксите,   отбелязани с „* “, са за услуги, облагаеми по Закона за данък добавена стойност, 
и върху обявената такса се начислява данък в размер на 20%. 

Раздел VII. Допълнителни и заключителни разпоредби 

VII.1.  

Българска  банка за развитие АД може да договаря с отделни клиенти и финансови 
институции специфични такси и комисиони, различни от посочените в настоящата 
Тарифа, когато това не противоречи на нормативни и поднормативни актове и 
Вътрешните правила на Банката. 

VII.2. 

По смисъла на тази Тарифа за клиенти на Банката се считат физически лица, , които 
имат открити сметки в Банката. 

VII.3. 

Българска банка за развитие АД събира от клиентите си всички разноски на своите 
кореспонденти и други банки, възникнали в процеса на изпълнението на 
нареждането на  клиент на Банката. 

VII.4. 

Лихвената политика се формира на база основния лихвен процент на БНБ, пазарните 
лихвени равнища на вътрешния и международен междубанков пазар, конкретни 
договорености  по кредитни линии и специфичната лихвена политика на Банката. 

4.1. 

Лихвените проценти, които Банката прилага по срочни депозити и разплащателни 
сметки, се обявяват в Лихвен бюлетин, който е неразделна част от настоящата Тарифа. 

VII.5. Банката не олихвява салда по разплащателни сметки под минимално изискуемите. 



VII.7. Приложима база за изчисляване на лихва   

7.1. Разплащателни сметки 360/360 

7.2. Депозитни сметки Act/365 

VII.8. Период на олихвяване и плащане на лихва   

8.1. Разплащателни сметки годишно 

8.2. Депозитни сметки 
на договорения 
падеж 

VII.9. 
Вальори 
  

9.1. 
Лихвени сметки в лева - денят на осчетоводяването се счита за лихвен ден и от лихвения 
период се изключва деня на плащането на лихвата. 

9.2. 
По лихвени сметки в чуждестранна валута: 
- При заверка на сметка – денят на заверката на кореспондентската сметка на Банката; 
- при задължаване на сметка - денят на вальора, посочен в нареждането. 

VII.10. 
За всички операции, неупоменати в настоящата Тарифа, Банката събира съответните 
комисиони по договореност. 

VII.11. 

Банката запазва правото си да променя Тарифата при спазване на Закона за 
платежните услуги и платежните системи като текстът на действащия документ е на 
разположение на клиентите в помещенията на Банката и в нейната Интернет 
страница - www.bdbank.bg. 

VII.12.1. 
Банката има право да събира от всяка една сметка на клиента сумите на начислените 
лихви, такси, комисиони и разноски – дори и по равностойността им в друга валута, 
при условие че няма достатъчно покритие по съответната сметка. 

VII.12.2. 
Комисионите, таксите и разноските по валутни операции се събират  по   по курс 

„купува”/ „продава” на Банката за съответните валути  в деня на операцията, 
освен ако не е договорено друго. 

VII.13. 
При всички форми на плащане в чуждестранна  валута се събират и приложимите 
преки разходи съгласно Раздел VI. Други услуги. 

VII.14. 

(1) Договорът за платежна сметка се прекратява и съответната платежна сметка се 
закрива: 
а) по писмено нареждане на Титуляря, депозирано в Банката, след заплащане на 
такса, съгласно настоящата Тарифа, ако не са изтекли 6 (шест) месеца от сключването 
на Договора и той е безсрочен или е за срок, по-дълъг от 6 (шест) месеца – в деня на 
получаване на нареждането;  
б) с 2-месечно предизвестие от страна на Банката, предоставено на Титуляря на 
хартиен или друг дълготраен носител, ако Договорът е безсрочен; Банката не е 
длъжна да мотивира искането си за закриване на съответната сметка; 
в) с 1-месечно предизвестие от страна на Банката, предоставено на Титуляря на 
хартиен или друг дълготраен носител, ако Договорът е срочен; Банката не е длъжна 
да мотивира искането си за закриване на съответната сметка; 
г)  служебно от Банката след изтичане на срока, за който е открита съответната сметка 
съгласно Договорa; 
д) без предизвестие от страна на Банката или Титуляря поради неизпълнение на 
задължение на насрещната страна по Договора, включително, но не само, при 
недостатъчна наличност по съответната платежна сметка  за осигуряване на 



минималния неснижаем остатък (ако е предвидено поддържането на такъв) за 
повече от 30 (тридесет) дни; 
е) на други основания, предвидени в конкретния Договор за платежна сметка или в 
действащото в Република България законодателство. 
(2) Извън случаите по ал. 1, буква а) Титулярят дължи такса за закриване на 
съответната платежна сметка съгласно действащата Тарифа, чийто размер е 
съобразен с действителните разходи на Банката, в качеството й на доставчик на 
платежни услуги. 
(3) При прекратяването на Договор за платежна сметка Титулярят, в качеството му на 
ползвател на платежни услуги, заплаща начисляваните периодично по Договора 
такси за платежни услуги пропорционално на изтеклия период на действие на 
Договора. Ако такива такси са платени авансово, те се възстановяват пропорционално 
на срока на прекратяването. Банката не възстановява авансово платени такси от 
Титуляря на съответната платежна сметка, ако Договорът е прекратен на основание 
ал. 1, буква д). 
(4) Ако при закриване на съответната платежната сметка по нея има наличност, тя се 
съхранява от Банката до получаването и́ от Титуляря или от упълномощено от него 
лице, като върху нея не се начислява лихва. 
(5) Банката отказва закриване на платежна сметка, ако по нея има наложен запор 
и/или друго ограничение от компетентен орган съгласно действащото в Република 
България законодателство. 

VII.15.  

Настоящата Тарифа е приета с решение на УС - Протокол № 45/29.06.2018 г. и влиза в 
сила от 05.09.08.2018 г. 
Настоящата Тарифа е приета с решение на УС - Протокол № 61/17.10.2019 г. и влиза в 
сила от 17.12.2019 г. 
Настоящата Тарифа е приета с решение на УС - Протокол № 100/18.11.2020 г. и влиза 
в сила от 18.01.2021 г.  
Настоящата Тарифа е приета с решение на УС - Протокол № 58/21.06.2022 г. и влиза в 
сила от 23.08.2022 г. 

 
 
 


