
Промени в Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти от 01.12.2020 г.  

Уважаеми клиенти, 

Бихме искали да ви информираме, че считано от 01.12.2020 г. ОББ променя Тарифата за такси и комисиони 

за бизнес клиенти,  както следва: 

1. Промяна в името на секция в Раздел I: СМЕТКИ НА БИЗНЕС КЛИЕНТИ, както следва: 

Било Става 

Еcrow сметка Еcrow и специални сметки 

2. Добавяне на текст в секция "Забележки" в Раздел VIII: АКРЕДИТИВИ, както следва: 

Било Става 

Нова забележка При акредитиви, с обезпечение различно от 
парично, освен полагащите се такси по 
настоящата глава Акредитиви клиентът заплаща и 
приложимите такси и комисиони (като 
управление, молба за кредит, предоговаряне и 
други) съгласно глава XIV Кредити. Такса 
ангажимент не се прилага. 

3. Промeни в тарифни позиции от Раздел XIV: КРЕДИТИ, XIV.A: Кредити за бизнес клиенти: 

 Промяна наименование на тарифна позиция Молба за кредит: 

Било Става 

Молба за кредит 
(Плаща се при подаване на молбата . Ако 
искането е за кредит в друга валута се 
преизчислява по фиксинга на БНБ в деня на 
подаване на молбата.) 

Такса за разглеждане на документи за кредит 
(Плаща се при подаване на  искането. Ако 
искането е за кредит в друга валута се 
преизчислява по фиксинга на БНБ в деня на 
подаване на искането.) 

 Промени в тарифна позиция За управление: 

Било Става 
УСЛУГА ЛЕВА УСЛУГА ЛЕВА 

За управление 
(Таксата се събира при подписване на договора за 
кредит. Ако кредитът е в различна от BGN валута, 
таксата се преизчислява по фиксинга на БНБ в 
деня на плащане) 

За управление за всички видове кредити  
(Таксата се събира при подписване на договора за 
кредит, лимит за банкови гаранции/лимит за 
акредитиви, комбинирани лимити за оборотно 
финансиране и банкови гаранции/акредитиви, 
както и договор само за  банкова 
гаранция/акредитив). Ако кредитът е в различна 
от BGN валута, таксата се преизчислява по 
фиксинга на БНБ в деня на плащане) 

Със срок до 12 месеца 
включително 

0.25% за всяко 
тримесечие или част от 
него 

За първата година 
(платима преди 
усвояване по кредита) 

1% върху договорения 
размер 

Със срок над 12 месеца  

За всяка следваща 
година (платима на 
всеки 12 месеца от 
датата на договора) 

1% върху остатъка от 
дълга /разрешения 
размер  (при 
овърдрафт, кредитна 
линия, лимит за 
банкови 
гаранции/акредитиви, 
банкова 
гаранция/акредитив)  

За първата година 
(платима преди 
усвояване по кредита) 

1% върху договорения 
размер 

За втората и всяка 
следваща година 
(платима в срок до 7 
дни от началото на 
втората, респ. 3-та, 4-та 
и т.н. година) 

1% върху 
действителния дълг по 
главницата или 
ангажимента на 
банката 



Кредитна линия 
0.25% за всяко 
тримесечие или част от 
него 

Овърдрафт 1.5% годишно 

 Промени в тарифна позиция За ангажимент: 

Било Става 
УСЛУГА ЛЕВА УСЛУГА ЛЕВА 

За ангажимент За ангажимент 

За кредити с договорен 
план – инвестиционни 
и оборотни (събира се 
при приключване срока 
на усвояване на 
съответния транш или 
при изтичане на 
договорения срок за 
усвояване на кредита) 

1% еднократно върху 
неусвоената част от 
договорения транш 

За кредити с договорен 
план – инвестиционни и 
оборотни (събира се при 
приключване срока на 
усвояване на съответния 
транш или при изтичане 
на договорения срок за 
усвояване на кредита) 

1% еднократно върху 
неусвоената част  

За кредитни линии 
(върху неусвоената 
част,  
събира се ежемесечно 
на датата на лихвените 
плащания) 

0.5% годишно 

За кредитни линии и 
овърдрафти (върху 
неусвоената част,  
събира се ежемесечно на 
датата на лихвените 
плащания) 

1% годишно 

За овърдрафт 0.5% годишно 

 Промени в тарифна позиция Такса за предоговаряне на условия по кредит: 

Било Става 

УСЛУГА ЛЕВА УСЛУГА ЛЕВА 

За предоговаряне 

0.25% върху лимита min 
BGN 100 (при кредитна 
линия и овърдрафт) или 
остатъка по главницата, 
плюс допълнително 
разрешения 
лимит/главница, ако 
има такива 

За 
предоговаряне/реструк
туриране 

0.25% върху лимита min 
BGN 200 (при кредитна 
линия и овърдрафт) или 
остатъка по главницата, 
плюс допълнително 
разрешения 
лимит/главница, ако 
има такива 

За реструктуриране на 
кредит съгласно 
класификацията на 
Банката 

0.25% върху лимита 
(при кредитна линия и 
овърдрафт) или  
остатъка, мин. BGN 100 

 Отпадане на тарифна позиция Такса за забава на документи, които следва да бъдат представени 

при револвиране на кредит: 

Било Става 

УСЛУГА ЛЕВА УСЛУГА ЛЕВА 

Документите са 
предоставени по-малко 
от 30 дни преди падежа 
на кредита 
 

0.10% върху 
договорения размер на 
кредита Отпада от тарифата 

Документите са 
предоставени по-малко 

2% върху договорения 
размер на кредита 



от 10 дни преди падежа 
на кредита 

 Въвеждане на нова тарифна позиция Такса за неизпълнение на едно или повече допълнителни 

финансови условия и/или други допълнителни условия и/или други изрично договорени 

задължения, произтичащи от договор за кредит: 

Било Става 

УСЛУГА ЛЕВА УСЛУГА ЛЕВА 

Нова тарифна позиция 

Такса за неизпълнение на едно или повече 
допълнителни финансови условия и/или други 
допълнителни условия и/или други изрично 
договорени задължения, произтичащи от договор за 
кредит  
При първо неизпълнение: 
За кредити с одобрен 
размер до 1 млн.лв. 

BGN 200 

За кредити с одобрен 
размер над 1 млн.лв. 

BGN 350 

При последващо неизпълнение: 

За кредити с одобрен 
размер до 1 млн.лв. 
 

0.1% от одобрения 
размер на кредита, но 
не по-малко от 500 BGN 

За кредити с одобрен 
размер над 1 млн.лв. 

0.05% от одобрения 
размер на кредита, но 
не по-малко от 
1 000 BGN 

 Промени в тарифна позиция За предсрочно частично или пълно погасяване на кредит: 

Било Става 

УСЛУГА ЛЕВА УСЛУГА ЛЕВА 

За предсрочно частично или пълно погасяване на 
кредит 

За предсрочно частично или пълно погасяване на 
кредит 

При погасяване и/или 
прекратяване на 
договор за кредит при 
остатъчен матуритет на 
кредита над 1 г. 

5% еднократно 

При погасяване и/или 
прекратяване на 
договор за кредит чрез 
рефинансиране или 
заемни средства от 
трети лица 
(включително свързани 
лица на 
Кредитополучателя) 
и/или предсрочно 
погасяване извършвано 
от Съдлъжник 

5% еднократно 
 При погасяване със 

собствени средства на 
договор за кредит при 
остатъчен матуритет на 
кредита над 1 г. 

4% еднократно 

При погасяване и/или 
прекратяване на 
договор за кредит при 
остатъчен матуритет на 
кредита до 1 г. 

2% еднократно 
При погасяване и/или 
прекратяване със 
средства от основната 
дейност на 
Кредитополучателя 

По договаряне 
При погасяване със 
собствени средства на 
договор за кредит при 
остатъчен матуритет на 
кредита до 1 г. 

1% еднократно 



 Промени в тарифна позиция За изготвяне на документи по учредяване на обезпечение и 

заличаване на обезпечение: 

 Промени в секция Забележки: 

Било Става 

УСЛУГА ЛЕВА УСЛУГА ЛЕВА 

За изготвяне на документи по учредяване на 
обезпечение и заличаване на обезпечение 

За изготвяне на документи по учредяване на 
обезпечение и заличаване на обезпечение 

Изготвяне на документи 
по учредяване на залог 
на търговско 
предприятие (договор 
за залог на търговско 
предприятие, молба за 
вписване в търговския 
регистър, ЦРОЗ и др. 
съответни регистри) 

BGN 100 + BGN 50 на 
страница след първата 
от договора за залог 
на търговско 
предприятие, но не 
повече от BGN 600  
 
BGN 30 за вписване на 
залог в ЦРОЗ  
 
BGN 30 за вписване 
във всеки съответен 
регистър 

Изготвяне на документи 
по учредяване на залог 
на търговско 
предприятие (договор 
за залог на търговско 
предприятие, молба за 
вписване в търговския 
регистър, ЦРОЗ и др. 
съответни регистри) 

BGN 100 + BGN 50 на 
страница след първата 
от договора за залог на 
търговско предприятие, 
но не повече от BGN 600  
 
BGN 100 за вписване на 
залог в ЦРОЗ  
 
BGN 100 за вписване във 
всеки съответен 
регистър 

Изготвяне на заявление 
за вписване на залог по 
реда на ЗОЗ 

BGN 30 Отпада от тарифата 

Заличаване на ипотека BGN 20 Заличаване на ипотека BGN 100 

Заличаване на залог по 
ЗОЗ 

BGN 20 
Заличаване на залог по 
ЗОЗ 

BGN 100 

Било Става 
Таксите за Молба за кредит се събират при подаването на Молба за 
съответния кредит. 

Таксите за Искане за кредит се събират при подаването на 
Искане за съответния кредит. 

Скалата за големина при такса – Молба за кредит се превалутира по 
фиксинга на БНБ в деня на подаване на Молбата; 

В случай на искане за кредит във валута, различна от BGN – 
Искане за кредит се превалутира по фиксинга на БНБ в деня на 
подаване на Искането; 

Таксата за управление за първата година се събира еднократно при 
подписване на договора за кредит, а за всяка следваща година до 7 
дни след изтичане на 1-годишния период; 

Таксата за управление за първата година се събира еднократно 
при подписване на договора за кредит, а за всяка следваща 
година на 12 месеца от датата на подпис на договора / 
включително овърдрафти и кредитни линии/. В случай, че е 
отказано револвиране на кредита за предстоящ период, а 
таксата за същия е събрана, то тя се възстановява на клиента; 

Нова забележка При нереволвираща кредитна линия, такса управление след 
първата година се събира върху остатъка от дълга; 

Такса за управление се събира при всяко револвиране на кредита; Забележката отпада 

Таксата за управление на овърдрафт се събира в цял размер 
независимо дали кредитът е за 1 година или по-малко; 

Забележката отпада 

Действащите кредити се обслужват съгласно договорените условия и 
не подлежат на договаряне; 

Забележката отпада 

При молба за револвиране на оборотен кредит, кредитна линия или 
овърдрафт се заплаща пълната цена като за нов кредит. 

При Искане за револвиране на оборотен кредит, кредитна линия 
или овърдрафт се заплаща такса за разглеждане на документи. 
В случай, че при револвиране се направи и предоговаряне на 
текущите параметри, различни от срока на кредита, не се 
събира такса за предоговаряне. 

Таксата „За изготвяне на документи по учредяване на обезпечение” се 
дължи само в случаите, когато съответният документ е изготвен от 
юрист на банката. Таксата не се събира, ако документът е изготвен от 
нотариус или адвокат; 

Таксата „За изготвяне на документи по учредяване на 
обезпечение” се дължи само в случаите, когато съответният 
документ е изготвен от юрист/служител на банката. Таксата не 
се събира, ако документът е изготвен от нотариус или адвокат; 

Допуска се възможност за служебно събиране от банката на 
дължимата такса за управление по кредити  - овърдрафт за бизнес 
клиенти (с изключение на кредитите овърдрафт по програми с 
финансови инструменти), от одобрения лимит. За първата година 

Банката има право служебно да събира всички  дължими  такси 
по кредити за бизнес клиенти. 



4. Добавяне на текст в секция "Забележки" в Раздел XV: ГАРАНЦИИ И ПОРЪЧИТЕЛСТВА, както следва: 

Било Става 

Нова забележка При гаранции, с обезпечение различно от парично, 
освен полагащите се такси по настоящата глава 
Гаранции и поръчителства клиентът заплаща и 
приложимите такси и комисиони (като управление, 
молба за кредит, предоговаряне и други) съгласно 
глава XIV Кредити. 

 

С уважение, 

Екипът на ОББ 

таксата за управление да бъде събирана при първото усвояване на 
кредита овърдрафт, като по желание на клиента да бъде събирана от 
овърдрафта, от друга негова сметка или да бъде плащана на каса. За 
всяка следваща година, в случай на револвиране на кредита, 
служебното събиране на таксата за управление да може да бъде 
извършено от одобрения лимит на овърдрафта, само в случай, че няма 
осигурени от клиента средства по сметката, към която е активиран 
кредита – овърдрафт, или по други негови сметки. 


