
 

ДО АДВОКАТСКИ СЪВЕТ БУРГАС 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БУРГАС 

 

Уважаеми дами и господа, 

За нас е удоволствие да представим специално за Вас 

новите продуктови предложения и промоционални 

условия  на БАКБ АД 

 

 

 

Разплащателна сметка със стъпаловидно олихвяване. Сметката се 

олихвява в края на всяко тримесечие и се прилагат следните годишни 

лихвени проценти: 
 

Салдо в края на деня:  BGN EUR USD 
• До 50,000 BGN/EUR/USD 0.01% 0.01% 0.01% 
• 50,000.01 - 200,000 BGN/EUR/USD 0.10% 0.10% 0.10% 
• 200,000.01 – 500,000 BGN/EUR/USD 0.15% 0.15% 0.15% 
• Над 500,000.01 BGN/EUR/USD 0.20% 0.20% 0.20% 

 

• Такса за откриване - 10,00 лева 

• Такса за месечно обслужване от 12,00 лева 

• Такса за междубанков левов превод през Виртуална банка BACB Plus - 1,20 
лева 

 

 

По сметката могат да бъдат приложени и пакетните програми на БАКБ, а именно: 

 

 

I.Специална сметка на адвокат 

 

 

 

 

 

I.Потребителски кредити 

 



 

 

Пакет 1 Пакет 2 Пакет 3

БАКБ Старт БАКБ Стандарт БАКБ Потенциал

Такса на пакета 15 лв 25 лв 50 лв

Откриване РС без такса за 1 РС без такса за 1 РС без такса за 1 РС

Минимално салдо РС
 2 пъти таксата за 

абонамент /30лв/ 

 4 пъти таксата за 

абонамент /100 лв/

 4 пъти таксата  абонамент 

/200 лв/ 

Мес поддръжка /извл - 

ежедн по ВБ/
без такса за 1 РС без такса за 2 РС без такса за 2 РС

Вноска на каса 

За левове:

до 4,000 лв - 1.50 лв

над 4,000  лв - 0.2%;

За валута:

до 2,000 евро - 0.75 евро

над 2,000 евро - 0.2%

За левове:

до 5,000 лв - 1.50 лв

над  5,000 лв - 0.2%;

За валута:

до 2,500 евро - 0.75 евро

над 2,500 евро - 0.2%

За левове:

до 6,000 лв - 1.50 лв

над 6,000 лв - 0.2%;

За валута:

до 3,000 евро - 0.75 евро

над 3,000 евро - 0.2%

Теглене на каса с предвар 

заявка

За левове:

до 3,000 лв - 2 лв

над 3,000  лв - 0.4%;

За валута:

до 1,500 евро - 1,50 евро

над 1,500 евро - 0.50%

За левове:

до 3,500 лв - 2 лв

над  3,500 лв - 0.4%

За валута:

до 2,000 евро - 1.50 евро

над 2,000 евро - 0.50%

За левове:

до 4,000 лв - 2 лв

над  4,000 лв - 0.4%

За валута:

до 2,500 евро - 1.50 евро

над 2,500 евро - 0.50%

Входящи преводи в лева без такса без такса без такса

Входящи преводи във 

валута

0.1%, мин. 8 EUR макс. 140 

EUR, различни от преводи 

в евро от ЕИП

0.1%, мин. 8 EUR макс. 130 

EUR, различни от преводи 

в евро от ЕИП

0.1%, мин. 8 EUR макс. 100 

EUR, различни от преводи 

в евро от ЕИП

Вътрешнобанков превод 

ВБ

(между кл.на Банката)

За първите 4 бр. в рамките 

на календарен месец - без 

такса

За първите 8 бр. в рамките 

на календарен месец - без 

такса

За първите 12 бр. в 

рамките на календарен 

месец - без такса

Междубанков левов 

превод БИСЕРА - ВБ

 за първите 5 бр в рамките 

на календарен месец - без 

такса 

 за първите 10 бр в 

рамките на календарен 

месец - без такса 

 за първите 15 бр в 

рамките на календарен 

месец - без такса 

РИНГС ВБ съгл Тарифата 9 лв 8 лв

Междубанков изходящ 

валутен превод ВБ 
съгл Тарифата

0.10% мин. 10 EUR, макс 

170 EUR - с 2-дневен 

вальор за преводи, 

различни от ЕИП в евро

0.10% мин. 10 EUR, макс 

150 EUR - с 2-дневен 

вальор за преводи, 

различни от ЕИП в евро

Издаване на карта 
Год такса обсл на 

осн.карта /без такса за 

1вата год/на допълн 

карта

20 лв. / 10 лв. 20 лв. / 10 лв. 20 лв. / 10 лв.

Теглене на пари на АТМ в 

страната и плащ.на ПОС в 

страната и чужбина

Стандартен срочен 

депозит 

 изисква се депозит за 

равност-стта на 20,000 лв 
 не се изисква  не се изисква

Международни дебитни карти Visa Business Debit

без такса

без такса

Плащания - изходящи през Виртуална банка

Безплатен SMS при използване на E-TAN /осчетоводяване на операция през ВБ/

Касови операции

Плащания - входящи

БАКБ АД

Сметки



 

 
Годишен лихвен процент  

o *3.45 % променлив лихвен процент за кредити в лева, за кредитополучатели с 

осигурителен доход 1 400 лв. и над тази сума 
o *4.55 % променлив лихвен процент за кредити в лева, за кредитополучатели с 

осигурителен доход под 1 400 лв.   
o Размер - до 60 000 лева 

 
o Срок на кредита – до 5 години 

 
o Срок на договора за кредит - до 10 години 

Обезпечение - Залог на работна заплата  
Такси по кредита:  

o Еднократна такса за кандидатстване и проучване 
1,25% от размера на одобрения кредит, минимум 125 лв. 

*С Кредитна карта, превод на работна заплата и Застраховка ‘’Защитена вноска’’ 

Револвиращ потребителски 

 
Годишен лихвен процент  

o От *4.25 % променлив лихвен процент 
o Размер  - до 60 000 лева,  
o Срок на кредита – до 10 години  
o Обезпечение: Без поръчител 

Такси по кредита:  
o Еднократна такса за кандидатстване и проучване 

1,00% от размера на одобрения кредит 
*С Кредитна карта, превод на работна заплата и Застраховка ‘’Защитена вноска’’ 

 

I. Револвиращ потребит 

II. елски кредит 
 

 

 

 
Лихвен процент: от 2,70% променлив лихвен процент; 
Валута: лева, евро 

II. Револвиращ потребителски кредит 

 

 

 

 

 

I.Потребителски кредити 

 

IV. Ипотечен Кредит „Сбъдната мечта“ 

 

III. Преференциален потребителски кредит  

 

 

 

 

 

I.Потребителски кредити 

 



 

Максимален срок: до 35 години 
Максимален размер: до 500 000 лв./ 250 000 евро 
Процент на финансиране – до 85% от оценката на имота  
Такси по кредита:  

• БЕЗ такса за кандидатстване до 31.03.2020г. 

• Еднократна такса за проучване и одобрение – 0.20% от размера на одобрения 
кредит, минимум 200 лв. 

• Такса за изготвяне на нотариален акт: 80лв. 

• Такса за оглед, оценка и преоценка на обезпечение: съгласно Тарифа на 
Банката. 

 

  

 

 

За допълнителна информация може да се свържете с посочените по-долу телефони 
за контакти или да посетите офисите ни в гр. Бургас, както следва: 

• Офис Бургас 2, ул. Фердинандова 57, работно време: от Понеделник до Петък 
08:30 - 17:00 тел. 056/ 598 501 ; 056/ 598 512 ; 056/ 598 502 

• Офис Бургас, ул. Адам Мицкевич  5, работно време: от Понеделник до Петък 
08:30 - 17:00 тел 056/ 875 579 ; 056/ 875 566 ; 056/ 875 575 

 

 
Златина Рускова             Керанка Зайкова    
Ръководител Офис Бургас 2          Ръководител офис Бургас 1 
Тел. +359 56 598 511            Тел. +359  56  598 503 
Моб. +359 886 766 080           Моб. +359 878 988 917 
Е-мейл: ZRuskova@bacb.bg            Е-мейл: KZaikova@bacb.bg 

 

❖ Сметка свободна от месечна такса за 12 месеца от датата  

на издаването. (стандартната такса е 2.5 лева.)   

❖ Безплатна дебитна карта MasterCard Gold  без такса 

теглене на АТМ в страната за период на 12 месеца от 

датата на откриване на сметката. 

❖ Всички останали касови и безкасови такси и комисионни 

са съгласно тарифата за банката.   

V. Разплащателна сметка без такси за 12 месеца 
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