
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ СЪБИРАНИ ОТ ДКУ АД 

Приета реш. № 157/01.11.2010 г. на СД на ДКУ АД, в сила от 01.12.2010 г., изм. реш. 
№ 214/04.07.2012 г. на СД на ДКУ АД в сила от 04.08.2012 г., изм. реш. № 233/04.02.2013 г. на 

СД на ДКУ АД в сила от 05.03.2013 г., изм. и доп. реш. № 281/23.09.2014 г. на СД на ДКУ в 
сила от 01.11.2014 г., изм. реш. № 335/21.11.2016 г. в сила от 01.01.2017 г., доп. реш. № 

349/03.07.2017 г. в сила от 01.08.2017 г. 

№ Наименование на услугата Тарифа 

1 Приемане на ценна пратка с български банкноти, оформени от банка или 

инкасо компания в пачки по купюри кратни на 100 и обработката им по 

стандартите на БНБ 

0,0183% 

2 Приемане на ценна пратка с български разменни монети, оформени от 

банка или инкасо компания, опаковани по купюри кратни на 50 и 

обработката им по стандартите на БНБ 

0,6379% 

3 (Изм. - решение № 233/04.02.2013 г. на СД на ДКУ, в сила от 05.03.2013г.) 

Внасяне на български банкноти и разменни монети за заверка на 

сетълмент сметката на банката в БНБ 

0,0010% 

мин. 0,05 лв. 

4 (Изм. - решение № 335/21.11.2016 г. на СД на ДКУ, в сила от 01.01.2017г.) 

Приемане на ценна пратка с български банкноти и/или разменни монети, 

преминали междинна обработка, отговарящи на изискванията на ДКУ за 

обработка на сортиращи машини и обработката им по стандартите на БНБ 

Изисквания за прилагане на т. 4:  

1. Една опаковка съдържа различни купюри български банкноти, 

ориентирани в една посока, разделени по купюри, оформени в пачки по 

100 бр., с изключение на остатъците, които са обособени в една отделна 

обща пачка.  

2. ЦП да са оформени така, че да се обработват от ДКУ на ниво клиент 

/голям обект на клиента/, а не на ниво отделен касиер: 

 ЦП да има опис, позволяващ ясната идентификация на клиента, 
с точно описани  бройки по купюр, сума по купюри и обща стойност на 
ЦП; 

 банкнотите в ЦП, да са еднопосочно ориентирани, разделени по 
купюри и оформени в пачки по 100 бр. Допуска се ЦП да съдържа 
остатъци от купюри, по-малки от 100 бр., които  да са обособени в една 
отделна обща пачка; 

3. Предоставяният в ДКУ за обработка месечен оборот от инкасо на 

клиента е минимум 1 000 000 лв. Предоставяните отделни ЦП в ДКУ да 

са с минимална обявена стойност 20 000 лв. Изключения за 

минималната стойност на ЦП са допустими само за клиенти с месечни 

обороти над 20 000 000 лв.; 

4. Една ЦП трябва да е съпроводена с един вносен документ и да съдържа 

оборота само на един обект на клиента. Не е допустимо в един инкасов 

плик да се поставят пари по различни вносни документи; 

5. При удовлетворяване на всички гореописани изисквания между клиента 

и ДКУ се сключва писмено споразумение за прилагане на тази точка от 

тарифата. 

за банкноти 0,0183% 

за монети 1,000% 

5 (Изм. - решение № 335/21.11.2016 г. на СД на ДКУ, в сила от 01.01.2017г.) 

Приемане на Смесена ценна пратка с български банкноти и/или 

разменни монети и обработката им по стандартите на БНБ. Една опаковка 

съдържа различни купюри български банкноти и/или монети 

за банкноти 0,0250% 

за монети 1,4350% 

6 Теглене по заявка на клиент на ценна пратка с български банкноти в 

опаковки, съдържащи по 10 000 броя банкноти от един купюр (за купюр 

100 лв. 5 000 броя) 

0,0123% 
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7 Теглене по заявка на клиент на ценна пратка с български банкноти в 

опаковки, съдържащи произволен брой банкноти 

0,0145% 

8 (Изм. - решение № 281/23.09.2014 г. на СД на ДКУ, в сила от 01.11.2014г.) 

Теглене по заявка на клиент на ценна пратка с български разменни 
монети в опаковки, съдържащи 1 000 броя монети от един купюр (за 

номинал 2 лв. 500 броя) 

0,0369% 

9 (Изм. - решение № 281/23.09.2014 г. на СД на ДКУ, в сила от 01.11.2014г.) 

Теглене по заявка на клиент на ценна пратка с български разменни 

монети в опаковки, съдържащи произволен брой монети 

0,1156% 

10 (Изм. - решение № 335/21.11.2016 г. на СД на ДКУ, в сила от 01.01.2017г.) 

Съхраняване на парични средства и ценни пратки по обявена и 
фактическа стойност в лева и чуждестранна валута, които са в отговорност 
на ДКУ АД 
(стойността на паричните средства и ценните пратки в чуждестранната 
валута се приравняват към лева по фиксинга за деня) 

0,0040% 

11 Услуги по мониторинг и управление на терминални АТМ устройства:  

11.1 Мониторинг на терминални АТМ устройства (следене на наличностите и 

състоянието на устройствата); 

10 лв. на месец за 

АТМ 

11.2 Иницииране от ДКУ на заявки за зареждане на АТМ устройства при 

определени параметри, съгласувани с ТБ; 

без такса 

11.3 Подготовка (пълнене, пломбиране) и предаване на АТМ касети; 1,73 лв. за един бр. 
касета 

11.4 Зареждане и операторска поддръжки на АТМ устройства (съвместна 

услуга с инкасо компания); 

По договореност 

11.5. Техническа поддръжка на АТМ устройства (съвместна услуга с външен 

изпълнител); 

По договореност 

11.6 Приемане и проверка съдържанието на върнати от зареждане АТМ 

касети. 

1,73 лв. за един бр. 
касета 

11.7. (Доп. - решение № 281/23.09.2014 г. на СД на ДКУ, в сила от 01.11.2014г.) 

Комплексна месечна цена за обслужване на АТМ устройство мониторинг, 
транспорт, операторска поддръжка първо ниво, подготовка (пълнене, 
пломбиране) на АТМ касети, приемане и проверка съдържанието на върнати 
от зареждане АТМ касети. 
Изисквания за прилагане на т. 11.7: 

1. Конфигурация на АТМ устройството:  60 000 лв. съдържащи не-повече от 
3 касети, включително касетата за отхвърлени банкноти; 

2. Схема на обслужване 4+1 посещения; 

3. Стойност на връщаните за проверка касети от АТМ устройството да не 
надвишава 20 000 лв. 

140 лв. на месец 

11.8. (Доп. - решение № 281/23.09.2014 г. на СД на ДКУ, в сила от 01.11.2014г.) 

Комплексна месечна цена за обслужване на АТМ устройство мониторинг, 
транспорт, операторска поддръжка първо ниво, подготовка (пълнене, 
пломбиране) на АТМ касети, приемане и проверка съдържанието на върнати 
от зареждане АТМ касети. 
Изисквания за прилагане на т. 11.8: 

1. Конфигурация на АТМ устройството: 120 000 лв. съдържащи не-повече 
от 5 касети, включително касетата за отхвърлени банкноти; 

2. Схема на обслужване 4+1 посещения; 

3. Стойност на връщаните за проверка касети от АТМ устройството да не 
надвишава 20 000 лв. 

180 лв. на месец 
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12 (Изм. - решение № 335/21.11.2016 г. на СД на ДКУ, в сила от 01.01.2017г.) 

Приемане от клиент на ценна пратка с чуждестранни банкноти и монети 

и обработката им 

за банкноти 0,0250% 

за монети 1,25% 

13 Теглене по заявка на собственика на ценна пратка с чуждестранни 

банкноти и монети, като в заявката задължително се посочва получателят 

на ценната пратка 

за банкноти 0,0168%  

за монети 

0,1500% 

14 Подготовка на ценна пратка с банкноти за изпращане в чужбина 0,0150% 

Максимум 50 лв. 

15 Подготовка на ценна пратка за изпращане от едно териториално 

поделение на ДКУ в друго териториално поделение (при осигурен 

транспорт от страна на клиента) 

0,0090% 

16 Подготовка и транспортиране на ценна пратка от едно териториално 

поделение на ДКУ в друго териториално поделение (за опаковка) 

20 лв.  

17 (Изм. - решение № 214/04.07.2012 г. на СД на ДКУ, в сила от 04.08.2012г.) 

Размяна на монети за банкноти и обратно на физически лица (разделени 

по купюри) 

1,0%  

мин. 2 лв. 

18 (Изм. - решение № 214/04.07.2012 г. на СД на ДКУ, в сила от 04.08.2012г.) 

Размяна на монети за банкноти и обратно на физически лица (не 

разделени по купюри) 

1,2%  

мин. 2 лв. 

19 Замяна на повредени банкноти и монети на физически лица 5%  

мин.0,50 лв. 

20 (Изм. - решение № 214/04.07.2012 г. на СД на ДКУ, в сила от 04.08.2012г.) 

Изнесена размяна на монети за банкноти и обратно 

(Размяна на място при обекта на клиента. Съвместна услуга с инкасо 

компания. Цената не включва транспорт от и до обект на клиента) 

1,35% 

 

21 (Нова - решение № 214/04.07.2012 г. на СД на ДКУ, в сила от 04.08.2012 г.) 

Размяна на замърсени монети за банкноти 

1,5% 

мин. 5 лв. 

22 (Предишна т. 21, решение № 214/04.07.2012 г. на СД на ДКУ, в сила от 

04.08.2012 г.) Обслужване на парични потоци на клиенти юридически и 

физически лица по сметки в банки 

0,0100% 

23 (Предишна т. 22, решение № 214/04.07.2012 г. на СД на ДКУ, в сила от 
04.08.2012 г.) Ускорена обработка на банкноти и монети в договорен срок 

Стандартна такса 
+0,001% 

24 (Предишна т. 23, решение № 214/04.07.2012 г. на СД на ДКУ, в сила от 
04.08.2012 г.) Експресна заявка, подадена по реда на  Общите условия за 
обслужване на клиенти на ДКУ  

Стандарта такса +20 
лв. 

25 (Предишна т. 24, решение № 214/04.07.2012 г. на СД на ДКУ, в сила от 
04.08.2012 г.) Промяна на заявка, подадена по реда на  Общите условия 
за обслужване на клиенти на ДКУ 

20 лв. 

26 (Предишна т. 25, решение № 214/04.07.2012 г. на СД на ДКУ, в сила от 
04.08.2012 г.) Неявяване на клиент, подал заявка за изпълнение по реда 
на Общите условия за обслужване на клиенти на ДКУ 

20 лв. 

27 (Предишна т. 26, решение № 214/04.07.2012 г. на СД на ДКУ, в сила от 
04.08.2012 г.) Отказ от заявка подадена по реда на Общите условия за 
обслужване на клиенти на ДКУ 

20 лв. 

28 (Предишна т. 27, решение № 214/04.07.2012 г. на СД на ДКУ, в сила от 

04.08.2012 г.) Издаване на типови аналитични справки за клиенти 

10 лв. на справка 
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29 (Предишна т. 28, решение № 214/04.07.2012 г. на СД на ДКУ, в сила от 
04.08.2012 г.) Разходи за изпращане на справки: 
в страната по поща препоръчано 

в страната по куриер 

в чужбина 

 

5 лв. 

25 лв. 

по действителен 
разход но не по-малко 

от 25 лв. 

30 (Предишна т. 29, решение № 214/04.07.2012 г. на СД на ДКУ, в сила от 
04.08.2012 г.) Издаване на копия, преписи и допълнителни справки, извън 
обичайните 

2 лв. на страница 

31.1. (Предишна т. 30, доп. - решение № 214/04.07.2012 г. на СД на ДКУ, в сила 
от 04.08.2012 г.) Съхранение на ценна пратка без обявена стойност или 
с обявена стойност до 100 000 лв., без обработката й и без заверяване 
на сметки 
(При липса на обявена стойност ДКУ носи отговорност до 40 000 лв. на 
ценна пратка) 

2,40 лв. за една 
опаковка на ден 

31.2. (Доп. - решение № 214/04.07.2012 г. на СД на ДКУ, в сила от 04.08.2012 г.) 
Съхранение на ценна пратка с обявена стойност над 100 000,01 лв., без 
обработката й и без заверяване на сметки 

3,00 лв. за една 
опаковка на ден 

32 (Предишна т. 31, решение № 214/04.07.2012 г. на СД на ДКУ, в сила от 
04.08.2012 г.) Изпращане за проверка на неистински и на повредени 
банкноти и монети (включително разходи за изпращането им до НЦА към 
БНБ) 

3 лв. 

33 (Предишна т. 32, решение № 214/04.07.2012 г. на СД на ДКУ, в сила от 
04.08.2012 г.) Предоставяне на информация във връзка с одиторска 
проверка 

100 лв. 

34 (Доп.- решение № 349/03.07.2017 г. на СД на ДКУ, в сила от 01.08.2017 г.)  
Приемане на съставна смесена ценна пратка с банкноти или с банкноти и 
разменни монети. Обработка на ценната пратка по стандартите на БНБ. 
Една ценна пратка е съставена от две или повече опаковки, всяка от които 
съдържа различни купюри български банкноти или банкноти и монети 

за ЦП с банкноти: 
0,15%; 

за ЦП с банкноти и 
монети: 1,50% 

35 (Доп. - решение № 349/03.07.2017 г. на СД на ДКУ, в сила от 01.08.2017 г.)  
Приемане на смесена ценна пратка съдържаща разменни монети и 
обработката й по стандартите на БНБ 

3,20 % 

Забележки: 
1. Цените на предлаганите услуги са без включен ДДС. 
2. В цените на предлаганите услуги са включени и разходи за опаковане на ценни пратки. 

 
(Изм. - решение № 335/21.11.2016 г. на СД на ДКУ, в сила от 01.01.2017 г.) 
Отстъпки за клиенти на ДКУ АД: 

1. По точка 5 от тарифата се предоставят отстъпки за други клиенти, сключили изрични 

договори с ДКУ за директно обслужване. 

- до 5% за клиенти, внасящи ЦП на ниво клиент /голям обект на клиента/, а не на ниво 
отделен касиер и обработван в ДКУ месечен оборот над 2 000 000 лв.; 

- до 10% за клиенти, внасящи ЦП на ниво клиент /голям обект на клиента/, а не на ниво 
отделен касиер и обработван в ДКУ месечен оборот над 5 000 000 лв.; 

- до 12% за клиенти, внасящи ЦП на ниво клиент /голям обект на клиента/, а не на ниво 
отделен касиер, и обработван в ДКУ месечен оборот над 10 000 000 лв. 

2. Отстъпки по т. 5 не се прилагат за клиенти, чиито парични наличности се обработват като 

клиенти на банки. 


