
Сравнителна таблица на банките за Withdrawal / Refund към карти 
(за физически лица – последно обновяване на 01.07.2016) 

  
Вид Семейство/група Дебитни Кредитни Виртуални 
ДСК OTP Group 0.5% 0.5% 0% 
ЦКБ Химимпорт АД 0% 2% 1 
ПКБ ProCredit Holding 1% 1% -- 
УКБ UniCredit Group 1% 1% -- 
ПИБ Fibank 1% 1% -- 
ОББ (не стават за теглене) NBG Group 2% 2% -- 
SGEB SGGroup 0.5% 0.5% -- 
Allianz Allianz SE 1% 1% -- 
РББ RB International 1% 1% -- 
Банка Пиреос Piraeus Bank SA 0.5% 1% -- 
Пощенска банка ING Group 2% 2% 1% 
СИБАНК KBC Group 2% 1.3% -- 
Инвестбанк Инвестбанк АД 1% 2% -- 
БАКБ БАКБ / CSIF -- 1% -- 

 

Сравнителна таблица на банките за Withdrawal / Refund към IBAN 
(за физически лица – последно обновяване на 01.07.2016) 

  
Вид Такси за входящи валутни преводи 
ДСК Без комис. за суми до €100 вкл.; за суми над €100: 0.1% комис. като минимумът е €6, а макс. е €200 комис. 
ЦКБ Без комис. за суми до €100 вкл.; €4 за суми до €500 вкл.; за суми над €500: 0.1% комис. като мин. е €5, а макс. е €200 комис. 
ПКБ Без комисионна за всякакви суми 
УКБ 0.1% като минимумът е €7 за суми до €50000; за суми над €50K: 0.07% комис. като минимумът е €45, а макс. е €100 комис. 
ПИБ Без комис. за суми до €10000; за суми над €10K: 0.1% комис. като максимумът е €100 комис. 
ОББ 0.1% като минимумът е 20 лв., а макс. e 200 лв. комис. 
SGEB 0.1% като минимумът е 5 лв., а макс. е 200 лв. комис. 
Allianz 5 лв. за суми до 1000 лв.; за суми над 1K: 0.1% комис. като минимумът е 12 лв., а макс. e 200 лв. комис. 
РББ 0.07% като минимумът е €5, а макс. е €100 комис. 
Банка Пиреос 0.1% като минимумът е 20 лв., а макс. e 200 лв. комис. 
Пощенска банка 0.1% като минимумът е €10/$10, а макс. e €200/$200 комис. 

https://en.wikipedia.org/wiki/OTP_Bank
http://www.ccbank.bg/about-us/history/
http://www.procredit-holding.com/en/about-us/procredit-today.html
https://en.wikipedia.org/wiki/UniCredit
http://www.fibank.bg/bg/istoriya/page/3544
http://factoring.ubb.bg/bg/Companies
https://en.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_G%C3%A9n%C3%A9rale
https://en.wikipedia.org/wiki/Allianz
http://www.rbb.bg/bg/about-us/
https://en.wikipedia.org/wiki/Piraeus_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/ING_Group
https://www.kbc.com/en/who-we-are
http://www.ibank.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/
https://www.bacb.bg/bg/za-bakb/istorija


СИБАНК Без комис. за суми до €100 вкл.; за суми над €100: 0.1% комис. като минимумът е €10, а макс. е €200 комис. 
Инвестбанк €5 за суми до €1000 вкл.; за суми над €1K: 0.1% комис. като минимумът е €10, а макс. e €200 комис. 
БАКБ 0.1% като минимумът е €7, а макс. e €80 комис. 

 

За потребителите, използващи Personal BG PP acc (Blue Interface), 
Директна връзка за добавянето на BG IBAN банков акаунт: 
 

paypal.com/businessexp/money/add/bank 
 
Достъпна принципно за хора с Business BG PP accounts. 
 

https://www.paypal.com/businessexp/money/add/bank


Тарифа при получаването на комерсиални разплащания при BG PP Business accounts, които отговарят на Merchant условията: 
 
To be eligible to apply for (and retain) Merchant rate status the Account must: 

• at all times be in good standing and not under investigation; and 
• have received more than the Tier 1 ceiling amount (jn the currency associated with the User’s country of residence as outlined in the tables above) in Commercial 

Transaction payments in the previous calendar month. 
PayPal may downgrade an Account to the Standard rate at any time if the above conditions are not met or there are unresolved chargebacks against the Account. 
  
If PayPal downgrades your Account you will need to apply to PayPal again for your Account to get Merchant rate status. 
You may apply to receive the Merchant rate for your Account using the dedicated online application form when logged into your PayPal account. If your application is rejected, 
please note that you may only submit an application once every thirty days. 
  
Merchant rates do not apply to Commercial Transaction payments received through the Website Payments Pro suite of payment functionality, Virtual Terminal and PayPal 
Here. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Нужен паричен оборот от получени комерсиални разплащания 
през предходния календарен месец 

  
Tier Business/Merchant account resident in Bulgaria Fee per received payment 
1 € 0.00 EUR – € 2,500.00 EUR 3.4% + Fixed Fee 
2 € 2,500.01 EUR – € 10,000.00 EUR 2.9% + Fixed Fee 
3 €10,000.01 EUR– € 50,000.00 EUR 2.7% + Fixed Fee 
4 € 50,000.01 EUR – € 100,000.00 EUR 2.4% + Fixed Fee 
5 above € 100,000.00 EUR 1.9% + Fixed Fee 

Fixed Fee според 
получената валута 

EUR €0.35 
USD $0.30 
GBP £0.20 

Допълнителна такса към Percentage-based fee 
 (като 3.4% напр.) при получени плащания от: 

  
Sender’s country Cross Border Fee 
Northern Europe 0.4% 
Europe I 0.5% 
US / Canada 1.0% 
Europe II 1.3% 
Rest of World 1.8% 

ВАЖНО уточнение: Cross Border EUR or SEK payments made between Accounts registered in the European 
Union or EEA will be treated as Domestic Commercial Transaction payments for the purpose of applying Fees. Т.е. 
при транзакции, получени в EUR (€) валута ще се считат като EEA Domestic такива, съответно няма 
да има допълнителен Cross Border Fee %. Но ако плащането е в GBP/USD (или др. валута), то ЩЕ се 
калкулира допълнителния процент Cross Border Fee. Извод: Получавайте от респонденти плащания 
най-вече и най-масово в EUR, когато това е възможно (hint: eBay.de / eBay.fr / eBay.es / eBay.it / eBay.at / 
eBay.ch). 
 
“European Economic Area” or “EEA” means the region made up of the following countries: Austria, Belgium, 
Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, 
Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, 
Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden and the UK. 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_merchant-app


Buyer's country US/CA UK/GB EEA Out-of-EEA but in EU RoW 
Tier in USD in GBP in EUR in USD/GBP/EUR in USD/GBP/EUR 
1 4.4% + $0.30 3.9% + £0.20 3.4% + €0.35 4.7% + $0.30/£0.20/€0.35 5.2% + $0.30/£0.20/€0.35 
2 3.9% + $0.30 3.4% + £0.20 2.9% + €0.35 4.2% + $0.30/£0.20/€0.35 4.7% + $0.30/£0.20/€0.35 
3 3.7% + $0.30 3.9% + £0.20 2.7% + €0.35 4.0% + $0.30/£0.20/€0.35 4.5% + $0.30/£0.20/€0.35 
4 3.4% + $0.30 3.9% + £0.20 2.4% + €0.35 3.7% + $0.30/£0.20/€0.35 4.2% + $0.30/£0.20/€0.35 
5 2.9% + $0.30 3.9% + £0.20 1.9% + €0.35 3.2% + $0.30/£0.20/€0.35 3.7% + $0.30/£0.20/€0.35 

 
Withdrawal към Bank acc (от страна на PP): Free (но банките удържат такси, 
обозначени в оранжевата таблица на 1 и 2 стр.); 
Withdrawal към дебитна/кредитна Visa (не V Pay, не MasterCard, не 
Maestro, не Diners Club Card) такса: 
 
 $2.5 (от USD Currency Balance); 
 €2.0 (от EUR Currency Balance); 
 £1.5 (от GBP Currency Balance). 

 
Debit or Credit Card Daily Withdrawal Limit (reset-ва се ежедневно в 10:00ч.): €500 
/ $500 / £325 в зависимост от това какъв Primary Currency е set-нат. Логично е 
set-ване в Euro, за да се има максимално позволеният Withdrawal. 
 
Receiving limit per year (annually, reset-ва се всяка година на 31.12): €2500 – 
вляво преди предоставяне на docs (show-limits / lift-limits), вдясно след 
предоставянето им (изчезва този receiving limit, т.е. unlimited funds receival). 
 
Кликнете върху изображението за повече 
информация относно стъпките и процесът: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_profile-currencies
http://i.imgur.com/1If2wVP.png
https://www.predpriemach.com/showthread.php?t=63745
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_show-limits
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_lift-limits
http://bit.ly/PayPal_EU_2500_EUR_Lifting_Receiving_Limit


Относно дилемата дали да теглите получените пари във 
Вашият Currency Balance (да се прави разлика с „Available 
Balance“, представляващ усреднен курс между различните 
видове Currency Balances, които имате, напр. USD+GBP+EUR, 
а „Available“ да Ви показва общата УСРЕДНЕНА сума в 
Primary Currency валутата, каквато сте я set-нали да е, напр. 
EUR), то тя се решава по сравнително не много сложен начин. 
 
PayPal Currency Conversion Converter-а е най-лошият 
възможен, който може да съществува. Използва се както за 
както за конвертиране на Currency Balance от една в друга 
валута (от секцията на Primary Currency), така и при Withdraw 
Funds to Bank Account и то автоматично. Пример – вдясно. 
 
Вярно, няма limit при тегленията към банковия акаунт, за 
разлика от лимитът при картите (дневен лимит, reset-ващ се 
в 10:00ч. всеки ден, т.е. напълно възможни са 
последователни 2 x CC Withdrawals в 09:55 и 10:05; който е до 
€500 или в еквивалентна валута, колкото излезе), но 
потребителят, направил този трансфер вдясно е загубил 
(след подробни калкулации и изчисления към него ден) 
24.8 лв., като трансферът е дошъл на следващия ден. Ако 
обаче беше решил да прехвърли към Visa картата (средно 
между 3-5 бизнес дни време за получаване), то загубата 
щеше да е 9.31 лв. (или 62.5% по-малко от горните 24.8). 
Дилемата е дали бърз един трансфер с двойно 
превалутиране (веднъж през PP CCC най-лошият възможен 
USD-to-EUR и втори път EUR-to-BGN през банката + отделно 
таксата за входящ валутен превод, който в сл. на ДСК и една 
камара др. банки е посочен на 1-ва стр. в оранжевата 
таблица) и такса към банката ИЛИ множество Visa 
Withdrawals към картата (BGN/EUR/USD/GBP), където има 
единствено Withdrawal/Refund % Fee (1-ва стр. зелената 
таблица) взето от банката, а exchange rate-а към нея отново 
се изчислява от банковата тарифа. 
 
За това и логично следват няколко допълнителни препоръки, 
обозначени в идните редове. 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_profile-currencies
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_convert-currency-withdrawal-oc


1. Стремете се да получавате в PP плащания само и единствено (или поне 80-90%) от EEA buyers & customers в EUR валута (не USD/GBP), за да е мак. нисък 
„Fee per received payment“, чиито при Tier 1 (до €2500 получени оборот за предходния месец) е 3.4% + €0.35; 

2. Имайте добавен в PP Bank Account (IBAN) на банка, където или е най-ниска таксата при теглене (съгласно оранжевата таблица), или липсва тотално. Такива 
са ПКБ (липсва тотално) и ПИБ (за суми до €10K); 

3. Открийте си в дадената банка EUR водеща сметка в евро и именно него IBAN добавете в PP (Skrill и др., който ползва), както и EUR Visa карта. 
 
При картовите Withdrawals идеалният вариант е в банка с най-НИСЪК % 
Withdrawal/Refund fee, вариращ между 0% и 2%. в сл. това са или при ДСК 
(Virtual Visa, видео) 0%, или при ЦКБ Visa Electron 0%. 
 
IBAN трансферите на PP в Европа и ЕС преминават ексклузивно само и 
единствено през тяхната банка, намираща се във Frankfurt (DE) в branch на 
Deutsche Bank, а сметката логично е SEPA EUR. SEPA EUR трансферите в 
Eurozone са безплатни (BG не е в Eurozone), за това и PP не удържа такса, но 
пък удържа при превалутиранията от USD/GBP (или др. валута) към EUR, за 
да отиде този трансфер в техния Frankfurt-ски branch и от там да се 
инициира към българската банка – Вашата банкова сметка. Видео и БНБ 
информация относно „SEPA“, както и нейното бъдеще (където се решава и 
обмисля за 10-секундни трансфери 24/7/365 между една и съща SEPA 
държава или две различни SEPA държави за трансфери до €15000 с 
възможност за договорка между банките дори и за по-кратко време за 
изпълнение и/или по-висок макс. размер на средствата, ако поискат). BG е 
много назад в това отношение (с 2-4 бизнес дни трансфери), но това е др. 
тема. Дали ще има или няма промяна „от/до“ 31.10.2016г., не е ясно. 
 
Ако смятате да получавате масови плащания (поне 80-90%+ от 
транзакциите) в USD и/или GBP, то логично е откриването на банкова сметка 
и Visa карта в такава валута с препоръчително теглене на парите чрез Visa 
картата на множество пъти. При €500/дневен лимит това значи макс. около 
$555 (от USD Currency Balance) или £419 (от GBP Currency Balance) към 
01.07.2016.  От нея сума се приспада таксата от $2.5 или £1.5, взета от PP, 
както и Bank CC Withdrawal/Refund % Fee, което при Virtual Visa (при ДСК) и Visa Electron (дебитна при ЦКБ) възлиза на 0%. Повечето банки имат лирови сметки в 
британски лири, но НЕ издават карти към тях въобще. Просто сметка GBP IBAN и дотам, т.е. теглене към нея. Логичният избор тук е единствената банка, която издава 
и сметка в GBP, и карта в GBP към нея, а това е ПИБ (Fibank). Важно е да се подчертае, че при плащанията с техни карти през ПОС офлайн и онлайн през интернет 
удържат такса 0.25% от платената сума, която може да се спести, как? Чрез използване на един от 2-та пакета: „Моят избор“ (3 лв. на месец) или „Моят избор 
Онлайн“ (за 24 месеца x 3 лв.), пълен comparison/chart. Прегледайте все пак и пакетите на другите банки (за физ. лица, въпреки че в тарифите на същите банки ще 
откриете и за бизнес клиенти пакети), ето и на ДСК пакетите (актуални към 04.2016), не е ясно дали може да се ползват при тях виртуални карти (с 0% Withdrawal 
to Virtual Visa) или не обаче. За хората с активни операции в интернет и е-банкиране, както и предпочели GBP сметката, логичният избор е вторият пакет на ПИБ, 

https://dskbank.bg/Page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/Individuals/cards/debit%20cards/virtualvisacard/
https://www.youtube.com/watch?v=iSP0L-7igNk
http://www.ccbank.bg/bg/products-and-services/retail-business/bank-cards/debitni-karti/visa-electron-debit-card/
https://www.youtube.com/watch?v=VTN6HvK7C90
http://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSSEPA/PSSEPAIntroduction/index.htm
http://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSSEPA/PSSEPAIntroduction/index.htm
http://computerworld.bg/49344_evropejskiyat_platezhen_savet_gotvi_shema_za_sepa_momentalni_prevodi_v_
http://www.fibank.bg/bg/bankovi-paketi/page/3828#nasheto-predlojenie
http://www.fibank.bg/bg/bankovi-paketi/page/3828#nasheto-predlojenie
http://www.fibank.bg/bg/bankovi-paketi/page/3828#nasheto-predlojenie
http://bit.ly/Fibank_Packs
http://www.capital.bg/biznes/moiat_kapital/2016/03/18/2725695_kak_da_spestim_ot_bankovi_taksi/
http://i.imgur.com/BZ31jSg.jpg


където от PP (Skrill/etc.) при Withdrawal към Visa картата ще се удържа 1%, но парите няма да минават през двойни превалутирания. Тегли се от GBP Currency Balance 
и се получават в GBP сметката през GBP картата с удържани 1% от сумата + £1.5 PP fee, а при покупки в нета няма да се удържат 0.25% от сумите от банката като 
такси. Независимо, че ПИБ е една от 2-те банки (заедно с ПКБ), където няма такси при теглене директно към IBAN (до €10K или в еквивалентна равностойност във 
валута), но от PP ще има ужасяващо превалутиране (PP Currency Conversion Converter) от GBP-to-EUR, ако решите да теглите към IBAN-а! Вече беше обяснено защо 
(PP’s bank във Frankfurt/Deutsche Bank инициира и изпраща банковите преводи САМО и ЕДИНСТВЕНО в EUR). И втори път превалутиране ще имате при постъпване 
на EUR преводът от PP към Вашата ПИБ GBP сметка по валутният курс на банката за деня. Няколко прости примери за сравнение: 
 
 
 Fibank CC Method: При set-нат EUR as Primary Currency Balance (за да може макс. картов дневен лимит за теглене да е €500, а не $500 или £325) в EUR 

към 04.07.2016г. ще можете да наредите картов Withdrawal от макс. £419, но вписвате във формата £415 за по-сигурно. PP ще дръпнат £1.5 такса и така по 
картовата GBP сметка трябва да постъпят £413.5 (курс на 04.07.2016 15:25, ако ги теглите към BGN сметка, едва ли ще правите този гаф), от които се вади 1% (ПИБ таксата за 
получаване на withdrawal/refunds по карти), възлизаща на £4.13, и ще получите точно по сметката £409.37 лири (равняващи се на 936.43 лв.). Но предвид, 
че лирите няма да ги обръщате в лева или др. валута, а директно ще ги използвате за онлайн разплащания отново в GBP, то тогава е OK; 

 
 Fibank Bank Method: Няма дневен limit за теглене IBAN, но все пак да предположим, че ни се теглят £415 отново. £100 = €116.17 (PP rate) към 15:45 на 

същата дата и ден. Умножаване на 116.17 x 4.15 пъти = €482.11, т.е. £415 лири ще бъдат превалутирани по PP currency converter на €482.11, получени в PP‘s 
Bank и от там пратени към Вашият GBP IBAN, където ще има още едно превалутиране. 482.11 x 1.949 = 939.63 : 2.37670 = 395.35. Крайно по GBP сметката Ви 
ще постъпят: £395.35 лири (сега си и представете, ако банката удържаше и такса, както 95% от другите, за получаване на входящи преводи), равняващи се на 904.36 лв. Предимството 
е, че трансферът ще постъпи по сметката на следващият или последващият бизнес ден, а не се чакат 3-5 бизнес дни (но пък губите кинти); 
 

 DSK Virtual Visa CC Method: Ако пък решите да не си откривате сметка в лири, а директно да теглите към Virtual Visa-та, то сметките са: £415 - £1.5 = 
£413.5 изтеглени, от които 0% withdrawal/refund такса НЕвзети (ДСК за виртуалните карти си е 0%). Курс на банката към 04.07.2016. £413.5 x 2.31100 = 955.60 
лв. Ясно се вижда разликата в сравнение в GBP сметка с GBP карта при теглете или директно през картата или към GBP IBAN-ът. Подобно е и при дебитните 
на ЦКБ (с 0%). Далаверата тук е най-голяма принципно; 
 

 DSK Bank Method: Няма дневен limit за теглене IBAN, пак теглене за примерът отново £415, които ще се превалутират през PP currency converter-а на 
€482.11, както стана вече ясно (към 04.07.2016 16:00ч.), получени в PP’s Bank и от там пратени към Вашият BGN IBAN, където ще има още едно превалутиране 
+ таксата за входящ валутен превод („за суми над €100: 0.1% комис. като минимумът е €6“). 0.1% от €482,11 възлиза на 0.48, но минимумът за таксуване е 
€6, така че €6 е входящата SWIFT такса. €482.11 - €6 = 476.11 x 1.95100 (курс „Купува“ безкасово) = 928.89 лв. Предимството е, че трансферът ще постъпи 
по сметката на следващият или последващият бизнес ден, а не се чакат 3-5 бизнес дни (но пък губите кинти). 
 

 
Победителят е ясен. Дадени хора биха се възползвали от два, дори от три от опциите по-горе в дадени моменти. Но постоянно да ползват един от тях в дългосрочен 
план. 
 
 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_convert-currency-withdrawal-oc
http://www.fibank.bg/bg/page/461
http://i.imgur.com/1If2wVP.png
http://i.imgur.com/Eq6rb0U.png
http://i.imgur.com/FBRSfXT.png
http://i.imgur.com/7yWKNtf.png


 

За финал: 
 
 При тегления от трите валути (EUR/USD/GBP) най-

добрият вариант си е с ДСК през Virtual Visa (която може 
да се издава и свързва само към ВОДЕЩАТА първа сметка, към която 
има вързана „СПЕСТОВНА КОМПОНЕНТА“ през ДСК Директ е-
банкирането; ако тя е в BGN, то и Virtual ще е в BGN; ако тя е в EUR, то и 
Virtual ще е в EUR; ако тя е в USD, то и Virtual ще е в USD; за GBP е OK 
EUR/BGN водеща); 
 
 

 При тегления от EUR/USD в големи четири/пет/шест цифрени суми, използвайте сметка в същата валута в ПКБ (без комис. за всякакви суми) или ПИБ (без 
комис. за суми до €10K); 
 
 

 При тегления в GBP и разплащания впоследствие с GBP отново, сравнително добър вариант е ПИБ (Fibank CC Method). 
 
 
 
 
 

GL & HF. GG & WP. 

https://dskbank.bg/Page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/Individuals/cards/debit%20cards/virtualvisacard/

