
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ НА ОББ АД ЗА ЛЕВА /КЛП/, 
ПРИЛОЖИМ ЗА НОВИ КРЕДИТНИ СДЕЛКИ НА БИЗНЕС КЛИЕНТИ В ЛЕВА И ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ 
КРЕДИТНИ СДЕЛКИ НА БИЗНЕС КЛИЕНТИ В ЛЕВА, ПО КОИТО СА ПРЕДОГОВОРЕНИ ЛИХВЕНИТЕ 

УСЛОВИЯ, 
В СИЛА ОТ 01.02.2023 г. 

 
1. Общи положения  

1.1. С тази методика се уреждат начина за определяне и изчисляване на краткосрочен лихвен 
процент за лева /наричан по-долу в този документ „КЛП“/ на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 
АД („Банката“ или „ОББ“), както и редът за последваща промяна в стойността му.  

1.2. Методиката е приложима за всички договори за кредити и банкови гаранции на бизнес 
клиенти в лева /BGN/, олихвявани с променлив лихвен процент, сключени след 01.02.2023 г. и 
за всички заварени договори за кредити и банкови гаранции на бизнес клиенти в лева /BGN/ 
олихвявани с променлив лихвен процент към 31.01.2023 г., по които след тази дата са били 
предоговорени с писмено споразумение лихвените условия по кредита с включване на КЛП 
като начин за определяне на променливия лихвен процент по кредита.    

1.3. За целите на настоящата методика:  

1.3.1. "Лихвен процент по кредита" е лихвеният процент, изразен като фиксиран или като 
променлив процент, който се прилага на годишна основа към сумата на усвоения кредит.  

1.3.2. "Променлив лихвен процент по кредита" е лихвеният процент по договори за 
кредити на бизнес клиенти, по които Банката и кредитополучателят се съгласяват, 
приложимият към договорите лихвен процент да се формира на база на КЛП (променлива 
компонента) в лева  /BGN/ плюс фиксирана надбавка.   

1.3.3. "Краткосрочен лихвен процент" на ОББ /КЛП/ е лихвеният процент, използван като 
основа за изчисляване на приложимия към договорите за кредит и банкови гаранции в лева 
с променлив лихвен процент. Стойността на КЛП за кредити на бизнес клиенти в лева  /BGN/ 
се определя по реда на т. 2 по-долу и се променя по реда на т.3 по-долу;   

1.3.4. Фиксирана надбавка, отчитаща размера на риска, който Банката поема при 
предоставяне на кредита. Надбавката е записана в Договора за кредит/ банкова гаранция и 
не може да бъде променяна едностранно за целия срок на договора за кредит/ банкова 
гаранция.  

2. Определяне стойността на референтен лихвен процент  
2.1. Стойността на КЛП е равна на лихвения процент по депозити с договорен матуритет до 1 
месец (над 1 ден до 1 месец) от Домакинства в BGN, посочен в лихвената статистика на 
Българската народна банка (БНБ) „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с 
договорен матуритет и репо-сделки на сектор Домакинства (в който се включва и сектор 
НТООД)“, DDM_OA_HH, а при промяна – в аналогична лихвена статистика на БНБ, която 
включва депозити с договорен матуритет до 1 месец (над 1 ден до 1 месец) от Домакинства в 
официалната парична единица в България от лихвена статистика, публикувана на сайта на БНБ 
- www.bnb.bg на следния линк: Българска народна банка (bnb.bg), страница DDM_OA_HH от 
публикувания файл (или на друга страница, която заменя страницата на БНБ). 

2.2. При отмяна на лихвената статистика на БНБ по т. 2.1, същата се замества от аналогична 
лихвена статистика на БНБ, която включва депозити с договорен матуритет до 1 месец (над 1 
ден до 1 месец). В случай, че такава аналогична лихвена статистика не е налична, се запазва 
последната оповестена стойност, взета за изчисление на КЛП за лева съгласно последната 
лихвена статистика на БНБ. 
2.3. Получената стойност за КЛП за лева се закръгля и оповестява в проценти с точност от два 
знака след десетичната запетая (пример: 1,768% се закръгля и оповестява като 1,77%).  

https://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm


2.4. При отрицателна стойност на КЛП, същият се счита за 0%, а крайният лихвен процент по 
кредита на кредитополучателя не може да бъде по-нисък от фиксираната надбавка или от 
заложения минимум по конкретния договор.  

3. Ред за определяне и промяна на КЛП  

3.1. Първото изчисляване на КЛП за лева по настоящата методика е извършено със стойност на 
съответните индикатори към 31.12.2022 г. 

3.2. Преизчисляването на стойността на КЛП по реда на настоящата методика се извършва 
ежемесечно до последния работен ден на текущия месец, като се използват стойностите на 
съответните индикатори публикувани към този ден. Изчислената стойност е валидна за целия 
следващ календарен месец. В почивните дни, оставащи до края на календарния месец, дългът 
се олихвява с лихвен процент за действащия месец.       

3.3 За целите на определяне размера на лихвата по конкретните договори за кредит за всеки 
един лихвен период се взема стойността на КЛП валидна за уговорено в Договора за кредит 
конкретно число от всеки месец и тази стойност важи за целия лихвен период при запазване 
на лихвената надбавка, установена по размер в Договора за кредит, без да е необходимо 
изрично уведомление и/или сключване на допълнително споразумение към този Договор за 

целта. 

4. Приложение  

Настоящата методика за определяне на КЛП е валидна за всички нови договори за кредит и 
банкови гаранции на бизнес клиенти в лева, олихвявани с променлив лихвен процент, сключени 
след 31.01.2023 г., а за съществуващите договори за кредит и банкови гаранции в лева, 
олихвявани с променлив лихвен процент сключени преди 01.02.2023 г. тази методика може да 
бъде приложима само ако след тази дата лихвените условия по кредита са били предоговорени 
с писмено споразумение между страните по договора за кредит с включване на КЛП като начин 
за определяне на променливия лихвен процент по кредита.         

4.1. За избягване на всяко съмнение за съществуващите договори за кредит и банкови 
гаранции в лева, олихвявани с променлив лихвен процент, сключени преди 01.02.2023 г., по 
които след тази дата лихвените условия по кредита не са били предоговорени съгласно т. 4 по-
горе, променливият лихвен процент по кредита продължава да се определя на база 
референтен лихвен процент на ОББ /РЛП/ и договорена надбавка, като РЛП на ОББ АД за лева 
продължава да се определя съгласно методиката на БАНКАТА за РЛП на ОББ АД за лева, 
публикувана на интернет страницата на БАНКАТА www.ubb.bg и съответно продължават да се 
прилагат уговорките в съответния договор за кредит и Общите условия приложими към 
Договора за кредит относно олихвяване на кредита.    
  

5. Публичност и оповестяване на информацията  

В съответствие със законовите изисквания, Банката обявява на интернет страницата си 
настоящата Методика, текущият размер на приетата стойност на КЛП и поддържа данни за 
всички стойности на КЛП за BGN, които е определила по реда на Методиката за неговото 
определяне. В банковите салони са налични методиката и актуалния размер на КЛП.   
Настоящата Методика за изчисляване на КЛП на ОББ АД за кредити на бизнес клиенти в лева  
/BGN/ олихвявани с променлив лихвен процент е приета с Решение на Управителния съвет на 
ОББ АД съгласно Протокол № 61/ 29.11.2022 г. и  влиза в сила от 01.02.2023 г. 

http://www.ubb.bg/

