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ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, БАЗИРАН НА СПЕСТЯВАНИЯТА (СЛП) 

 

 
МЕТОДИКА НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА 
ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ И ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ   

 

Раздел І. Цел 

Настоящата методика регламентира начина за определяне и изчисление на Лихвен 

процент, базиран на спестяванията (СЛП), който се прилага от „Първа инвестиционна 

банка“ АД („ПИБ” или „Банката”) като основа при определяне на лихвите по кредитни 

сделки с физически лица съгласно Закона за потребителския кредит (ЗПК)/Закона за 

кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП). 

Банката определя СЛП за всеки отделен вид валута, в който отпуска кредити, спрямо 

които се прилага ЗПК/ЗКНИП. 

 

Раздел II. Методика на изчисляване 

СЛП се определя ежемесечно на база данните, които БНБ публикува в края на месеца, 

отнасящи се за предходния месец. СЛП влиза в сила от 1-во число на месеца, следващ 

месеца на определяне (например: СЛП от 1-ви юли се определя на база на данните, 

публикувани от БНБ в края на юни, касаещи месец май). 

 

Данните за изчислението на референтния лихвен процент се вземат от секцията „Лихвени 

проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, 

договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и 

Домакинства”, която се намира на сайта на БНБ в раздел Статистика/Парична и лихвена 

статистика/Лихвена статистика/Лихвена статистика.  

 

Данните се публикуват в края на всеки месец на интернет страницата на БНБ на следния 

интернет адрес: 

 

http://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm . 

 

ПИБ ще информира своевременно своите клиенти в случай на промяна на адреса, където 

се публикуват горепосочените данни. 

 

СЛП на ПИБ представлява среднопретегления процент по срочни депозити за банковата 

система. Конкретната формула е следната: 

 

http://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm
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където: 

 – СЛП в съответната валута (левове, евро, щатски долари); 

 – ефективен годишен процент по срочни депозити за домакинства над 1 ден до 2 

години в съответната валута (левове, евро, щатски долари); 

 – ефективен годишен процент по срочни депозити за домакинства над 2 години в 

съответната валута (левове, евро, щатски долари); 

 – ефективен годишен процент по срочни депозити за нефинансови предприятия над 

1 ден до 2 години в съответната валута (левове, евро, щатски долари); 

 – ефективен годишен процент по срочни депозити за нефинансови предприятия над 

2 години в съответната валута (левове, евро, щатски долари); 

 – обем в млн. лв. по срочни депозити за домакинства над 1 ден до 2 години в 

съответната валута (левове, евро, щатски долари); 

 – обем в млн. лв. по срочни депозити за домакинства над 2 години в съответната 

валута (левове, евро, щатски долари); 

 – обем в млн. лв. по срочни депозити за нефинансови предприятия над 1 ден до 2 

години в съответната валута (левове, евро, щатски долари); 

 – обем в млн. лв. по срочни депозити за нефинансови предприятия над 2 години в 

съответната валута (левове, евро, щатски долари). 

СЛП на ПИБ в британски паунди е равен на СЛП на ПИБ в щатски долари, поради липсата 

на публикувана статистика на БНБ за лихвените проценти по депозити в британски 

паунди. 

 

Раздел ІII. Публичност и оповестяване на информацията за СЛП 

С оглед на прозрачност и доверие в отношенията си с клиентите и в съответствие със 

законовите изисквания, Банката обявява СЛП и методиката за неговото изчисление на 

своята интернет страница, както и по друг подходящ начин по нейна преценка. 

 

Раздел ІV. Заключителни разпоредби 

Настоящата Методика е приета от Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка“ 

АД с решение в сила от 23.07.2014 г. 

 


