
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНДЕКС СОФИБОР 

ПО КРЕДИТИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В ЛЕВА 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, 

В изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 

2016г., считано от 01 юли 2018 г. БНБ преустановява дейностите по изчисляване и публикуване на 

справочния индекс СОФИБОР, който „Българо-американска кредитна банка АД“ (БАКБ АД) ползва 

като индекс (референтен лихвен процент) за формиране на плаващия лихвен процент по 

предоставяните кредити в лева на юридически лица. 

В тази връзка и в резултат на изменения в Закона за кредитните институции, БАКБ АД  прилага 

план за действия при съществена промяна или отпадане на използван бенчмарк при ценообразуването 

на финансови инструменти и финансови договори поради настъпила обективна невъзможност за 

получаване на котировки за  индекс, ползван до момента за изчисление на референтен лихвен процент 

и тъй като същият вече не се изготвя. 

  Ето защо, считано от 01.07.2018г., БАКБ АД ще замени индекс СОФИБОР, които се 

използваше до момента като референтен лихвен процент за формиране на плаващия лихвен процент 

по кредити в лева на юридически лица, с индекс „ЛЕОНИА Плюс“, който се изчислява  и обявява 

от БНБ (съгласно методика на БНБ) на интернет страницата й (www.bnb.bg)  за всеки работен ден. 

Периодът за определяне на стойността на „ЛЕОНИА Плюс“ ще е 3 /три/ - месечен, като точният 

размер на дължимата лихва за всеки тримесечен период от срока на договора се определя два работни 

дни преди датата на дължимо плащане от последния месец на предходното тримесечие. 

За договорите за кредит в лева, сключени между БАКБ и юридически лица до 01 юли 2018г., 

съгласно действащите към момента общи условия и условията на договорите за кредит, Банката ще 

използва последно известната стойност на съответния месечен СОФИБОР, обявена на интернет 

страницата на БНБ за датата, която е два работни дни преди 01 юли (т.е. за 27 юни 2018 г., когато ще 

е налична валидна котировка) и тази стойност ще бъде приложима за периода от 01 юли 2018 г. до 

сключване на индивидуален анекс към всеки договор за кредит, съгласно който индексът СОФИБОР 

ще бъде заменен с новия индекс ЛЕОНИА Плюс. 

Замяната на индекс СОФИБОР с индекс ЛЕОНИА Плюс няма да доведе до повишаване на 

лихвения процент по съществуващите договори за кредит, приложим преди замяната, но може да 

доведе до еднократна промяна в прилаганата надбавка (компонента за формиране на плаващия 

лихвен процент), като  лихвата по кредита  след замяната  няма да е по-висока от тази преди замяната.  

Ако сте клиент по договор за кредит в лева, сключен преди 01.07.2018г., по който е приложим 

плаващ лихвен процент, моля, посетете офис на БАКБ АД за сключване на анекс към действащия 

договор за кредит с цел отразяване в договора на замяната на престаналия да съществува индекс 

СОФИБОР с новия индекс ЛЕОНИА Плюс. 

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с гореизложеното БАКБ АД е приела промени в 

Общите условия за предоставяне на кредити на малки и средни предприятия, които промени са в сила 

от 01.07.2018г. С текста на новите Общи условия можете да се запознаете в търговските помещения 

и на интернет страницата на Банката (www.bacb.bg).  

 

Екипът на „Българо-американска кредитна банка АД“ 
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