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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ В СЛУЧАЙ НА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ 
НА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИ ДОГОВОРИ ИЛИ 

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ БЕНЧМАРКОВЕ  
 

ИНДЕКС ДЕЙСТВИЯ АКО ИЗПОЛЗВАН КАТО БЕНЧМАРК ИНДЕКС ПРЕСТАНЕ ДА СЕ 

ИЗГОТВЯ ИЛИ СЕ ПРОМЕНИ СЪЩЕСТВЕНО 

Софибор Банката възнамерява да договори с клиентите, в случай, че не е отразена 

актуална стойност на SOFIBOR на деня, в който банката актуализира пазарния 

индекс, и на следващия работен ден продължава да няма котирана стойност на 

този индекс, Банката да прилага нов референтен лихвен процент, с който да се 

замести пазарния индекс с последната обявена стойност за съответната 

срочност на EURIBOR (съкратено от Euro Interbank Offered Rate) - индекс, 

отразяващ средното лихвено равнище, при което представителна група банки 

от Еврозоната си предоставят необезпечени срочни депозити в евро. Новият 

референтен лихвен процент се прилага до публикуване на официално 

публикувана стойност на SOFIBOR за съответния следващ период на 

актуализация. 

Софибид ББР не използва този индекс 

Леониа Плюс ББР не използва този индекс 

EURIBOR Банката възнамерява да договори с клиентите, в случай, че не е отразена 

актуална стойност на ЕURIBOR на деня, в който банката актуализира пазарния 

индекс, и на следващия работен ден продължава да няма котирана стойност на 

този индекс, Банката да прилага нов референтен лихвен процент, с който да се 

замести пазарния индекс с последната обявена стойност на лихвения процент 

по нов бизнес със срочни депозити на сектор „Нефинансови предприятия“ с 

различна срочност за съответната на кредита валута, публикувана в лихвената 

статистика на електронната страница на БНБ. Новият референтен лихвен 

процент се прилага до публикуване на официално публикувана стойност на 

ЕURIBOR за съответния следващ период на актуализация. 

LIBOR Индексът е използван в миналото, използването му е преустановено. По все 

още активните експозиции, които оригинално са били договорени с бенчмарк 

LIBOR, към момента се прилага законова лихва. 

 


