
НАДПИСВА ЛИ МИ “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” СМЕТКАТА? 
В ПОМОЩ НА КЛИЕНТА 
 
Ако имате кредит от Уникредит Булбанк, в евро или лева, ипотечен или потребителски и сте го 
изтеглил (изтеглила) преди 2009 г., най-вероятно ДА, дори и месечната Ви вноска да не се е 
повишила! Трябвало е да намалее! 
 
За да се уверите и си върнете надвзетото, е необходимо да направите СЕДЕМ прости стъпки 
 

1. Прочетете как точно е определен лихвения процент по Вашия кредит в договора Ви за 
кредит; 

2. Запознайте се с историческото движение на лихвените индекси ЕURIBOR или СОФИБОР 
– според валутата на кредита. 

3. Изчислете лихвения процент, който трябва да плащате 
4. Поискайте “Разширен лихвен лист“ (РЛЛ) по кредита си от обслужващия Ви клон на 

банката. 
5. Сравнете резултата от стъпка 3 информацията от “Разширения лихвен лист“ (РЛЛ) по 

кредита. Ако има разлика: 
6. Пишете на банката с искане да Ви възстанови надвзети суми от м ноември 2008 г. до 

момента и да приведе лихвения процент в бъдеще в съответствие с подписания от Вас 
договор. 

7. Посъветвайте се адвокат и заведете дело, като използвате посочените по-долу 
документи. 

 
Стъпка 1: Как се определя лихвения процент по Вашия кредит? 
 
Обикновено като сума от две числа: а) Променлив Базов лихвен процент (БЛП) равен на 
ЕURIBOR или СОФИБОР ПЛЮС фиксирана надбавка. Пример:  
 

 



Стъпка 2: История на ERIBOR / СОФИБОР 
 
Справка за стойностите на ЕURIBOR по дати можете да направите тук: 
Нивата на EURIBOR може да намерите тук 
Нивата на SOFIBOR може да намерите тук 
 
Стъпка 3: Лихвен процент, който трябва да плащате 
 
Съберете двете числа:  
Число 1 – стойността на EURIBOR/ СОФИБОР – Например, 6-месечен EURIBOR на 4.1.2013 г = 
0.11 % 
Число 2 – стойността на фиксираната надбавка от договора – Например в горния договор 
надбавката е 3.149 % 
Общия размер на дължимата по този кредит лихва е 3.259 % към 4.1.2013 г. 
 
Стъпка 4:    Поискайте “Разширен лихвен лист“ (РЛЛ) по кредита си от обслужващия Ви клон на 
банката. 
 
Забележете последната колона от приложени пример – “Премия” – Това е размера на 
завишаване на лихвения процент, който банката Ви начислява и събира в повече, 
неправомерно и без Вашето знание и съгласие.  

 
 
Неправомерно въведената „Премия“ увеличава Вашия лихвен процент с между 1 и 4.5% 
спрямо договорения лихвен процент – този, който фигурира в договора и който сте се 
съгласили да плащате.  
(Вж по-долу допълнителна информация за “Разширения лихвен лист”). 
 
Стъпка 5 – Има ли разлика в резултата, получен на стъпки 3 и 4? Ако не, Вие не сте ощетен/а. 
Но ако да? Ако в разширения лихвен лист има “Премия”, то Вие плащате на банката суми без 
правно основание. Можете да си възстановите надплатеното по съдебен ред.  
 
Стъпка 6 - Пишете на банката с искане да Ви възстанови надвзети суми от м ноември 2008 г. до 
момента и да приведе лихвения процент в бъдеще в съответствие с подписания от Вас 
договор. Понякога го правят. Но не чакайте повече от 30 дни отговор. 
 
Стъпка 7 - Посъветвайте се адвокат и заведете дело, като използвате посочените по-долу 
документи. 
Някои контакти 
1. Адвокат Веселина Динева, телефон: 0878 620 210. Уеб-сайт: www.advokatdineva.com 

http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html
http://www.bnb.bg/FinancialMarkets/FMSofibidAndSofibor/index.htm
http://www.advokatdineva.com/


2. Адвокат Десислава Димитрова, телефон: 0887 214762 Ad Hoc Law Office - 02 440 0970 

3. Адвокат Десислава Лозанова 02 / 980 63 18; 0897 / 938 911 desislava.lozanova@gmail.bg 

4. Адвокат Роман Джуров - romandzhurov@gmail.com, 0895 55 44 33 

5. Адвокат Венцислава Чернаева, телефон: 0886 82-58-61, /от Бургас, за Източна и Централна 

България/ 

6. Адвокат Светла Иванова тел.: 0894368313 

7. Адвокат Веска Волева - кординати в http://www.advokatvoleva.com/ 

8. Адвокат Босев - Монтана 

9. Адвокат Емил Трифонов - има офиси в Пловдив и София тел 02/ 4372116, 088/ 8872390, 032/ 

624104, 087/ 8358642 

10. Адвокат Дани Бекирска - 0887060005 

11. Финансово-юридическа кантора "Бийт" - E-mail: kantorabeat@abv.bg, тел. 0885 100-807 

 
Допълнителни съвети: 

1. За “Разширения лихвен лист” - Посетете офиса на клона си в града и изисквайте от 
банковия си служител да Ви даде на разпечатка „Разширения лихвен лист“ (РЛЛ) по 
кредита. Спънки, които може да очаквате...  

 Служителя да Ви откаже такъв „разяснявайки“ Ви, че такъв няма или че банката 
не дава такъв на клиента. Това не отговаря на истината и настоявайте. 

 Служителя ще Ви изисква сума от 80 лв. нагоре, за да Ви откаже да си го 
поискате. Настоявайте да си го получите безплатно, тъй като банката НИКОГА 
не ви е предоставяла информация по движението на лихвения Ви процент, 
както се изисква и то безплатнно 

 Служителя ще Ви предостави обикновения лихвен лист. В него компонентата 
„Премия“, минималния лихвен % и други добавени от банката след 
подписването на договора компоненти липсват. Изисквайте РЛЛ. 

 Служителя, ще се опита да Ви „разясни“, че лихвения Ви процент е на стойност 
равна на стойността му при подписването на договора, и за това не Ви е нужен. 
Реално лихвения Ви процент, е трябвало да спадне в размер от 1 до 4.5% 
поради спада на БЛП (EURIBOR, SOFIBOR, LIBOR) и това, че банката изкуственно 
го подържа на нива равни на първоначалния лихвен процент, е нарушение на 
договора Ви. А обяснения от рода, „Ама виждате ли лихвените проценти по 
заемите днес са много по-високи и Вие трябва да сте щастливи и предоволни“ 
не ги приемайте за чиста монета. Настоявайте за Вашия разширен лихвен лист. 

2. Запознайте се с Протокол 27/21.06.2010 г. Запознайте с него и адвоката си. (Виж тук). В 
него са посочени, неравноправните клаузи в договорите на „УниКредит Булбанк“ АД, с 
които банката променя Вашия метод на изчисление на лихвата. Там са посочени, 
повечето вариации на неравноправните клаузи 11.1.3, 11.1.2 и 11.1.1.1. на базата, на 
която банката Ви променя цената на кредита и я завишава.  

3. Запознайте се с Надзорните документи на БНБ (Надзорен документ на БНБ Изх. на БНБ 
№ 1748-0371/2010 и Надзорен документ на БНБ Изх. на БНБ № 1748-0296/2009). В него  
„Банков надзор“ при БНБ няколкократно посочва, на „УниКредит Булбанк“, че 
нарушава чл.58 ал.1 т.2 и чл.59 от Закона за кредитните институции с добавянето на 
компонентата  „Премия“. 

4. Запознайте се с документите по случая „Пламен Стоянов“: 

 Експертиза (виж тук) 

 Решение на Русенския Районен Съд на първа инстанция (виж тук) 

 Решение на Русенския Окръжен Съд на втора инстанция (виж тук) 

 Други документи по случая (виж тук) 
5. След като се запознаете с документите по-горе, се обърнете към адвокат за съвет и 

завеждане на дело. Тук съм приложил моята искова молба (виж тук) 

mailto:desislava.lozanova@gmail.bg
http://www.advokatvoleva.com/
http://plamen1967.files.wordpress.com/2012/01/kzp_protokol_27_21062010_neravnopravni_klauzi.pdf
http://plamen1967.files.wordpress.com/2012/01/2010-06-30-1748-0371-bnbtouni1.pdf
http://plamen1967.files.wordpress.com/2012/01/2010-06-30-1748-0371-bnbtouni1.pdf
http://plamen1967.files.wordpress.com/2012/01/20090520_bnb_uncr.pdf
http://plamen1967.files.wordpress.com/2012/07/ekspertiza1.pdf
http://plamen1967.files.wordpress.com/2012/05/reshenietomi.pdf
http://plamen1967.files.wordpress.com/2012/01/reshenieto_mi_na_vtora_instancia1.pdf
http://plamen1967.wordpress.com/bulbank_documents/mydocuments/
http://plamen1967.files.wordpress.com/2012/07/iskova_molba.pdf

