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Уважаеми г-н Стоянов, 

 

На конкретно зададените от Вас въпроси на открития имейл адрес на г-н Джамбои 

предоставяме съответно отговори: 

 

А. На  Ваш имейл от  5 юли 2011: 

1. Да, на сайта на Банката не е публикувано уведомление за първото увеличение на 

базовия лихвен процент (БЛП) извън стойността на приложимия пазарен индекс чрез 

въвеждане на премия от 1 п.п.  Относно това клиентите бяха уведомени с  

индивидуални писма. 

2. Тъй като кредитът Ви се изплаща на анюитетни вноски, Вие също би трябвало да сте 

уведомен с писмо, посочващо новата Ви вноска, преизчислена вследствие на 

променения лихвен процент (заради променената стойност на БЛП). В действителност, 

обаче минималната промяна на лихвения процент е позволила запазване на размера 

на вноската (промяната е засегнала съотношението лихва –главница в рамките на 

вноската). По-тази причина най-вероятно, към вас не е изпращано уведомително 

писмо. Става въпрос за период отпреди повече от две години и половина, което ни 

затруднява да направим проверка със задна дата. 

3. Условието по т. 11.1.1.1 от Условията ( част от договора за кредит)  се отнася за БЛП, т.е. 

за сумата от стойността на пазарния индекс и премията. (промяната в общия лихвен 

процент зависи само от промяната в БЛП, защото БЛП е променливата компонента на 

лихвения процент). Променената стойност на БЛП се предопределя от сумарния ефект, 

предизвикан  от промяната на пазарния индекс и на премията. По-долу ще се спрем по-

конкретно, на  лихвен процент, прилаган по Вашия кредит. 

 

Б. На Ваш имейл от 7 юли 2011: 

Крайният срок за погасяване на Вашия кредит не е променян (05.03.2022г. съгласно 

договорните условия). По-долу сме допълнили Вашата табличка с информация, която да ни 

помогне да Ви изясним как цитираните промени в лихвения процент са се отразили на размера 

на плащанията Ви по кредита и защо след въпросното увеличение на лихвения процент не е 

била увеличена дължимата анюитетна вноска. 

 
 
 
 
 

Start Date End Date Principаl Interest Installment 
Rate/Rate 
changes 

Доп. инфо 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)  

(1) 05.09.2008 05.10.2008 119.78 187.66 307.44 7%  

(2)  
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05.10.2008 05.11.2008 120.48 186.96 307.44 7%  

(3)   
 
 
05.11.2008 

 
 
 
05.12.2009 

 
 
 

115.71 

 
 
 

191.73 

 
 
 

307.44 

7% up to 8.37% 

Промяната е 
в сила от 
28.11.2008* 

(4) 
05.12.2009 05.01.2009 108.36 199.08 307.44 7.0509% 

Промяната е 
в сила от 
01.12.2008* 

(5) 
05.01.2009 05.02.2009 

 
113.93 

 
193.51 307.44 

7.0509% to 
5.657% 

Промяната е 
в сила от 
02.02.2009* 

*Вж.  Лихвения лист 

Принципно сте прави, че при промяна на лихвения процент, при равни други условия, се 

променя и съответстващата анюитетна вноска.  Въпросът е кога точно се прави преизчисление 

на вноската. В конкретния случай, вж.  р.(3), по-високият лихвен процент е начисляван само за 

3 дни от визирания месечен период, поради което ИТ системата на банката е запазила размера 

на вноската за сметка на увеличаване на частта на дължимата лихва - 191.73, която сума 

надвишава платената лихва от предходния месечен период, вж. р. (2) - 186.96. Влиянието на 

увеличението на лихвения процент е било пренебрежимо малко за този месечен период от 

р.(3), поради което преизчисление на вноската (преанюитиране) не е било необходимо. За 

сравнение, забележете, че при двата последователни месечни периода (1) и (2), олихвявани с 

еднаква лихва от 7%, дължимата лихва на р.(2) е по-малка от предходно платената лихва на 

р.(1) -  съответно 186.96 и 187.66 – това е характерно за анюитетното изплащане на 

кредита.  

За следващия месечен период , вж. р. (4) незначително завишеният лихвен процент е 

позволил аналогично да бъде запазена месечната вноска чрез увеличаване на  размера на 

дължимата лихва за сметка на погасената част от главницата. През месечния период по р. (5) 

частта на платена лихва - 193.51 намалява сравнено с предходно платената лихва по р. (4) -

199.08. Това се дължи  на особеностите на анюитетното погасяване, които изтъкнахме по-горе 

– лихвеният процент е почти еднакъв за двата разглеждани периода, а за последните 3 дни е и 

по-нисък. 

Вследствие на подадена от Вас жалба през м.12/ 2009 г. горните стойности на лихвения 

процент (8.37%,7.0509%, 5.657% и 7.034%)  са ревизирани и кредитът е осчетоводен считано от 

05.12.2009 с лихвен процент, равен на началната стойност към датата на сключване на 

договора за кредит и следната структура (на база подписания Анекс № 3):  

7% = БЛП + 2.52% = 4.48% + 2.52%  

В допълнение към конкретните отговори по-горе, бихме искали да добавим следното: 

След направената проверка по Вашия кредит, се установи, че считано от 5.12.2009 до 

днешна дата той е олихвяван с горепосочения лихвен процент: 

4,48% + 2,52%= 7%, където 4,48% е стойност на БЛП, а 2,52% е фиксирана надбавка, 

чиято стойност не подлежи на промяна за срока на договора. 

Горната  структура на ГЛП се основава на измененията, въведени с  Анекс № 3. 



3 
 

 

На практика Банката не е приложила спрямо Вашия кредит лихвения процент, указан  

в Анекс № 4 ( сключен на 17.08.2009 г), относно който Вие зададохте въпрос с имейла си от 28 

юни 2011. С оглед на това, че тази ситуация е продължила почти две години, а 

горепосоченият лихвен процент е бил видим за Вас във Вашето  месечно извлечение по 

кредита, ние предлагаме да запазим и занапред  договорните лихвени условия по Вашия 

кредит  в рамките на договореното с  Анекс № 3 изменение ( което, разбира се,  ще се наложи 

да бъде оформено по надлежен ред) .  

При тези договорни условия лихвеният процент по Вашия кредит , както и досега, ще 

подлежи на промяна, само когато стойността на БЛП (БЛП се състои от 1-месечен EURIBOR и 

премия) надхвърли с повече от 2 п.п. сега действащата по Вашия кредит стойност от 4,48%.  За 

м. юли 2011г. например, текущата стойност на свързания с Вашия кредит БЛП е 5.311%= 

(1,131% + 4%), но тя е неприложима по Вашия кредит, защото се отличава от действащата 

стойност с по-малко от 2 процентни пункта.   

Очакваме да оцените и приемете нашето предложение относно   лихвените условия  по 

Вашия кредит. За нас е много важно да продължим нашите отношения. 

 

С уважение: 

 

Маргарита Чакалска 

Мениджър „Банкови продукти“ 

У-ние „Маркетинг и клиентски сегменти“ 

 

 

 

 

 

 


