
 
 

План за действие на Банка Пиреос България АД 

съгласно изискванията на чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 

на Европейския парламент и на Съвета 
 

 

Настоящият план за действие се изготвя и приема в изпълнение на изискванията 

на чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на 

Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на 

финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на 

инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на 

Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.) в случай на преустановяване 

изчисляването и публикуването на бенчмарковете ЛИБОР, СОФИБОР и ЮРИБОР или 

при съществено изменение на техните стойности. 

 

I. Aлтернативни бенчмаркове, използвани като заместители на 

бенчмарковете, които вече не се изготвят.  

Бенчмаркът е еталон използван за сравнение. Отнася се основно за пазарни 

индекси, характеризиращи се с голяма популярност, широко приложение и в 

изготвянето на които участват поне 10 процента от водещите пазарни участници. 

Такива на местният пазар са ЛИБОР, СОФИБОР и ЮРИБОР. Ценообразуването на 

много финансови инструменти и финансови договори зависи от точността и 

достоверността на бенчмарковете, така че заместването на подобни бенчмаркове с 

индекси или алтернативни бенчмаркове е допустимо при изпълнение на следните 

условия: 

1. Бенчмаркът се е променил съществено или администраторът или 

компетентният орган, който го поддържа, е оповестил официално 

прекратяване на изготвянето му. 

2. Националното законодателство е дало възможност за определяне на индекс, 

който да замести прекратеният бенчмарк. 

 

II. Утвърждаване на плана за действие, методика и определяне на 

заместващ индекс /референтен лихвен процент/ 

1. Директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L 

171/1 от 29 юни 2016 г.) указват при съществено изменение на стойностите 

на индексите или преустановяване на тяхното изчисление, банките да 

прилагат предварително разработени и одобрени планове за действие и 

определяне на заместващи индекси, наричани в настоящия план 

РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ. 

2. При възникнала необходимост от заместване на бенчмарк дирекция 

„Ликвидност и финансови пазари“ изготвя предложение за заместващ 

РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ. 



 
3. Предложението се разглежда и обсъжда в работна група с цел оценка на 

въздействието и ефектите при въвеждaнeто на РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН 

ПРОЦЕНТ както за клиентите, така и за Банката. Анализират се 

включително, но не само законосъобразност, потенциални пазарни, 

валутни и операционни рискове, възможности за техническа реализация 

при въвеждане и поддържане на РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ. 

4. Преглежда се последния утвърден план за действие по чл.28, параграф 2 

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

юни 2016 г. и при необходимост се въвеждат промени. 

5. Дирекция „Ликвидност и финансови пазари“ и дирекция „Управление на 

риска“ изготвят подробна методика за изчисляване и актуализация на 

РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, който да замести прекратения 

бенчмарк. 

6. Методиката за изчисляване на РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ трябва 

да отговаря на следните минимални задължителни изисквания: 

‒ Да бъде прозрачна, обективна и да се базира на бенчмарк за 

лихвен процент и/или индекс, и/или индикатори, публикувани от 

Българската народна банка и/или от Националния статистически 

институт или на комбинация от тях. 

‒ РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ да отговаря на изискванията по 

смисъла на Закона за кредититните институции, ЗПК, ЗКНИП и 

регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета 

7. Утвърждаването на Методиката за определяне на РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН 

ПРОЦЕНТ на Банка Пиреос България АД, както и определянето на 

стойността му се извършва на заседание на Комитета за управление на 

актива и пасива на Банка Пиреос България АД.  

8. Приетата от КУАП методика и определеният РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН 

ПРОЦЕНТ се обявяват публично най-късно един ден преди датата на 

влизането му в сила. 

 

III. Въвеждане на индекси - РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ на Банка 

Пиреос използвани като заместители на бенчмарковете, които вече не 

се изготвят.  

При въвеждане на избрания РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ се вземат под внимание 

действащите договорни отношения с клиентите и законовите изисквания в сила към 

момента на замяната. Към датата на изготвяне на настоящия план са налице нормите 

на чл.58, ал.6 от ЗКИ, чл.33а, ал.6 от ЗПК, чл.25, ал.7 от ЗКНИП, съобразно които, към 

момента на прилагането на настоящия план за действие, новият лихвен процент по 

договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора 

преди този момент. В тази връзка Банката въвежда и определя корекционна 

компонента, която има за цел да приведе в съответствие стойността на избрания 

заместващ индекс/референтен лихвен процент, така че към датата на въвеждането му 

крайната стойност на лихвения процент да не е по-висока от размера преди този 

момент. Конкретната корекционна стойност се определя индивидуално към датата на 

заместването.      

 



 
IV. Действия при изпълнение на плана за действие 

 

Заместването на индекс във всички котирани срочности (бенчмарковете, които вече 

няма да се изготвят), който се използва за формиране на променлив лихвен процент, 

ще засегне следните групи клиенти на банката: 

1. Клиенти физически лица, страна по действащи договори за потребителски и 

ипотечни кредити и кредити-овърдрафт – когато преустановеният индекс участва 

под формата на референтен лихвен процент във формирането на приложимата 

лихва по съответния кредитен продукт. 

2. Клиенти юридически лица, страна по активни договори за кредит и кредитни 

ангажименти - когато преустановеният индекс участва под формата на 

референтен лихвен процент във формирането на приложимата лихва по 

съответния кредитен продукт.  

3. Клиенти физически и юридически лица, титуляри по платежни сметки – когато 

преустановеният индекс участва под формата на референтен лихвен процент 

във формирането на приложимата лихва по съответния продукт. 

 

При всеки случай на отпадане на приложим индекс, Банката създава нужната 

организация и подготовка с цел своевременно и надлежно уведомяване на засегнатите 

групи клиенти, посредством, но не само чрез: 

1. Публикуване на уведомление за отпадането на приложимите индекси и 

съответният заместващ ги индекс/референтен лихвен процент на официалната 

корпоративна интернет страница на Банка Пиреос България АД. 

www.piraeusbank.bg  

2. Публикуване на индивидуално съобщение на началната потребителска страница 

на електронното банкиране за клиентите, ползващи тази услуга. 

3. Информационни материали, съдържащи уведомления за отпадането на 

приложимите индекси и съответният заместващ ги РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН 

ПРОЦЕНТ ще бъдат поставени на видно място в банковите клонове на „Банка 

Пиреос България“ АД. 

4. Изпращане на уведомителни писма по електронна поща на последния посочен 

от клиента електронен адрес за кореспонденция; 

 

Избраният заместващ РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ се използва за формиране на 

плаващ лихвен процент и по нови кредитни ангажименти за физически и юридически 

лица. В тази връзка се прилага план за актуализация на информационните и 

маркетингови материали към потребителите, както и всички съпътстващи кредитната 

сделка документи. Актуализира се и се публикува приложимата лихвена методология 

съгласно изискванията на чл.25 от Закон за кредитите за недвижими имоти на 

потребители и чл.33а от Закон за потребителския кредит. 

Заместването на индексите по действащите договори за кредити е обезпечено 

технически в банковите системи. Изготвя се матрица за заместване на отпадащия 

индекс, с помощта на която, индивидуално се определя корекционната компонента за 

постигане на съответствие относно всеки кредитен ангажимент, така че при подмяната 

да бъде спазено нормативното изискване на чл. 58, ал. 6 от ЗКИ. Подмяната се 

http://www.piraeusbank.bg/


 
извършва автоматизирано и едновременно с влизане в сила на заместващия 

РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ.  

Банката създава организация относно техническото обезпечаване и на новите кредитни 

продукти, като за тях се създават нови продуктови лихвени категории, формирани на 

база заместващия РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ.  

Настоящият план за действие е приет на заседание на Изпълнителния комитет на Банка 

Пиреос България АД с Протокол № 19 от 19.06.2018 и отменя всички предишни планове 

и свързаните с тях известия и изпратени уведомления в това число плана посочен в 

писмо на Банка Пиреос България АД писмо с изх.№ 1001.1297-1 от 16.04.2018, 

изпратено до подуправителя на Българска Народна Банка, ръководещ управление 

„Банково“, в отговор на писмо на БНБ с изх.№ БНБ -29639/12.03.2018 относно спазване 

на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета. 

Настоящият план е изготвен изцяло в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011, който 

е достъпен на следния интернет адрес: https://publications.europa.eu/bg/publication-

detail/-/publication/5f55dd2e-3dbb-11e6-a825-01aa75ed71a1/language-bg 

https://publications.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/5f55dd2e-3dbb-11e6-a825-01aa75ed71a1/language-bg
https://publications.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/5f55dd2e-3dbb-11e6-a825-01aa75ed71a1/language-bg

