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МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ 

С настоящата Методика се уреждат начинът за изчисляване на референтен 
лихвен процент от Б.Л.ЛИЗИНГ АД („Методиката”) и редът за следващи промени в 
стойността му при сключване на договори за лизинг. Методиката е приложима при 
сключването на договори за лизинг с променлив лихвен процент, с клиенти - юридически 
лица и физически лица - потребители по смисъла на Закона за потребителския кредит 
(ЗПК). За целите на настоящата Методика се използва смисъла на дефинициите, 
посочени в Общите условия към договори към финансов лизинг на Б.Л.ЛИЗИНГ 
АД: 

Референтен Лихвен Процент (РЛП) е променлива стойност, използвана като 
основа (лихвена база) за определяне на приложимия за договора променлив лихвен 
процент. РЛП представлява бенчмарк за лихвен процент съгласно 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.), или индекси, и/или индикатори, публикувани от Българската народна банка 
(БНБ) и/или от Националния статистически институт (НСИ), или комбинация от тях. 

Б.Л.ЛИЗИНГ АД определя и ползва за РЛП 3-месечния индекс на 
междубанков пазар EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - лихвен процент, при който 
се предоставят междубанкови срочни депозити в евро от една банка на друга в рамките 
на Еврозоната. За целите на Методиката и договора за лизинг, стойността му се 
актуализира в първия работен ден след края на всяко календарно тримесечие. 
Стойностите са публикувани на интернет страницата на Европейската банкова 
федерация. 

В случай, че към датата на сключване на договор РЛП е с отрицателна стойност 
се приема, че стойността на същия е „0” (нула). При сключване на договор за лизинг с 
дата преди датата за поредна актуализация на РЛП се приема стойността на последния, 
определен от Б.Л. ЛИЗИНГ АД. 

Актуализация на РЛП в погасителния план към договор за лизинг се прилага при 
промяна на 3-месечния EURIBOR с 0,5 (нула цяло и пет) процентни пункта спрямо 
РЛП, при който е сключен договора / погасителния план. 

При обективна невъзможност за получаване на стойности за използваният 
индекс EURIBOR като РЛП по договори за лизинг, Б.Л. ЛИЗИНГ АД ще прилага план за 
действие, изготвен съгласно чл.28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 от 8 юни 
2016г. По своя преценка ще определи друг индекс/индикатор/бенчмарк, публикуван/и от 
БНБ и/или НСИ, включен в регистъра от Регламент (ЕС) 2016/1011, които се използват за 
Референтен Лихвен Процент по смисъла на ЗПК и с характеристики, които не се 
отклоняват съществено от него. Когато това не е възможно, ще се прилага последната 
използвана стойност на РЛП. 

Б.Л. ЛИЗИНГ АД уведомява клиентите си за промяна на РЛП на интернет 
страницата си www.bll.bg. Настоящата Методика за определяне и ползване на Референтен 
Лихвен Процент при договори за лизинг е приета с решение на Съвета на директорите на 
Б.Л. ЛИЗИНГ АД с Протокол от 11.04.2022 г., в сила от 11.04.2022 г. Методиката се ползва 
за договори за лизинг с променлив лихвен процент, сключени след 11.04.2022г. 
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