
 
 

Стойности на референтните лихвени проценти (РЛП), прилагани от 

Банка ДСК, от които зависи променливия лихвен процент по кредити 

и кредитни карти за физически лица  

 

 

• По договори за кредит и кредитни карти в лева, сключени след 01.07.2018 г. се прилага РЛП, 

представляващ индикатор „Ефективен годишен лихвен процент по салда по срочни депозити в 

лева на домакинства със срок над 1 ден до 2 години“*, както следва: 

Стойност на индикатор Приложима стойност на РЛП Период на валидност   

към 01.07.2018 г.: 0,22% 0,22% 01.07.2018 г. – 14.07.2018 г. 

към 11.07.2018 г.: 0,22% 0,22% 15.07.2018 г. – 14.01.2019 г. 

към 11.01.2019 г.: 0,18% 0,18% 15.01.2019 г. – 14.07.2019 г. 

към 11.07.2019 г.: 0,17% 0,17% 15.07.2019 г. – 14.01.2020 г. 

към 13.01.2020 г.: 0,15% 0,15% 15.01.2020 г. – 14.07.2020 г. 

към 13.07.2020 г.: 0,13% 0,13% 15.07.2020 г. – 14.01.2021 г. 

към 13.01.2021 г.: 0,11% 0,11% 15.01.2021 г. – 14.07.2021 г. 

към 13.07.2021 г.: 0,09% 0,09% 15.07.2021 г. – 14.01.2022 г. 

към 12.01.2022 г.: 0,06% 0,06% 15.01.2022 г. – 14.07.2022 г. 

към 13.07.2022 г.: 0,05% 0,05% 15.07.2022 г. – 14.01.2023 г. 

към 11.01.2023 г.: 0,06% 0,06% 15.01.2023 г. – 14.07.2023 г. 

 

 

• По договори за кредит и кредитни карти в лева, сключени преди 01.07.2018 г. се прилага 

РЛП, формиран от индикатор „Ефективен годишен лихвен процент по салда по срочни депозити 

в лева на домакинства със срок над 1 ден до 2 години“* и изравнителен дисконт, както следва: 

Стойност на  

индикатор 

Изравнителен  

дисконт 

Приложима стой-

ност на РЛП 

Период на 

валидност  

към 01.07.2018 г.: 0,22% 0,057% 
0,163%  

(0,22%-0,057%) 

01.07.2018 г. – 

14.07.2018 г. 

към 11.07.2018 г.: 0,22% 0,057% 
0,163%  

(0,22%-0,057%) 

15.07.2018 г. – 

14.01.2019 г. 

към 11.01.2019 г.: 0,18% 0,057% 
0,123%  

(0,18%-0,057%) 

15.01.2019 г. – 

14.07.2019 г. 

към 11.07.2019 г.: 0,17% 0,057% 
0,113%  

(0,17%-0,057%) 

15.07.2019 г. – 

14.01.2020 г. 

към 13.01.2020 г.: 0,15% 0,057% 
0,093%  

(0,15%-0,057%) 

15.01.2020 г. – 

14.07.2020 г. 

към 13.07.2020 г.: 0,13% 0,057% 
0,073%  

(0,13%-0,057%) 

15.07.2020 г. – 

14.01.2021 г. 



към 13.01.2021 г.: 0,11% 0,057% 
0,053%  

(0,11%-0,057%) 

15.01.2021 г. – 

14.07.2021 г. 

към 13.07.2021 г.: 0,09% 0,057% 
0,033% 

(0,09%-0,057%) 

15.07.2021 г. – 

14.01.2022 г. 

към 12.01.2022 г.: 0,06% 0,057% 
0,003% 

(0,06%-0,057%) 

15.01.2022 г. – 

14.07.2022 г. 

към 13.07.2022 г.: 0,05% 0,057% 
0,000% 

(0,05%-0,057%) 

15.07.2022 г. – 

14.01.2023 г. 

към 11.01.2023 г.: 0,06% 0,057% 
0,003% 

(0,06%-0,057%) 

15.01.2023 г. – 

14.07.2023 г. 

* Стойностите на индикатора „Ефективен годишен лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на дома-

кинства, със срок над 1 ден до 2 години“ се публикуват на интернет страницата на Българска народна банка:  

https://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRIROnDeposits/StIRIROnDepositsHouseholdsAndNP

ISHs/index.htm в секция „Лихвена статистика“, раздел „Домакинства и НТООД“, таблица „Лихвени проценти и 

обеми по салда по срочни депозити на сектор Домакинства”. 

Забележка:  Индикаторът „Ефективен годишен лихвен процент по салда по срочни депозити 

в лева на домакинства със срок над 1 ден до 2 години“ е един и същ по вид, начин на определяне 

и стойност с досега публикувания индикатор “Среден лихвен процент по салда по срочни де-

позити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години“. Разликата е само в актуализи-

раното наименование съгласно това на страницата на БНБ. 

 

 

• По договори за кредит и кредитни карти в евро, сключени след 20.02.2023 г., се прилага 

РЛП, формиран от индикатор „Ефективен годишен лихвен процент по салда по срочни депозити 

в евро на домакинства със срок над 1 ден до 2 години“**, както следва: 

Стойност на индикатор Приложима стойност на 

РЛП 

Валидност за период 

към 11.01.2023 г.: 0,07% 0,07% 20.02.2023 г. – 14.07.2023 г. 

** Стойностите на индикатора „Ефективен годишен лихвен процент по салда по срочни депозити в евро на дома-

кинства, със срок над 1 ден до 2 години“ се публикуват на интернет страницата на Българска народна банка:  

https://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRIROnDeposits/StIRIROnDepositsHouseholdsAndNP

ISHs/index.htm в секция „Лихвена статистика“, раздел „Домакинства и НТООД“, таблица „Лихвени проценти и 

обеми по салда по срочни депозити на сектор Домакинства”. 

 

 

 

https://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRIROnDeposits/StIRIROnDepositsHouseholdsAndNPISHs/index.htm
https://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRIROnDeposits/StIRIROnDepositsHouseholdsAndNPISHs/index.htm
https://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRIROnDeposits/StIRIROnDepositsHouseholdsAndNPISHs/index.htm
https://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRIROnDeposits/StIRIROnDepositsHouseholdsAndNPISHs/index.htm


• По договори за кредитни карти в щатски долари, сключени след 20.02.2023 г., се прилага 

РЛП, представляващ лихвен бенчмарк „6-месечен CME Term SOFR“***, както следва: 

Стойност на лихвен бенчмарк Приложима стойност на 

РЛП 

Валидност за период 

към 11.01.2023 г.: 4,812% 4,812% 20.02.2023 г. – 14.07.2023 г. 

*** Администратор на лихвения бенчмарк е CME Group Benchmark Administration Limited (CBA). Стойностите на 

индекса 6-месечен CME Term SOFR са публикувани на интернет страницата https://www.cmegroup.com/market-

data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html 

 

 

• По договори за кредит в евро и кредитни карти в евро и щатски долари, сключени преди 

20.02.2023 г., се прилага РЛП, представляващ лихвен бенчмарк „6-месечен EURIBOR“****, 

както следва: 

Стойност на лихвен бенчмарк Приложима стойност на 

РЛП 

Валидност за период 

към 11.07.2018 г.: -0,271% 0% 15.07.2018 г. – 14.01.2019 г. 

към 11.01.2019 г.: -0,236% 0% 15.01.2019 г. – 14.07.2019 г. 

към 11.07.2019 г.: -0,342% 0% 15.07.2019 г. – 14.01.2020 г. 

към 13.01.2020 г.: -0,324% 0% 15.01.2020 г. – 14.07.2020 г. 

към 13.07.2020 г.: -0,332% 0% 15.07.2020 г. – 14.01.2021 г. 

към 13.01.2021 г.: -0,527% 0% 15.01.2021 г. – 14.07.2021 г. 

към 13.07.2021 г.: -0,513% 0% 15.07.2021 г. – 14.01.2022 г. 

към 12.01.2022 г.: -0,529% 0% 15.01.2022 г. – 14.07.2022 г. 

към 13.07.2022 г.: 0,363% 0,363% 15.07.2022 г. – 14.01.2023 г. 

към 11.01.2023 г.: 2,858% 2,858% 15.01.2023 г. – 14.07.2023 г. 

**** Администратор на лихвения бенчмарк е Европейски Институт за Парични Пазари. ЕИПП публикува стой-

ностите на лихвения бенчмарк на интернет страницата: https://www.emmi-benchmarks.eu 
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