
Период на прилагане
от 01.11.2022 г. до 28.02.2023 г.

Период на прилагане 6-МЕСЕЧЕН СОФИБОР 6-МЕСЕЧЕН EURIBOR

от 01.09.2013 г. до 28.02.2014 г. 1,681 0,345

от 01.03.2014 г. до 31.08.2014 г. 1,497 0,384

от 01.09.2014 г. до 28.02.2015 г. 1,220 0,267

от 01.03.2015 г. до 31.08.2015 г. 1,121 0,114

от 01.09.2015 г. до 29.02.2016 г. 0,947 0,040

от 01.03.2016 г. до 31.08.2016 г. 0,450 -0,129*   

от 01.09.2016 г. до 28.02.2017 г. 0,353 -0,192*

от 01.03.2017 г. до 31.08.2017 г. 0,291 - 0,238*

от 01.09.2017 г. до 28.02.2018 г. 0,260 - 0,273*  

от 01.03.2018 г. до 31.08.2018 г. 0,165 - 0,271* 

от 01.09.2018 г. до 28.02.2019 г. n/a -0,268*

от 01.03.2019 г. до 31.08.2019 г. n/a -0,229*

от 01.09.2019 г. до 29.02.2020 г. n/a -0,427*

от 01.03.2020 г. до 31.08.2020 г. n/a -0,371*

от 01.09.2020 г. до 28.02.2021 г. n/a -0,439*

от 01.03.2021 г. до 31.08.2021 г. n/a -0,518*

от 01.09.2021 г. до 28.02.2022 г. n/a -0,529*

от 01.03.2022 г. до 31.08.2022 г. n/a -0,480*

от 01.09.2022 г. до 28.02.2023 г. по кредити 

отпуснати преди 1.09.2022 г. n/a -0,150**
от 01.09.2022 г. до 28.02.2023 г. по кредити 

отпуснати от 1.09.2022 г. до 31.10.2022 г. n/a +1,077*

Период на прилагане

01.03.2011 г.  до 29.02.2012 г.

01.03.2012 г.  до 28.02.2013 г.

01.03.2013 г.  до 28.02.2014 г.

01.03.2014 г.  до 28.02.2015 г.

01.03.2015 г.  до 29.02.2016 г.

01.03.2016 г.  до 28.02.2017 г. 

01.03.2017 г.  до 28.02.2018 г. 

01.03.2018 г.  до 28.02.2019 г. 

01.03.2019 г.  до 29.02.2020 г. 

01.03.2020 г.  до 28.02.2021 г. 

01.03.2021 г.  до 28.02.2022 г. 

01.03.2022 г.  до 28.02.2023 г. 

Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) от Търговска банка Д АД по кредити, отпуснати 

след 1.11.2022 г.

стойност в проценти
0,050

- 0,348*

- 0,191*

- 0,108*

- 0,303*

- 0,497*

* При отрицателна стойност на индекса Търговска банка Д АД  прилага стойност съгласно „Методика за 

определяне на референтен лихвен процент по кредити на физически лица“. 

** Търговска банка Д предоставя отстъпка в лихвата в размер на 1.23 процентни пункта в стойността 

на приложимия 6-месечен EURIBOR за периода от 1.09.2022 г. до 28.02.2023 г. по действащи 

кредити, отпуснати преди 1.09.2022 г.

Архив на приложимите стойности на базовите индекси от Търговска банка Д АД 6-месечен 

Euribor и 6-месечен СОФИБОР за кредити отпуснати до 31.10.2022 г.

Архив на приложимите стойности на базовия индекс 

 12-месечен Euribor , кредити Нов дом, отпуснати преди 1.09.2013 г.

12-МЕСЕЧЕН EURIBOR

1,945

1,614

0,557

0,549

0,238

- 0,017*

- 0,113*


