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Запитване, изпратено на 
06/05/2010 

 

Запитване 
74760: Моето име е Пламен Стоянов,  

На 12 Март 2007г. взех ипотечен заем от Булбанк - България за закупуване на жилище, 

с годишен лихвен процент EURIBOR 6M + 3.14%. Начисляането на лихвата по заема, 

беше корекно начислявана до Ноември 2008г, когато Булбанк реши да промени моя 

годишен лихвен процент без мое съгласие на лихвен процент определен по осмотрение 

на банката - "Банков Лихвен Процент на Булбанк" + 2.92%.  

На моите оплаквания, че аз не съм съгласен с тази промяна на пъроначалния ми 

договор за ипотечен заем, ми посочиха общите условия на банката, че тя има 

едностранното право да го прави.  

 

Може ли да ми дадете информация, към коя Европейска институция да се обърна за 

помощ.  

 

В България Комисия за защита на потребителите е ограничена в правата си да помага 

на клиени с ипотечни заеми. Банков Надзор на БНБ не иска да коментира законността 

на тази едностранна промяна на начина на изчисляване на годишния ми лихвен 

процент, който е в полза на Банката и в мой ощърб. А в България липсва и Финансов 

Обудсман към когото да се обърна.  

 

Може ли да ме посъветвате, към кого да се обърна за помощ?  

 

С Уважение,  

г-н Стоянов 

 

Отговор 
 

Уважаеми Г-н Стоянов,  

 

Благодарим Ви, че се свързахте със Службата за ориентиране на гражданите.  

 

Не сме компетентни да коментираме доколко е издържан договора Ви от гледна точка 

на българските закони. Можем да дадем становище само спрямо правото на ЕС.  

 

На базата на информацията, която ни давате считаме, че е налице нарушение на 
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изискването за добросъвестност провъзгласено в Директива 93/13/ЕИО. Това е така, 

поради значителната неравнопоставеност между Вас и Банката относно правата и 

задълженията ви по договора: по-конкретно, Банката може едностранно да променя 

лихвата. Освен това, въпросното условие е било в общите условия на договора – т.е. 

като потребител не сте имал възможност да повлияете на съдържанието.  

 

За справка, моля вижте член 3, Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. 

относно неравноправните клаузи в потребителските договори:  

 

‘1. В случаите, когато едно условие по договор не е индивидуално договорено, се счита 

за порочно, когато противно на изискването за добросъвестност, е причина за 

значителна неравнопоставеност между договарящите се страни относно правата и 

задълженията им по договора, което е в ущърб на потребителя.  

 

2. Не се счита за индивидуално договорено условие, което е съставено предварително и 

следователно потребителят не е имал възможност да влияе на съдържанието му, по-

специално във връзка с предварително изготвяните типови договори.’  

 

Пълен текстна на Директива 93/13/ЕИО:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:EN:HTML 

(на английски)  

 

http://ecc.kzp.bg/index.php?mode=viewd&group_id=21&document_id=104 (на български)  

 

По силата на българския Закон за кредитните институции, трябва да подадете първо 

жалба в самата банка, а след това в Банков надзор в БНБ. Разбираме от писмото Ви, че 

не са обърнали внимание на оплакването Ви.  

 

Съветваме Ви да се свържете с потребителска организация в Бългаия, където да 

обсъдите различните възможностти за разрешаване на правния Ви спор с банката – 

както съдебни, така и извънсъдебни.  

 

На тази уеб страница: 

http://ec.europa.eu/consumers/overview/country_profile/BG_web_country_profile.pdf  

можете да намерите полезна информация за потребителски организации в България, 

включитлно и такива, които могат да представляват потребители пред съда при 

колективни искове; за български държавни институции, компетентни да разгледат 

оплакването Ви; за различни закони и политики в България, релевантни за вашия 

случай.  

 

Във въпроса си по-скоро ни питате за несъдебна институция, към която да се обърнете.  

 

Съветваме Ви да подадете жалба в Европейския потребителски център – или във 

Великобритания или в България.  

Информация за контакт:  

http://ecc.kzp.bg/  

http://www.ukecc.net/sub.asp?id=152  

 

Също така, можете да подадете жалба до FIN-NET (UK): 

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm  
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По правило европейските потребителски центрове разглеждат жалби на потребители, 

когато те са свързани с транс-гранични услуги. Тъй като обаче Вие живеете във 

Великобритания, а договорът Ви е сключен в България, би следвало жалбата Ви да 

бъде разгледана. Трябва според нас да се вземе предвид и обстоятелството, че в 

България няма финансов омбудсман.  

 

Също така, можете да пишете до Асоциацията на банките в България, че практиката на 

Вашата банка нарушава Етичния кодекс на Асоциацията на банките в България (текст: 

http://www.abanksb.bg/codeBG.html)  

За повече информация и контакт:  

http://www.abanksb.bg/contactsBG.html  

http://www.abanksb.bg/statuteBG.html  

 

Можете също да пишете до European Mortgage Federation (EMF), че практиката на 

банка в България нарушава етичните стандарти за отговорно кредитиране приети от 

EMF свързани с прозрачността и изграждането на доверие у потребителите. За повече 

информация и контакт:  

http://www.hypo.org/Content/Default.asp?PageID=406  

http://www.hypo.org/Content/default.asp?PageID=417  

 

Надяваме се, че отговорът ни е бил полезен.  

 

Ако имате въпроси или Ви е нужна повече информация, моля непременно се свържете 

с нас отново, чрез нашия уеб формуляр:  

http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_bg.htm  

 

Всичко най-добро!  

Служба за ориентиране на гражданите  

 

 

 

 

Бележка: За да изпратите друго запитване, моля посетете уебсайта на Службата за 

ориентиране или се свържете с EUROPE DIRECT.  
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