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ДО 

Изпълнителните директори и членове на 

Управителния съвет, представляващи 

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД 

Г-Н ...................... 

Г-Н ...................... 

 

 

КОПИЕ ДО 

ПОДУПРАВИТЕЛ 

Управление „Банков надзор” при 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 

Г-Н РУМЕН СИМЕОНОВ 

 

 

 

Ж А Л Б А 
 

 

от … ………………………,  

ЕГН……………………., 

адрес: гр. София, кв. ,  

gsm:  

 

 

ОТНОСНО: едностранна промяна в 

условията по Договор /.2008г. за 

банков ипотечен кредит на физическо 

лице  

 

 

 

 Уважаеми господин ..............., 

 Уважаеми господин Симеонов, 

 

 На основание Договор №/….2008г. за банков ипотечен кредит на 

физическо лице, сключен между мен в качеството ми на Кредитополучател и 

„УниКредит Булбанк”АД – Кредитор, усвоих предоставен ми ипотечен кредит. 

Съгласно условията на чл.4 на цитирания договор размерът на кредита е 

50000/петдесет хиляди/евро при годишен лихвен процент /ГЛП/ за редовен 

дълг, който се формира от сбора на два компонента, а именно:  

1. базов лихвен процент по ОУ на банката, а именно: едномесечен 

EURIBOR в размер на 4.465% към момента на сключване на договора, 

т.е. първият елемент, от който се формира лихвеният процент е 

променлива величина и  

2. фиксирана надбавка в размер на 2.735% - константна величина,  

т.е. съгласно чл.4.1.а. годишният лихвен процент към момента на сключване 

на договора е 7.20%.  

Видно от чл.11.1. на договора „За ползвания кредит 

Кредитополучателят заплаща лихви в съответствие с Раздел ІІІ от ОУ в 

размерите по чл.4 от този договор, както следва: 11.1.1. лихвата за 

редовен дълг е определена в чл.4.1.а. от договора...”. Ето защо съгласно 

цитираната клауза размерът на дължимата от мен лихва по отпуснатия кредит 

се определя единствено и само като сбор на посочените по-горе и в 
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договора два компонента. Това правило не може да бъде изменяно 

едностранно от банката, дори и при наличие на промени в установените общи 

условия по договори за банков кредит, защото ако общите условия на 

банката противоречат на уговореното в договора, се прилагат клаузите на 

индивидуално сключения договор. Изводът е, че банката - кредитор може да 

променя ГЛП през време на действие на договора като следствие от 

изменение на базовия лихвен процент – EURIBOR на основание чл.11.2 от 

договора и чл.9.4. от ОУ, но не може едностранно без мое съгласие да 

променя модела на формиране на ГЛП, който модел е заложен в договора и 

включва сбор от два компонента.   

До настоящия момент стриктно изпълнявам поетите по договора 

задължения и погасявам в срок всички дължими вноски по кредита. 

Въпреки това съгласно приложени към настоящата жалба уведомителни 

писма, изходящи от банката – кредитор дължимите от мен месечни вноски 

бяха преизчислени, т.е. увеличени от банката без мое съгласие „следствие 

от влязла в сила нова стойност на променлива компонента на годишния 

лихвен процент, приложим по кредита”. Учудването ми беше голямо, защото в 

периода, в който получих тези писма стойността на променливата компонента 

по моя договор, а именно пазарния индекс EURIBOR бележеше спад, което се 

наблюдава и до момента. При направено запитване установих, че „УниКредит 

Булбанк”АД едностранно в нарушение на договора са изменили формулата, по 

която се образува годишния лихвен процент, като към посочените по-горе 

две компоненти е добавена нова трета компонента, която е променлива – 

премия в размер до 2 /два/ процентни пункта. 

Считам, че извършената промяна в договорените лихвени условия е 

недопустимо нарушение на договора, предвид следните съображения:   

В договора и в представените ми при сключването му общи условия 

няма клауза, по силата на която банката да има право едностранно да 

изменя начина на формиране на ГЛП. В чл.9.4 от ОУ е предвидено, че 

банката може да промени размера на анюитетната вноска по нейна преценка, 

ако това е в интерес на кредитополучателя, пред каквато хипотеза в 

конкретния случай очевидно не сме изправени. Недопустимо е банката 

едностранно и без мое съгласие по силата на вътрешни актове или по друг 

начин да променя условията по един вече сключен договор. В този смисъл 

такива изменения не ме обвързват и са правно ирелеватни при уреждане на 

облигационното отношение, възникнало между мен и банката на основание на 

сключения договор за банков кредит. Противното е в нарушение на принципа 

на равнопоставеност на правните субекти и възприемането му би означавало, 

че банката – кредитор може едностранно да налага правила, включително 

напр. ГЛП в размер на 20 и повече процентни пункта, което очевидно е 

незаконосъобразно.  

Следва да отбележа, че съгласно императивната норма на чл.298 от 

Търговския закон общи условия по една сделка стават задължителни за 

другата страна, т.е. за мен, само ако заявя писмено, че ги приемам, респ. 

на основание ал.2 от същия член такива общи условия ме обвързват само, 

ако са ми предадени при сключване на договора. Във връзка с това и като 

имам предвид, че към момента на подписване на договора за банков кредит 

не съм приемал общи условия, които дават право на банката да изменя 

начина на определяне на ГЛП, се налага изводът, че претендираните от 

банката увеличени вноски по кредита са без правно основание, респ. 

получени суми вследствие извършено преизчисляване водят до неоснователно 

обогатяване на насрещната страна.  

На следващо място в случай, че изобщо има такова решение на 

ръководството на „УниКредит Булбанк”АД, същото противоречи на 

разпоредбата на чл.58 от Закона за кредитните институции, която 

предвижда, че годишният лихвен процент, метода за изчисляване на лихвата, 

както и условията при които може да се променя лихвата се съобщават от 

банката в писмена форма при отпускане на кредита. Разпоредбата отново е 
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императивна и не допуска отклонение от принципа, че промяна на условията 

относно формиране на лихвата по кредита не може да става на един следващ 

момент след сключване на договора едностранно от банката – кредитор без 

за това да е уведомен и да е съгласен кредитополучателят и то още при 

сключване на договора.   

 На основание чл.20а от Закона за задълженията и договорите 

договорът има силата на закон за страните, които са го сключили и може да 

бъде изменян само по взаимно съгласие на страните или на основание, 

предвидени в закона, каквито считам, че не са налице в конкретния случай. 

Следователно насрещната страна по договора - „УниКредит Булбанк”АД не би 

могла правомерно да прави изменения на условията по банковия ми кредит 

независимо от изменение на пазарната конюнктура в страната, в случай че 

от банката се дава такова обяснение. 

 Във връзка с конкретния казус следва да се има предвид и наличието 

на съществено противоречие в договора между предвиденото в чл.18 от една 

страна и чл.19 от друга. Първо се въвежда правилото, че договорът може да 

бъде изменен с писмено споразумение между страните, а след това в чл.19 

се сочи, че всички промени в ОУ, които като такива също са част от 

договора, влизат в сила от датата на приемането им от „УниКредит 

Булбанк”АД и са задължителни за страните. Това от своя страна буквално би  

означавало, че промени в договора могат да се правят едностранно от 

банката и да обвързват насрещната страна. Очевидно, че цитираната клауза 

на чл.19 в този си вид поради противоречие с чл.298 от ТЗ е нищожна и не 

би могла да има правно действие. В още по-голяма степен може да се 

твърди, че променени клаузи на ОУ, които противоречат на договора и в 

частност на изрично разписания модел на изчисляване на ГЛП, не могат да 

бъдат приложени поради това, че договорът има приоритет, респ. банката – 

кредитор не може да черпи права от тях. 

 Предвид изложеното считам, че с неправомерните си действия 

„УниКредит Булбанк”АД ме ощетява като ми причинява имуществена вреда. 

Заявявам своята претенция да се преустанови констатираното нарушение на 

договора за банков кредит и да ми бъдат възстановени надвзетите без 

правно основание суми. Очаквам решение и съдействие в най-кратък срок, 

като се надявам, че ще отчетете наличието на взаимен интерес от уреждане 

на този въпрос. В противен случай, ще бъда принуден да реализирам правата 

си по предвидения в закона ред с всички произтичащи от това правни 

последици. 

       

  

Приложения: 1. копие от договор за банков кредит; 2. копия от 

уведомителни писма, изходящи от „УниКредит Булбанк”АД.  

 

 

...08.2009г. 

гр. София      С уважение:...............       

/ИВО …………………………../ 

   

 

 

  


