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гр. С., 03.02.2012 г. 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А 

 

С. РАЙОНЕН СЪД, I Гражданско отделение, 36-ти състав,  в публично съдебно 

заседание на четвърти ноември две хиляди и единадесета година в състав: 

                                                

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ДИЛЯНА ГОСПОДИНОВА 

при секретаря Радка Христова като разгледа докладваното  от съдията гр.д. № 

15502 по описа на СРС за 2011 г., за да се произнесе, взе предвид следното: 

 

 Предявени са евентуално съединени искове с правна квалификация, 

както следва: главен иск по чл.146, ал.1 вр. чл.143 ЗЗП и евентуално 

предявен иск с правно основание чл.26, ал.1, предл.3 ЗЗД. 

Ищецът - Н. Т. И., твърди, че на 23.05.2008 г. с ответника - „Уникредит 

Булбанк” АД, сключили договор за банков кредит, като подписали и условия за 

усвояване, обслужване на кредита и изпълнение на задълженията по договор за 

банков кредит. Твърди, че клаузата на т.11.1.3 от Условията е неравноправна 

съгласно л.143 ЗЗП, доколкото с нея е предвидено при олихвяване на кредита 

да се отчитат единствено повишенията на индекса едномесечен EURIBOR, но не 

и намалението в стойността на този индекс. Счита, че по този начин се 

осуетява възможността за промяна на лихвения процент по кредита в случая, 

когато тази промяна ползва кредитополучателя, което създава неоправдана 

привилегия за банката. Твърди, че е налице и специалната хипотеза на 

чл.143, т.12 ЗЗП, доколкото при увеличаване на лихвата по кредита, 

представляваща цена на предоставената банкова услуга, за него не е 

предвидена възможност да се откаже от договора. Посочва също, че клаузата 

на чл.11.1.3. е част от стандартни, изготвени предварително типови условия 

на банката, върху съдържанието на които не е имал възможност да оказва 

влияние, както и всички останали клиенти на банката. Счита също, че  

клаузата на чл.11.1.3 от Условията противоречи и на добрите нрави, което 

също я прави нищожна. Поради изложеното моли съдът да признае за установено 

по отношение на „Уникредит Булбанк” АД, че т.11.1.3 от договора за кредит е 

нищожна поради противоречие на закона – чл.143 и 146 ЗЗП или евентуално 

поради противоречие с добрите нрави. Претендира присъждане на направените 

по делото разноски.  

В срока по чл.131 ГПК ответникът по иска – „Уникредит Булбанк” АД, оспорва 

същия. Твърди, че атакуваната клауза от договора не е нищожна. Твърди, че 

страните са предвидили промяна на лихвата по кредита, както при увеличение, 

така и при намаление на лихвения индекс с 1 пункт, който извод се налага 

при тълкуване на чл.10.5 от общите условия на „Уникредит Булбанк” АД. Това 

е ясно отразено и в последвалите актуализации на общите условия, при които 

се предоставят ипотечни кредити на физически лица, като в т.9.4. е 

използван изрично прецизния термин „изменение”. Посочва, че не е налице 

хипотезата на чл.143, т.12 ЗЗП, тъй като тя не се прилага по отношение на 

сделки с финансови инструменти и други стоки и услуги, чиито цена е 

свързана с колебания/ изменение на рамера на лихвения процент на финансовия 

пазар, които са извън контрола на търговеца или доставчика на финансови 

услуги, както е в конкретния случай. Освен това банката изрично е 

предвидила правото на клиента да прекрати договора, без да заплаща 

неустойка с т.9.1. от договора за банков кредит и т.9.6.3. от общите 

условия. Поради изложеното моли исковете да бъдат отхвърлени. Претендира 

присъждане на направените по делото разноски. 

 

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и ги обсъди в тяхната 

съвкупност, както и във връзка със становищата на страните и техните 

възражения, намира за установено от фактическа страна следното: 

На 23.05.2008 г. е сключен договор за банков кредит, с който „УниКредит 

Булбанк” АД предоставя на Н. Т. И., като кредитополучател, кредит в размер 

на 65 000 евро за покупка на недвижим имот и за извършване на строително-



довършителни работи, като кредитополучателят се задължава при условията на 

договора да усвои и върне кредита, ведно с начислените върху него лихви и 

комисионни, в сроковете за погсяване по т.12, в съответствие с установеното 

в договора и условията по кредита на физически лица – ипотечни кредити, с 

които кредитополучателят, съответно солидарно задължените лица са 

запознати. В т.4 от договора е предвидено, че годишният лихвен процент за 

съответния период на олихвяване е равен на базисен лихвен процент по 

т.10.3. и 10.4. от условията по кредит на физически лица, определен 

съгласно т.11.1.1. при подписване на настоящия договор  - едномесечен 

EURIBOR, и надбавка. С т.4.1.а от договора страните са се съгласили, че 

периода на лихвения план е от 23.05.2008 г. до 23.05.2038 г., базисният 

лихвен процент е 4, 389 %, надбавката е 2, 811 % и годишният лихвен процент 

е определен на 7, 20 %. В т.11.1. от раздел II от договора, наименувани 

условията за усвояване, обслужване на кредита и изпълнение на задълженията 

по договора за банков кредит № 243/ 23.05.2008 г. е предвидено, че 

кредитополучателят заплаща на кредитора лихви, изчислявани при годишна база 

– 360/360 дни- за кредити, издължавани чрез анюитетни погасителни вноски, 

съответно дългът по заемната сметка се олихвява с годишен лихвен процент, 

формиран от базисен лихвен процент плюс надбавка, определени в размер по 

т.4 за съответния период на олихвяване. Приложимият към съотвения период на 

олихвяване от действието на този договор базисен лихвен процент за 

различните валути се определя от Управителния съвет на банката или 

оторизиран от него орган  и/или лица въз основа на конкретно посочения 

индекс, установен в т.10.3. и т.10.4. от общите условия на „УниКредит 

Булбанк” АД по кредити на физически лица, неразделна част от този договор / 

т.11.1.1./. Съгласно т.11.1.2. с промяната на действащия към съответния 

период на олихвяване базисен лихвен процент, лихвените условия по раздел I, 

т.4.1. до 4.5. от договора се считат автоматично променени в съответствие с 

приетите изменения, които са задължителни за страните по договора, като 

кредиторът уведомява кредитополучателят за настъпилите изменения. В 

т.11.1.3. е предвидено, че при кредити, издължавани чрез анюитетни вноски 

/еднакви всеки месец, включващи главница и лихви към падежа на задължението 

за плащане на съответната анюитетна вноска/ годишният лихвен процент по 

кредита за съответния лихвен период от лихвения план се фиксира в размера 

по т.4.1а. и не се променя освен, когато пазарните условия водят до 

необходимост от увеличаването му най – малко с един пункт. В същата 

договорна клауза е записано, че кредитополучателят дава съгласието си 

кредиторът да променя едностранно размерът на годишния лихвен процент за 

дадения лихвен период по лихвения план по т.4.1а., определен съгласно 

предходната точка, съответно размера на анюитетната вноска, без за това да 

е необходимо сключване на допълнително споразумение между страните, при 

нарастване на базисния лихвен процент с повече от един пункт от размера, 

определен от кредитора в деня на сключване на настоящия договор или от 

размера му, формиран след промяна по реда на настоящата точка.  

 Съгласно чл.10 от условията по ипотечни кредити на физически лица 

на „Уникредит Булбанк” АД, действащи към датата на сключване на процесния 

договор за кредит, кредитополучателят заплаща във връзка със сключения 

договор за кредит и ползването на кредита разходи, включително лихви, такси 

и комисионни, или други разходи. Конкретният размер на дължимите лихви и 

комисионни се определя и издължава в размера, съгласно и при условията, 

уговорени в договора за кредит и приложимите от банката към датата на 

начисляването и изискуемостта им лихвени условия. В чл.10.3. е предвидено, 

че за базисен лихвен процент за съответния период на олихвяване се прилага 

утвърдения от Управителния съвет на банката или оторизиран от него да го 

определи орган  и/или служители на банката лихвен процент за кредити в 

съответната валута, като за кредити в евро това е едномесечният EURIBOR – 

равен на индекса, закръглен до третия десетичен знак, публикуван на 

страница „EURIBOR=” на REUTERS в 11.00 часа централноевропейско време два 

работни дни преди първия работен ден от всеки месец, и се прилага от първия 

работен ден на месеца до деня, предхождащ първия работен ден на следващия 

месец включително. При кредити, изплащани чрез анюитетни вноски, годишният 



лихвен процент за съответния лихвен период се фиксира в размер към датата 

на договора за кредит и остава такъв до нарастване с +/- 1, 00 %, съответно 

до поредна аналогична промяна спрямо предходно извършената /т.10.5./. 

 Представени са и действащите към настоящия момент общи условия при 

които УниКредит Булбанк АД предоставя ипотечни кредити на физически лица. В 

т.9.2. от тези общи условия е предвидено, че базовият лихвен процент по 

кредитите се формира като сбор от съответния пазарен лихвен индекс, 

определен в зависимост от валутата на кредита и периода на олихвяване и 

премия. Съгласно т.9.3.5 банката има правото да променя (увеличава/ 

намалява) едностранно въз основа на Решение на оторизирания си за това 

орган размера на приложимия към даден лихвен период базов лихвен процент, 

като променя определения към датата на договора размер на премията  в 

съответствие с ценовите условия на кредитния пазар и при спазване на 

методологията за това, определена в  договора и ОУ, без да е необходимо 

заявеното чрез подписване на отделен анекс изрично съгласие на 

Кредитополучателя и солидарните длъжници. При кредити, погасявани чрез 

Анюитетни вноски, годишният лихвен процент по кредита се променя с размера 

на  сумарната промяна на  двата компонента (индекс и премия) на базовия 

лихвен процент, в случай че тази сумарна промяна представлява изменение с 

повече от 0,25 процентни пункта спрямо действащия към момента на промяната 

размер на базовия лихвен процен /т.9.4. от общите условия/.  

 

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна 

следното: 

Като основание на главния иск за нищожност на договорната клауза на 

т.11.1.3. от раздел II от договора за банков кредит № 243/ 23.05.2008 г. 

ищецът сочи, че същата е неравноправна по смисъла на чл.143 и чл.146 от 

Закона за защита на потребителите /ЗЗП/. 

В случая ищецът Н. Т. И. е физическо лице, на което по силата на договор № 

243/ 23.05.2008 г. е предоставен банков кредит, който не е предназначен за 

извършване на търговска или професионална дейност, поради което и същият 

има качеството на потребител по смисъла на § 13, т.1 от ДР на ЗЗП. Това 

негово качество не се и оспорва от ответника по иска. Следователно ищецът, 

като кредитополучател в отношенията, възникнали между него и „УниКредит 

Булбанк” АД по силата на процесния договор за банков кредит се ползва от 

защитата на потребителите, предвидена в ЗЗП, който в частта, касаеща 

регламентацията на неравноправните клаузи в потребителските договори 

въвежда разпоредбите на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 

година относно неравноправните клаузи в потребителските договори. 

Доколкото в чл.146, ал.1 ЗЗП е предвидено, че неравноправните клаузи в 

договорите са нищожни само в случаите, в които те не са уговорени 

индивидуално, следва на първо място да се отговори на въпроса дали клаузата 

на т.11.1.3 от договора за кредит е индивидуално уговорена с потребителя 

или не. 

Установява се, че т.11.1.3 не е част от общите условия при които банката –

ответник сключва договорите за ипотечен кредит с физически лица, а е част 

от съдържанието на сключения между страните по спора договор за кредит. 

Това, обаче, не е достатъчно същата да бъде квалифицирана като индивидуално 

уговорена, предвид разпоредбата на чл.146, ал.2 ЗЗП и с оглед направеното 

възражение от ищеца, че тя е част от стандартни, изготвени предварително и 

типови условията на банката. Установяването в процеса на обстоятелството, 

че определено условие от договора е индивидуално уговорено е поставено в 

тежест на „УниКредит Булбанк” АД на основание специалната норма на чл.146, 

ал.4 ЗЗП. В хода на производството ответникът, обаче, не е оспорил 

твърдението на ищеца, като нито е заявил, че включването на т.11.1.3. в 

договора е в резултат на изрично обсъждане на клаузата и постигане на 

съгласие на потребителя по отношение на нейното съдържание, нито е 

представил доказателства в тази насока. След като по делото не е установено 

от „УниКредит Булбанк” АД, че процесната клауза от договора е индивидуално 

уговорена, то за ответника са неблагоприятните последици от неангажиране на 

доказателства и съдът следва да приеме, че т.11.1.3 от договора е била 



изготвена от банката предварително и кредитополучателят не е имал 

възможност да влияе върху съдържанието й при сключване на договора за 

банков кредит. Ето защо и тя би била нищожна на основание чл.146 ЗЗП, в 

случай, че се установи, че е неравноправна.  

Съгласно чл.143 ЗЗП неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е 

всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за 

добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и 

задълженията на търговеца или доставчика и потребителя. В посочената 

разпоредба е налице изброяване на хипотезите, при които една уговорка в 

договора се явява неравноправна, което не е изчерпателно, поради което и 

съдът във всеки един случай следва да прецени дали не са налице общите 

критерии, дадени в чл.143 ЗЗП, дори и клаузата да не попада в нито един от 

примерно посочените случаи на т.1 до т.17 на цитираната норма. При 

формиране на крайния извод следва да бъдат отчетени също и всички 

обстоятелства, свързани със сключването на договора към датата на 

сключването му, както и всички останали клаузи на договора или на друг 

договор, от който той зависи. Ето защо и съдът следва да тълкува т.11.1.3., 

която е предмет на предявения установителен иск, във връзка с всички клаузи 

от процесния договор за ипотечен кредит. В тази връзка от значение са на 

първо място онези уговорки от сключения между страните договор, които 

касаят начина на определяне на годишния лихвен процент, доколкото т.11.1.3 

урежда правото на банката едностранно да го променя, както и относимите към 

това уговорки, които са част от общите условия, при които УниКредит Булбанк 

АД предоставя ипотечни кредити на физически лица, приложими към договора, 

сключен между банката и ищеца. 

С клаузите на т.4 и т.11.1. от договора за банков кредит страните по него 

са постигнали съгласие годишният лихвен процент за съответния период на 

олихвяване на главницата да се определя на база два компонента. Първият от 

тях е надбавка, която е фиксирана като размер за целия лихвен период, а 

именно 2, 811 %, и следователно с нейното включване при изчисляване на 

дължимата от кредитополучателя лихва, която има характер на възнаграждение, 

което той дължи на банката за ползването на предоставените му парични 

средства, се гарантира печалбата на банката от сключената от нея търговска 

сделка. Другият компонент, който участва във формирането на годишния лихвен 

процент, е базисния лихвен процент. Той е променлива величина и е равен на 

конкретно посочен индекс, който по отношение на процесния ипотечен кредит е 

изрично определен в договора между страните, а именно едномесечният EURIBOR 

/ т.4, т.11.1.1. от договора и т.10.2. и т.10.3.2. от общите условия, при 

които УниКредит Булбанк АД предоставя ипотечни кредити на физически лица, 

които са били действащи към 23.05.2008 г./. Индексът EURIBOR, от своя 

страна, отразява средното равнище на лихвените проценти, при които 

представителна група от над 50 банки в Еврозоната си предоставят срочни 

депозити в евро, поради което и се налага извода, че базисният лихвен 

процент, който се формира въз основа на неговите стойности, е този 

компонент при определяне на размера на възнаградителната лихва по договора 

за банков кредит, който страните са се съгласили, че ще отчита промените в 

пазарните условия по време на действието му. С оглед на това и съгласно 

изрично посоченото в клаузата на т.11.1.3. от раздел II от договора за 

кредит от 23.05.2008 г. се налага извода, че в нея е уредена възможността 

за промяна на годишния лихвен процент при увеличаване именно на базисния 

лихвен процент, което пък е обвързано единствено от стойността на пазарния 

лихвен индекс едномесечен EURIBOR. Следователно страните са предвидили в 

сключения договор основанието, при което банката може едностранно да 

променя условията по него и то не зависи от волята на търговеца. Неговото 

увеличаване с повече от един пункт е обстоятелство, което е известно и може 

лесно да бъде проверено и от потребителя – фиксира се в 11.00 часа 

централноевропейско време и се публикува на страница „EURIBOR=” на REUTERS.  

На следващо място при тълкуване на клаузата на т.11.1.3. от договора за 

кредит се установява, че изменението на годишния лихвен процент ще настъпи 

не при всяка промяна на базисния лихвен процент с повече от един пункт, а 

само при неговото увеличаване с посочената стъпка. Това се извежда от 



използваните в т.11.1.3 изрази – съответно „пазарните условия водят до 

необходимост от увеличаване” на годишния лихвен процент в изр.1 на 

посочената уговорка и „при нарастване на базисния лихвен процент” в изр.2 

от същата. Както понятието „увеличаване”, така и „нарастване” имат ясно 

значение и употребата им безспорно идва да покаже, че промяната в лихвата 

се допуска единствено при изменение на базисния лихвен процент, съответно 

на пазарния лихвен индекс EURIBOR, в посока единствено на неговото 

повишаване. В този смисъл  е и текста на чл.10.5. от действащите към 

момента на сключване на договора общи условия, където също се урежда 

възможността за изменение на годишния лихвен процент само при нарастване на 

лихвения индекс. Дори и да се приеме, че в тази клауза от общите условия 

все пак е предвидено изменение както при нарастване, така и при намаляване 

на лихвения индекс с 1, 00%, предвид посочването пред цифрата на двата 

знака „+/-”, то тази уговорка противоречи на т.11.1.3., която е част от 

съдържанието на самия договор за банков кредит, и на основание чл.298, ал.3 

ТЗ е неприложима в отношенията между „УниКредит Булбанк” АД и ищеца. С 

оглед на тези съображения съдът намира, че възраженията, направени от 

ответника за това, че действителната воля на страните по спора е била да 

предвиди промяна при всяко изменение на базисния лихвен процент, както в 

посока на нарастване, така и на намаляване, е напълно неоснователно. Т. 

тълкуване не намира опора в писмения текст на договорните клаузи. 

Следователно се налага извода, че с т.11.1.3. от договора за банков кредит 

не е уговорена възможност дължимата от кредитополучателя лихва да бъде 

намалена при промяна на пазарните условия, водещи до понижаване на базисния 

лихвен процент. 

След като страните са се съгласили, че размерът на възнаградителната лихва, 

която кредитополучателят се е задължил да заплаща на банката, ще се 

определя и при съобразяване на промяната на пазарните условия, отразяващи 

се в стойността на базисния лихвен процент, за да е налице 

равнопоставеност, рискът от промяната в тях следва да се носи и от двете 

страни по търговската сделка. В договора следва да е предвидена 

възможността да бъдат съобразявани всички изменения на пазара и на 

съответния пазарен индекс, а не както е в случая те да се отчитат само, 

когато ползват една от страните по сделката и то по силната икономически 

каквато е банката. Ето защо и липсата на възможност да бъде изменен 

годишният лихвен процент, когато индексът EURIBOR се понижи, поставя 

кредитополучателя в неравнопоставено положение спрямо търговеца, за който е 

договорена обратната възможност за увеличаване на възнаградителната лихва 

при повишаване на пазарния индекс. Освен това в отношенията му с банката, 

кредитополучателят е в положение на по-слаба страна и от гледна точка на 

степента му на информираност и на възможностите, които му се предоставят да 

преговаря, поради което в случаите, в които търговецът използва това и се 

стига до приемането от потребителя на предварително установени условия, 

които в негова вреда създават неравновесие между правата и задълженията на 

страните, безспорно се нарушават изискванията за добросъвестност при 

сключване на договорите. Спазване на принципа на добросъвестност изисква в 

облигационните отношения да бъде осигурена защитата на всеки признат от 

нормите на правото интерес, а не само на индивидуалния такъв на някоя от 

договарящите страни. Тези изисквания в случая са нарушени с включване на 

процесната клауза в договора, доколкото с нея се предвижда ограничаване 

възможностите на потребителя, с което се стига не просто до липса на 

защита, но и до незачитане на неговите интереси.  

По изложените съображения се налага извода, че уговорката на т.11.1.3. от 

раздел II от договора за банков кредит № 243/ 23.05.2008 г. не отговаря на 

изискванията за добрсъвестност и води до значително неравновесие между 

правата и задълженията на търговеца и потребителя и то във вреда на 

последния. Следователо тя покрива общите критерии, дадени в нормата на 

чл.143 ЗЗП, което я прави неравноправна. Ето защо и на основание чл.146, 

ал.1 ЗЗП процесната договорна клауза е нищожна, което прави предявеният 

главен иск основателен. 



Във връзка с направеното от „УниКредит Булбанк” АД възражение, че към 

момента на предявяване на иска не съществува твърдяната неравнопоставеност 

между страните, следва да се отбележи, че съдът намира за ирелевантно към 

преценката за неравноправност на клаузата на т.11.1.3. от договора за 

кредит обстоятелството, че от ответника впоследствие са изменени общите 

условия, приложими към договорите за ипотечни кредити, предоставяни на 

физически лица, като е предвидена изрично възможността годишният лихвения 

процент да бъде променян от банката както в посока на увеличение, така и да 

бъде намален. Това е така доколкото на първо място се установява, че тези 

общи условия, на които се позовава отвеника не обвързват кредитополучателя 

И. Последният не е търговец и следователно, за да станат задължителни за 

него общите условия, установени от банката за сключваните от нея сделки, 

той следва да заяви писмено, че ги приема - чл.298, ал.1, т.1 ТЗ. Нещо 

повече в случая договорът за банков кредит е формален, доколкото в чл.430, 

ал.3 ТЗ е предвидена писмена форма, като условие за неговата 

действителност, и следователно по отношение на него намира приложение и 

императивната норма на чл.298, ал.2 ТЗ, съгласно която, за да обвържат 

кредитополучателя, установените от търговеца общи условия следва да са му 

били предадени при сключване на договора. В случая не се доказа общите 

условия, на които се позовава ответника, да са предадени на ищеца, нито той 

писмено да е заявил, че приема точно тях, поради което и те не могат да го 

обвържат. Освен това дори и да се приеме обратното, то се установява, че 

клаузата на т.9.3.5 от общите условия противоречи на уговорката на 

т.11.1.3. от договор за кредит, поради което и както беше посочено на 

основание чл.298, ал.3 ТЗ е неприложима в отношенията между „УниКредит 

Булбанк” АД и кредитополучателя И. 

Съдът не обсъжда поставените от страните въпроси, свързани с това дали в 

действителност годишният лихвен процент по процесния договор за кредит 

единствено е нараствал или напротив в съответствие с промяната на индекса 

EURIBOR той се е понижавал за определени месеци от лихвения период, тъй 

като от страна на ищеца няма предявен иск нито за установяване на 

недължимост на вземането на банката за тази част от вноската, определена 

въз основа на клаузата, която се твърди да е нищожна, нито осъдителен иск 

за присъждане на платената без основание сума. Посочените обстоятелства са 

относими единствено към иск, който би имал за предмет съществуването на 

вземането на банката за сума в размер на неоснователно начисленото 

завишение на размера на годишния лихвен процент, а не към иск за нищожност 

на договорната клауза на т.11.1.3., който единствено е предмет на 

разглеждане в настоящото производство. 

Доколкото съдът достигна до извод за неравноправност на процесната 

договорна клауза на първото от заявените от ищеца основания за това, то не 

следва да се разглежда и дали е налице една от специалните хипотези, а 

именно тази уредена в чл.143, т.12 ЗЗП. Въпреки това, за пълнота следва да 

се отбележи, че по отношение на т.11.1.3. от договора за кредит приложение 

намира чл.144, ал.3, т.1 ЗЗП, която изключва приложението на разпоредбата 

на чл.143, т.12 ЗЗП. В случая, както беше посочено, при тълкуване на 

т.11.1.3 във връзка с останалите клаузи от договора за банков кредит и от 

приложимите към датата на сключването му общи условия, се установява, че 

цената на ползвания от кредитополучателя финансов ресурс може да се увеличи 

единствено при увеличението на установен пазарен лихвен индекс, какъвто е 

едномесечният EURIBOR. Неговият размер не зависи от волята на доставчика на 

финансовите услуги, каквито съгласно § 13, т.12, б. „б” от ДР на ЗЗП са и 

отпусканите кредити, обезпечени с ипотека, поради което и по отношение на 

процесната договорна клауза не е приложима нормата на чл.143, т.12 ЗЗП.  

Предвид основателността на установителния иск за нищожност на договорната 

клауза на заявеното главно основание, съдът не разглежда евентуално 

предявения иск за нищожност на т.11.1.3 от договора за кредит поради 

противоречие с добрите нрави.  

С оглед крайния изход на делото и това, че от страна на ищеца е заявено 

своевременно искане за присъждане на направените по делото разноски такива 

му се следват. По делото се доказаха реално заплатени разноски в общ размер 



на 300 лв., от които 100 лв. – държавна такса и 200 лв. – адвокатско 

възнаграждение, за което в договора за правна защита и съдействие от 

11.04.2011 г. е изрично записано, че е платено.  

Така мотивиран С. районен съд 

 

Р     Е     Ш     И     : 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска предявен от Н. Т. И., с ЕГН: XXXX, със 

съдебен адрес: гр. С., ул. „П. Н. М.” № 7-а, ап.6, срещу „УниКредит 

Булбанк” АД, с ЕИК: 831919536, със седалище и адрес на управление: гр. С., 

пл. „Света Н.” № 7, че клаузата на т.11.1.3. от раздел II от договор за 

банков кредит № 243/ 23.05.2008 г., сключен между „УниКредит Булбанк” АД  и 

Н. Т. И., е нищожна на основание чл.146, ал.1 вр. чл.143 ЗЗП като 

неравноправна.  

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявеният при условията на евентуалност от Н. Т. 

И. срещу „УниКредит Булбанк” АД иск с правно основание чл.26, ал.1, предл.3 

ЗЗД за прогласяване за нищожна на т.11.1.3. от раздел II от договора за 

банков кредит № 243/ 23.05.2008 г. поради противоречието й с добрите нрави.  

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 ГПК „УниКредит Булбанк” АД да заплати на Н. 

Т. И. сума в размер на 300 лв. /триста лева/, представляваща направени 

разноски по делото. 

Решението подлежи на обжалване пред С. градски съд в двуседмичен срок от 

връчването му на страните. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 


