
Решение по гр. дело № 2197/2011г.. по описа на  С. районен съд, І-во  Г.О., 

48-ми състав 

Р Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№…........... 

гр. С., 17.01.2012г. 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

С. РАЙОНЕН СЪД, I – во Г. О. , 48-ми състав, в публично заседание на   

тридесет и първи октомври, две хиляди и единадесета година в състав:  

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ИВАНОВА 

 

при секретар Кр.Георгиева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело №  

2197 по описа за 2011г. на СРС, 48-ми състав, за да се произнесе взе 

предвид следното: 

Производството е по реда на чл.124 и сл. от ГПК (в сила от 01.03.2008г.) 

Образувано по  искова молба вх.№ 1991/18.01.2011г., изпратена по пощата на 

13.01.2011г., на М. Р. Р., ЕГН XXXX, с адрес за призоваване: гр.С., бул.”Ц. 

ш.” № 47А, Полиграфия Офис център”, ет.4  срещу „Юробанк и Еф Д. 

България”АД, ЕИК 000694749, с адрес на управление: гр.С., бул.”Ц. О.” № 14, 

с която е поискал от съда на основание на чл.55, ал.1, предл.1 и чл.86 от 

ЗЗД да  му заплати сумата от 2502,48 евро, ведно със законната лихва от 

подаване на исковата молба-13.01.2011г., до изплащането й, представляващи 

платени недължими суми за периода от 12.05.2008г. до 11.01.2011г., като 

платени без основание поради нищожност на чл.3, ал.5 от договора за кредит 

като неравноправна клауза, както и разноските по делото. Навел е твърдения, 

че на 17.12.2007г.   сключил с ответника договор за кредит, обезпечен с 

ипотека върху недвижим имот,  по който ищецът бил кредитополучател и му 

била предоставена сума от 92 500 евро при годишна лихва от 6%, 

представляваща базовия лихвен процент на банката, намален с 0,35 пункта, 

като същия следвало да бъде връщан на равни месечни вноски от по 662,70 

евро, която банката следвало да удържа от банковата сметка на ищеца. 

Ответникът , обаче, за процесния период навзел от сметката на ищеца сума в 

по-голям размер, като разликата между дължимо и удържано било в размер на 

процесната главница, и за същото нямало основание поради липса на постигане 

на съгласие за увеличена лихва. Заявил е, че чл.3, ал.5 от договора, въз 

основа на която ответникът удържал процесната сума, позволяваща на банката 

едностранно да променя условията на договора ,вкл. и лихвата, е нищожна 

като неравноправна клауза по см. на чл.144 от ЗЗП. Тя представлявала 

уговорка във вреда на икономически слабия субект по правоотношението, не 

отговаряла на изискванията за добросъвестност и на добрите нрави. Касаело 

се за едностранна промяна на цената на отпуснатите като кредит парични 

средства и то без основателна причина и по повод на обстоятелства, които не 

са предвидени в договора. 

Ответникът в предоставения му срок е оспорил иска по основание и размер. 

Заявил е че действително е получил от ответника сумата като стойност на 

увеличение лихвен процент за процесния период. Навел е твърдения, че 

сключения договор отговаря на изискванията на закона и на добрите нрави, 

като не стада от пороците, наведени с исковата молба, вкл. и досежно 

клаузата на чл.3, ал.5  от същия, която била индивидуално уговорена. 

Посочил е, че със сключване на договора ищецът се е съгласил с клаузите на 

договора, вкл. и с уговорения лихвен процент е следвало да се определя 

съобразно базовия лихвен процент на банката, дисконтиран с 0,35 пункта, 

както и с клаузата  на чл.3, ал.5  от договора за кредит, сочеща право на 

ответника едностранно да променя лихвения процент по договора за кредит. 

Ищецът  бил предоставили със сключване на договора възможност за банката 

едностранно да променя лихвения процент  и в случая същото било направено 

при спазване на разписаните в договора критерии. Нямало изискване в 

нормативната уредба тези критериите за промяна на лихвения процент да бъдат 



обективни и промяна въз основа на субективни критерии не влечало порок на 

клаузата. Единственото услови било тези критерии да са предварително 

посочени, което в случая било направено. Заявил е, че доколкото ищецът се е 

съгласил банката в бъдеще едностранно да променя лихвения процент, то било 

налице договаряне за такива възможности и обстоятелството, че в последствие 

банката е реализирала тази своя възможност, за което ищец е дал съгласие, 

не води до извод, че е налице противоречие с принципите на договарянето 

като двустранен процес. Клаузата на чл.3, ал.5 от договора не била 

неравноправна клауза. Разпоредбата на чл.143 от Закона за защита на 

потребителите (ЗЗП) не се прилагала за договора за банкови кредити, по 

аргумент от разпоредбата на  чл.144, ал.3 от ЗЗП. Претендирал е разноски. 

Съдът, като обсъди доводите на страните и представените по делото 

доказателства, намира за установено от фактическа страна следното: 

По делото  са представени неоспорени от страните,  подписани от тях, 

договор № HL 31565/17.12.2007г. , Приложение, извлечение от сметка, молба 

за вписване на ипотека, съгласно които на 17.12.2007г.  страните са 

сключили договор за банков кредит, обезпечен с ипотека върху  недвижим 

имот, с който ответникът е предоставил на ищеца  кредит в размер на общо 

92500 евро за закупуване на недвижим имот  при лихва в размер на базовия 

лихвен процент за жилищни кредити в евро, който към 17.12.2007г. е в размер 

на 6,35%, намален с 0,35 пункта, същите се начисляват към отпускане на 

кредита, който е следвало да бъде върнат на равни месечни анюитетни вноски 

от по 662,70 евро. Посочено е в чл.3, ал.5 от договора за кредит, че  

базовия лихвен процент  не подлежи на договаряне, ответникът го определя 

едностранно и той е задължителен за страните, а банката дължи само 

уведомяване за промяната. В чл.8 от договора е уговорена възможност на 

предсрочно погасяване на сумата по кредита, като са уговорени такси за 

същото. 

По делото не се спори, а и от представените по делото извлечения, се 

установява че от 12.05.2008г. ответникът е увеличил базовия лихвен процент 

едностранно. 

В о.с.з. проведено на 31.10.2011г. ответникът е признал фактите, че за 

процесния период начислената и удържана от него лихва за сметка на ищеца по 

договора за кредит е била в размер на общо 2502,48  евро, като тази сума е 

стойността на увеличения лихвен процент по кредита. 

Представена е методология на ответника за определяне на базисен лихвен 

процент (БЛП), съгласно която  същият е сбор от два компонента: трансферна 

цена на ресурса и буферна надбавка, същият се определя от Комитета по 

управление на активи и пасиви на банката. Посочено е че трансферната цена 

на ресурса се формира от разходите на банката за привличане на парични 

ресурси, вкл. пазарни лихвени мерители : Софибор, Юрибор, Либор;  рискова 

премия, приложима от банката при привличане на финансов ресурс; директни 

нелихвени разходи на банката за привличане на паричен ресурс-минимални 

задължителни резерви, фонд за гарантиране на влогове и др. Буферната 

надбавка по методологията включва оценката под формата на лихвена премия на 

нивото на риска при най-кредитоспособни клиенти, както и включва временни 

пазарни сътресения в лихвените нива до 0,50% на годишна база. 

Представени са справки за увеличен базов лихвен процент от ответника 

съгласно които от 10.10.2008г. същият е 8,20%, а от 03.11.2008г. – 8,95%. 

Представени са методологии и на други банки, които съдът приема, че са 

неотносими и не следва да бъдат обсъждани. 

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна 

страна следното: 

Предявените главен и евентуален  иск са с правно основание чл.55, ал.1, 

предл.1 и чл.86 от ЗЗД.  

За да се уважат така предявените  искове в тежест на ищеца по делото  е да 

установи, че е извършено плащане на процесните суми и към момента на 

извършване на плащането, не е имало основание за същото. Такива са хипотези 

на платено по нищожен договор или платено при вече погасено задължение по 

начин, различен от погасен по давност. 



При така депозирания отговор в тежест на ответника е да докаже, че 

основанието на което  е извършено плащането, е съществувало към момента на 

престацията. 

По делото не се спори, а и от представените по делото писмени 

доказателства, неоспорени от страните, се установява, че на 0317.12.2007г. 

между страните е възникнало валидно правоотношение по договор за банков 

кредит, обезпечен с ипотека, предоставен за закупуване на недвижим имот,  

ответникът е предоставил на ищеца кредит в размер на общо 92 500 евро при 

годишна лихва в размер на базовия лихвен процент, който към сключване на 

договора е  годишно 6,35%,  намален с 0,35 пункта, като кредита  е следвало 

да се погаси при месечна анюитетна вноска от по 662,70 евро., ответникът е 

увеличил  базовия лихвен процент от 10.10.2008г. на 8,20%, а от 

03.11.2008г. – на 8,95%, а платената увеличена вноска от ищеца за периода 

от 12.05.2008г. до 11.01.2011г. е в размер на общо 2502,48 евро. 

Установява се, че базовия лихвен процент по методиката на ответника се 

определя от два компонента:  трансферна цена на ресурса (разходите на 

банката за привличане на парични ресурси, вкл. пазарни лихвени мерители : 

Софибор, Юрибор, Либор;  рискова премия, приложима от банката при 

привличане на финансов ресурс; директни нелихвени разходи на банката за 

привличане на паричен ресурс-минимални задължителни резерви, фонд за 

гарантиране на влогове и др.) и буферна надбавка (оценката под формата на 

лихвена премия на нивото на риска при най-кредитоспособни клиенти, както и 

включва временни пазарни сътресения в лихвените нива до 0,50% на годишна 

база). 

Установява се че съгласно чл.3, ал.5 от договора за кредит банката може да 

променя едностранно базовия лихвен процент и  тя води до автоматична 

промяна на лихвата по кредита.  

Спорния въпрос по делото е дали разпоредбата на чл.3, ал.5 от договора за 

кредит е нищожна. 

Съгласно разпоредбата на чл.143 от Закона за защита на потребителите (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, като  примерно са посочени някои  неравноправни 

клаузи. Законодателят е посочил и че клауза, която е индивидуално уговорена 

, дори и да е неравноправна по смисъла на чл.143 от ЗЗП, то същата не е 

нищожна. Останалите неравноправни клаузи, обаче, са нищожни съобразно 

разпоредбата на чл.146, ал.1 от ЗЗП.  

Съдът приема, че в случая клаузата на чл.3, ал.5 от договора за кредит не е 

индивидуално уговорена по смисъла на чл.146 от Закона за защита на 

потребителите. Действително, същата не е част от „общи условия” към 

договора за кредит. Това, обаче, не означава автоматично,  че същата е 

индивидуално уговорена. Законодателят в разпоредбата на чл.146, ал.2 от ЗЗП 

е посочил изрично, че не са индивидуално уговорени  клаузи от „общи 

условия”. В същата разпоредба, обаче, законодателят  е дал и определение на 

клауза, която не е индивидуално уговорена, а именно:  клауза от 

индивидуален договор, която е била изготвена предварително от 

търговеца/доставчика и поради това потребителят не е имал възможност да 

влияе върху съдържанието й.  При такава законодателна уредба, съдът приема, 

че посочването в чл.146, ал.2 от ЗЗП на общите условия като клауза, която 

не е индивидуално уговорена, е само изрично квалифициране на общите условия 

като такава, но не е ограничение на възможността клаузи, които не са част 

от „общи условия”, също да се приемат като такива, които не са индивидуално 

уговорени. 

Доколкото в конкретния случай ответникът изрично е навел  твърдения, че 

клаузата на чл.3, ал.5 от договора  е индивидуално уговорена, то съдът 

приема, че при съобразяване с разпоредбата на чл.146, ал.4 от ЗЗП, то в 

тежест на ответника е било да ангажира доказателства по делото, че  същата 

не е  била предварително подготвена или дори и да е била, то ищец е имал 

възможност да я обсъди с ответника и да влияе върху съдържанието й.  Това е 

така, защото чл.146, ал.4 от ЗЗП сочи, че когато търговец/доставчик твърди, 



че определено условие от договора е индивидуално уговорено, то негова е 

тежестта за доказването на същото. В конкретния случай ответникът не е 

сезирал съда с доказателствени искания, а в негова тежест е било да го 

направи по делото,  с оглед установяване на горепосочените обстоятелства, а 

именно, че клаузата на чл.3, ал.5 от договора за кредит не е била 

предварително подготвена, съответно, че ищец е имал възможност да не я 

приемат в този й вид. С оглед на гореизложеното съдът приема, че по делото  

е установено, че клаузата от чл.3, ал.5 от договора за кредит не е 

индивидуално уговорена.  

С оглед на гореизложеното съдът приема, че в случая няма пречка да се 

обсъжда дали клаузата на чл.3, ал.5 от договора за кредит  е неравноправна 

и оттам – нищожна по смисъла на чл.146 вр. с чл.143 и сл. от Закона за 

защита на потребителите. 

За да бъде една уговорка в договор неравноправна, тя трябва, от една 

страна, значително да злепоставя интереса на потребителя, като това 

злепоставяне, от друга страна, следва да е резултат на недобросъвестното 

поведение на насрещната страна. Кога неравновесието между правата и 

задълженията на търговеца или доставчика и потребителя е значително, е 

въпрос, който се установява от съда с оглед на фактите по делото. 

Съдът приема, че дали една клауза от договора е неравноправна следва да се 

преценява към момента на сключване на договора без оглед на проявлението на 

тази клауза  в хода на развитие на правоотношението. Неравноправността на 

клаузата води до нейната нищожност, като същото е предмет на изследване 

винаги към момента на сключване на договора. (В този смисъл е и т.3 от Тр 

№1/15.06.2010г. по тълк.дело № 1/2009г. на ОСТК на ВКС, в частта досежно  

момента на преценяване на нищожността на клауза за неустойка). 

Договора за банков кредит е  финансова услуга по смисъла на чл.144 от ЗЗП 

вр. с § 13,т.12 , буква „б” от ДР на ЗЗП, съгласно който "финансова услуга" 

е всяка услуга, свързана с дейността на кредитни институции, 

застрахователни компании и инвестиционни фирми, като  отпускане на кредит, 

в т.ч. потребителски кредит или кредит, обезпечен с ипотека. Съществен 

елемент от договора за кредит е размера на лихвата по този кредит. Същата 

представлява цената на услугата, предоставена от банката. 

Съдът приема, че в случая не е налице основанието по чл.143, ал.1 т.11 от 

ЗЗП, сочеща, че неравноправна клауза е тази, която позволява на търговеца 

или доставчика да променя едностранно без основание характеристиките на 

стоката или услугата. Действително, клаузата на чл.3, ал.2 от договора за 

кредит не посочва основания и условия, при които се променя базовия лихвен 

процент. За периода, обаче е действала методология на банката за определяне 

на базовия лихвен процент, сочеща конкретните условия и обстоятелства, въз 

основа на които се определя базовия лихвен процент, поради което и съдът 

приема, че основанието и условията за промяна на базовия лихвен процент са 

посочени в договора, съответно и на лихвения процент по кредита. 

Същевременно съдът приема, че клауза на чл.14, ал.2 от договора попада в 

хипотезата и на чл.143,  т.12, предл.2  от ЗЗП, съгласно която  

неравноправна клауза е тази,  която дава право на търговеца или доставчика 

да увеличава цената, без потребителят да има право в тези случаи да се 

откаже от договора, ако окончателно определената цена е значително завишена 

в сравнение с цената, уговорена при сключването на договора. По делото се 

установи, че с промяната на базовия лихвен процент цената на услугата, 

тоест лихвата която ще се плаща,  за срока на договора се завишава 

многократно. При така установеното съдът приема, че е налице значително 

завишаване на цената в сравнение с цената, уговорена при сключването на 

договора. Установява се и че за потребителят не е предвидена нарочна 

възможност при такиава хипотеза да се откаже от договора за кредит. 

Уговорената възможност за прекратяване на договора посредством пълно 

предсрочно плащане е друго основание, което не кореспондира с разпоредбата 

на чл.143, т.12, предл.2 от ЗЗП.  

Съдът приема, че  в конкретния случай разпоредбата на чл.144, ал.2 от ЗЗП 

дерогира приложението на чл.143, т.10 от ЗЗП. Това е така, защото в случая 

не е установено наличието на специалните изисквания на разпоредбата на 



чл.144, ал.2 от ЗЗП, а именно  договора да е безсрочен или да е предвидена 

възможност за прекратяване на договора от страна на кредитополучателя. 

Представения договор за кредит не е безсрочен, а и не предвижда възможност 

на кредитополучателите да прекратят едностранно договора в случай на 

промяна на лихвения процент по кредита. Действително, договора предвижда 

възможност за предсрочно погасяване. Предсрочното погасяване на кредита, 

обаче, е основание за прекратяване на договора различно от това посочено в 

разпоредбата на чл.144, ал.2 от ЗЗП. Предсрочното погасяване е 

самостоятелно основание за прекратяване на договора, което съществува 

независимо от поведението на банката. При логическо, систематично и 

граматическо тълкуване на разпоредбата на чл.144, ал.2 от ЗЗП съдът приема, 

че същата визира нарочно предоставена възможност на потребителя да 

преустанови действието на договора с търговеца/доставчика при наличие на 

предпоставките на чл.143, т.10 вр. с чл.144, ал.2 от ЗЗП.  В подкрепа на 

тези доводи  на съда е и това, че при предсрочното погасяване не отпадат 

задължения на кредитополучател  да се съобрази с новия лихвен процент, 

тоест ще се дължи новоопределения лихвен процент до погасяване на кредита 

изцяло, отделно при тази хипотеза не отпадат задължения по чл.8  договора 

за такси и наказателни лихви при предсрочно погасяване на кредита.  

С оглед на гореизложеното и като съобрази обстоятелството, че в случая 

договора за кредит не предвижда специално основание за прекратяване на 

същия от кредитополучателя при увеличаване на базисния лихвен процент от 

банката, без това да му носи неблагоприятни последици, то съдът приема, че 

разпоредбата на чл.144, ал.2 от ЗЗП е неприложима. 

Съгласно разпоредбата на чл.144, ал.3, т.1  от ЗЗП разпоредбите на чл.143, 

т.7, 10 и 12 от ЗЗП не се прилагат по отношение на сделките с ценни книжа, 

финансови инструменти и други стоки или услуги, чиято цена е свързана с 

колебанията/измененията на борсовия курс или индекс или с размера на 

лихвения процент на финансовия пазар, които са извън контрола на търговеца 

или доставчика на финансови услуги.  

Съдът приема, че в случая разпоредбата на чл.3, ал.5 от договора за 

промяната на базовия лихвен процент не е неравноправна клауза само в 

частта, която попада в хипотезата на чл.144, ал.3 от ЗЗП. Тази разпоредба 

урежда изключение от общото правило, поради което и съдът приема, че същата 

е императивна, като не следва да се тълкува разширително, а само стриктно и 

посочените в нея основания са изчерпателно изброени. 

В случая разпоредбата на чл.3, ал.5  от договора вр. с Методологията на 

банката  сочи като основание за промяна на базовия лихвен процент два  

компонента: трансферна цена на ресурса и буферна надбавка. 

Съдът приема, че от  двата компонента, ползвани от ответника, само първия 

компонент и то в частта  за лихвените мерители и за минимални задължителни 

резерви и за  фонд за гарантиране на влогове, попадат в хипотезата на 

чл.144, ал.3 от ЗЗП. Това е така, защото само тези компоненти са извън 

контрола на търговеца/доставчика. Лихвения индекс измерва пазарния риск, 

който се споделя между кредитополучателя и банката, като неговите 

колебания/изменения са извън контрола на страните. Извън контрола на 

банката са и минимални задължителни резерви към БНБ, фонд за гарантиране на 

влоговете на гражданите. 

Останалите фактори, определящи компонентите – рискова премия,  други 

нелихвени разходи на банката за привличане на паричен ресурс; лихвена 

премия на нивото на риска при най-кредитоспособни клиенти,  евентуално и 

временни пазарни сътресения в лихвените нива до 0,50% на годишна база , 

съдът приема, че не попадат в хипотезата на чл.144, ал.3 от ЗЗП. Те са под 

контрола на доставчика на финансови услуги и като такива излизат извън 

обхвата на чл.144, ал.3 от ЗЗП.  Действително тези компоненти са наложени 

от пазарните условия. Промяната на пазарните условия, обаче,  е риск, който 

се поема  всеки участник от граждански правоотношения в широк смисъл. Този 

риск не е предвиден от законодателя като основание за дерогиране на 

разпоредбите на чл.143 от ЗЗП. Какви да бъдат лихвите по депозитите, както 

и каква да бъде текущата лихвена политика на банката, са решения които 

зависят изцяло от волята на банката, и като такива са в неин контрол. 



Разпоредбата на чл.144, ал.3 от ЗЗП визира само онези обстоятелства, за 

които законодателят е приел, че са променени в еднаква степен и в еднаква  

посока за всички правни субекти. За други обстоятелства, законодателят не е 

предвидил изключение от разпоредбите на чл.143 от ЗЗП именно защото те са 

субективни и не са общоважащи за всички участници  в гражданските 

правоотношения в широк смисъл. Действително пазарната конюнктура, 

поддържането на изискуемо ниво на капиталова адекватност, както и активното 

проявление на пазарни фактори, водещи до оскъпяване на финансовия ресурс от 

вътрешни, международни източници, са фактори, които в съвкупността си 

повлияват банковата кредитна политика. Когато, обаче, изменението на 

базисния лихвен процент на банката е резултат на променения ресурс на 

банката,  в следствие напр. на увеличен лихвен процент по депозити, или е 

резултат от лихвена политика на банката, свързана със специални продукти, 

съдът приема, че решаващ е субективният фактор при утвърждаване и изменение 

на базовия лихвен процент от Управителния съвет на банката. Неблагоприятна 

пазарна конюнктура, която води до промяната в стойността на ресурса, 

обуславя извод, че в момент последващ сключване на договора, необходимостта 

за банката да набави ресурс, я принуждава да заплати по-висока цена за 

ползването на този ресурс. Възможността за едностранно изменение на 

лихвените проценти по вече отпуснати кредити поради обстоятелства, различни 

от тези посочени в чл.144, ал.3 от ЗЗП, обаче,  не може да се обоснове като 

такова, което да е извън контрола на банката. 

 С оглед на гореизложеното съдът приема, че клаузата на чл.3, ал.5 от 

процесния договор за кредит,  в частта сочеща възможност за промяна на 

базовия лихвен процент едностранно от банката при промяна на разходите на 

банката за привличане на парични ресурси, въз основа на рискова премия, 

приложима от банката при привличане на финансов ресурс; директни нелихвени 

разходи на банката за привличане на паричен ресурс, различни от минимални 

задължителни резерви, фонд за гарантиране на влогове, лихвена премия на 

нивото на риска при най-кредитоспособни клиенти, както и временни пазарни 

сътресения в лихвените нива до 0,50% на годишна база, е неравноправна и 

като такава  е нищожна.  

Доколкото по делото не са ангажирани доказателства за промяна на базовия 

лихвен процент само въз основа на онези от компонентите, за които съдът 

прие, че попадат в хипотеза на чл.144, ал.3 от ЗЗП, а в тежест на ответника 

е било да го направи по делото, съдът приема, че не са ангажирани 

доказателства за наличие на основание на плащане на процесните суми. Към 

горното следва да се добави и че по делото не са ангажирани доказателства 

за периода от 12.05.2008г. до 10.10.2008г. ответникът да е променил базовия 

лихвен процент. Представените справки за увеличения на същия са с начална 

дата 10.10.2008г. 

 С оглед на гореизложеното съдът приема, че платеното над първоначално 

уговорените вноски е платено без основание, поради което и с оглед на 

установеното че за процесния период  надплатеното е в размер на сумата от  

2502,48 евро,  то съдът приема, че иска следва да бъде уважен до този 

размер. 

Следва да се присъди лихва върху главницата, за която съдът прие че 

претенцията е основателна от подаване на исковата молба. 

По отговорността за разноски: 

С оглед изхода на делото съдът приема, че разноските следва да се поставят 

в тежест на ответника и той следва да бъде осъден да заплати на ищеца  

страните съобразно уважената част от исковете и ответникът  следва да бъде 

осъден да заплати на ищците сумата от 196лв.  

Мотивиран от гореизложеното, съдът 

 

Р Е Ш И: 

 

ОСЪЖДА „Юробанк и Еф Д. България”АД, ЕИК 000694749, с адрес на управление: 

гр.С., бул.”Ц. О.” № 14 д заплати на М. Р. Р., ЕГН XXXX, с адрес за 

призоваване: гр.С., бул.”Ц. ш.” № 47А, Полиграфия Офис център”, ет.4  

сумите, както следва: на основание на чл.55, ал.1, предл.1 и чл.86 от ЗЗД 



от 2502,48 евро, (две хиляди петстотин и две евро и 0,48 евро), ведно със 

законната лихва от подаване на исковата молба-13.01.2011г., до изплащането 

й, представляващи платени без основание суми за периода от 12.05.2008г. до 

11.01.2011г., ; на основание на чл.78, ал.1 от ГПК разноски по делото в 

размер на общо 196лв.(ст о деветдесет и шест лева). 

 Решението може да се обжалва пред С. градски съд в двуседмичен срок 

от съобщаването за изготвянето му. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
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