
     Р Е Ш Е Н И Е 

      № 881 

    гр.Русе, 11.05.2012 г. 

 
РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XIII – ти граждански състав, в 

открито заседание на единадесети април през две хиляди и дванадесета 
година в състав: 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Йосифов 

при участието на секретаря Ю.О., като разгледа докладваното от 
съдията гр.д. № 7244 по описа за 2011 г., за да се произнесе, взе 

предвид следното: 

Предявеният иск е с правно основание чл.55, ал.1, пр.1 от ЗЗД. 

Ищецът П.С.С. твърди, че на 12.03.2007 г. сключил с ответника 
„Уникредит Булбанк” АД договор за ипотечен кредит с № 1782 от същата 

дата, по силата на който ответника му предоставил в заем сумата от 43 
000 евро със срок за погасяване на задължението до 05.03.2022 г. с 

анюитетни /равни/ месечни вноски. Поддържа, че според предвиденото в 
чл.4 от договора, уговорения годишен лихвен процент по договора 

включва два компонента – базов лихвен процент, който при сключването 
на контракта е равен на шестмесечния EURIBOR и надбавка, чиито сбор е 

равен общо на 7 %. Твърди, че с анекс № 1/ 31.08.2007 г. базовият 
лихвен процент бил изменен от шестмесечен на едномесечен EURIBOR 

като била съответно изменена и надбавката до размер от 2,899 %, а 

годишния лихвен процент останал 7 %, без обаче да се изменят 
компонентите, които го определят по размер. Във връзка с изменението на 

равнището на индекса EURIBOR, към договора за кредит били подписани и 
последващи анекси като годишния лихвен процент и след подписването 

им се запазил в размер на около 7 %. Твърди, че от края на 2008 г. 
равнището на посочения индекс спаднало драстично, но въпреки това 

ответникът не намалил годишния лихвен процент по договора и 
продължил да начислява същия в посочения размер от 7 % като с цел да 

компенсира понижението, включил в изчисляването му и допълнителен 
компонент, който не бил уговарян между страните – премия, чиито размер 

бил определян едностранно с решение на управителния съвет на 
ответната банка. Ищецът твърди, че липсва правно основание за това 

едностранно въвеждане на допълнителен компонент при определянето на 
базовия лихвен процент, а дължимата по договора лихва следва да бъде 

изчислявана съобразно понижението на едномесечния EURIBOR. Релевира 

доводи за нищожност, на осн.чл.143, т.10 от ЗЗП, на клаузата на 
т.11.1.1.1 от Условията за усвояване, обслужване и изпълнение на 

задълженията по сключения договор за кредит, като твърди, че същата е 
неравноправна, доколкото позволява на ответника едностранно да 

увеличава годишния лихвен процент без ясно да е дефинирано при какви 
условия може да стане това. Твърди, че в резултат на извършеното 

едностранно увеличение, за периода след сключването на първия анекс 



до датата на депозиране на исковата молба в съда, заплатил в повече 

сумата в размер на 3000 евро, с левова равностойност 5800 лв., която 
сума била платена на ответника при начална липса на правно основание. 

С оглед допуснатото в съдебно заседание на 11.04.2012 г. изменение в 
размера на предявения частичен иск, ищецът претендира връщането на 

надплатената сума в размер на 4677, 68 лева. Претендира и направените 
деловодни разноски.  

В срока по чл.131, ал.1 от ГПК ответникът „Уникредит Булбанк” АД е 
депозирал писмен отговор, в който оспорва предявения иск. Поддържа, че 

не е задължително базовият лихвен процент да е равен на едномесечния 
EURIBOR, тъй като последния индекс не изчерпва съдържанието на 

базовия лихвен процент по договора, а служи само за основа при 
определянето му. Твърди, че по силата на т.11.1.1.1 от общите условия по 

договора разполага с правото, в случай на изменение на пазарните 
условия /вкл. на цените на кредитните пазари и рисковите условия/, да 

влияе едностранно върху размера на базовия лихвен процент като го 

увеличава, което било сторено с представените с отговора решения на 
управителния съвет на банката. Поддържа, че със същата разпоредба 

общия лихвен процент е фиксиран към равнището му при сключването на 
договора, поради което искането на ищеца за неговото намаляване в 

размер под това ниво, е неоснователно. Навежда доводи, според които с 
подписването на анексите, в които годишния лихвен процент е фиксиран 

на 7 %, задължението на ищеца за лихва е подновено / чл.107 от ЗЗД/ 
като е променен начина на определяне на неговия размер. По доводите на 

ищеца за нищожност на клаузата на т.11.1.1.1 от общите условия 
възразява, че същата не е неравноправна, тъй като попада в приложното 

поле на изключението по чл.144, ал.2, т.1 от ЗЗП – налице е основателна 
причина за едностранното изменение на лихвения процент, а именно 

настъпило неблагоприятно за ответника изменение в пазарните условия. 
Оспорва и останалите предпоставки от фактическия състав на чл.143, т.10 

от ЗЗП. По изложените съображения моли предявеният иск да бъде 

отхвърлен като неоснователен. Претендира направените деловодни 
разноски.  

Съдът, като взе предвид становищата на страните и доказателствата 
по делото, намира следното: 

По делото е представен сключения между страните договор за банков 
кредит № 1782/ 12.03.2007 г., в чл.4 от който е предвидено, че годишния 

лихвен процент по него е равен на базовия лихвен процент и надбавка. С 
анекс № 1/ 31.08.2007 г. базовия лихвен процент е изменен от 

шестмесечен на едномесечен EURIBOR без обаче да е променен самият 
начин на формиране на годишния лихвен процент – същия продължава да 

включва единствено базов лихвен процент и надбавка. Това положение е 
запазено и при последващите анекси към договора. При неговото 

сключване страните подписали и Условия за усвояване, обслужване и 
изпълнение на задълженията, които по своя характер съставляват общи 

условия по договора. В т.11.1 „б” от условията е посочено, че 

задължението по договора се олихвява с лихвен процент в размер, равен 



на шестмесечния/ тримесечния EURIBOR, наречен базов лихвен процент, 

плюс съответната надбавка. Съответно уговорено е, че договорения 
лихвен процент, формиран по този начин, ще се променя на всяко 

календарно шестмесечие/ тримесечие и считано от датата на промяната, 
общия лихвен процент по кредита ще се променя автоматично в 

съответствие с приетите изменения при запазване на размера на 
договорената надбавка, т.е. принципно едностранното изменение в 

договора е обвързано с изменение единствено на равнището на индекса 
EURIBOR, на което изменение никоя от страните по договора не разполага 

с възможност да влияе. Видно е също, че базовият лихвен процент 
включва само и единствено посочения индекс, без да е налице 

възможност в него да се включва трети компонент.  
Същевременно в т.11.1.1.1 е предвидено, че при кредити, изплащани 

чрез анюитетни вноски /както е в разглеждания случай/, общия лихвен 
процент за съответния лихвен период от лихвения план се фиксира в 

размера по т.4.1а от договора / т.е. в размера на годишния лихвен 

процент при сключване на договора, равен на 7 %/ и не се променя, 
освен когато пазарните условия водят до необходимост от увеличаването 

му най – малко с два пункта.  
От изразените в съдебно заседание становища и разменената 

кореспонденция се установява, че спорно между страните се явява 
обстоятелството действителна ли е посочената клауза, респ. как следва да 

се тълкува и прилага тя. 
Според легалната дефиниция в § 13, т.12, б.”б” от ДР на Закона за 

защита на потребителите /ЗЗП/ понятието „финансова услуга” съставлява 
всяка услуга, свързана с дейността на кредитни институции, включително 

и отпускане на кредит, в това число и на кредит, обезпечен с ипотека, т.е. 
цитирания закон намира приложение и в разглеждания случай.  

Според чл.144, т.10 от ЗПП 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 позволява на търговеца или доставчика да променя 

едностранно условията на договора въз основа на непредвидено в него 
основание. Разпоредбата на чл.146, ал.1 от ЗЗП от своя страна 

предвижда, че неравноправните клаузи са нищожни.  
От цитираното правило обаче разпоредбата на чл.144, ал.2, т.1 от ЗЗП 

въвежда изключение – тя не се прилага за клаузи, при които доставчикът 
на финансови услуги си запазва правото при наличие на основателна 

причина да промени без предизвестие лихвен процент, дължим от 
потребителя или на потребителя, при условие че доставчикът на 

финансовата услуга е поел задължение да уведоми за прекратяването 
другата страна по договора в 7-дневен срок и другата страна по договора 

има правото незабавно да прекрати договора. 
По делото няма спор, че с решения на управителния съвет на ответната 

банка в годишния лихвен процент по сключения договор за кредит е 

въведен трети, допълнителен компонент – т.нар.премия, чрез 



включването на която се достига до едностранно увеличение на лихвения 

процент спрямо нивата, които би имал той, ако беше изчисляван само 
съобразно договореното – като сбор от базов лихвен процент / 

едномесечен EURIBOR/ и фиксирана надбавка. Този трети компонент е 
включен по решение на управителния съвет на ответната банка, взето по 

протокол № 38/ 14.10.2008 г. В т.1 от същия е обективирано решението 
на управителния орган на банката цената на всеки банков кредит да се 

определя като сбор от променлив базов лихвен процент, който занапред 
ще се формира не само от приложимия към договора лихвен индекс / 

напр. EURIBOR/, но и от премия, определяна в размер от нула до 200 
базови пункта според стойността на кредитния ресурс на кредитните 

пазари, както и от фиксирана надбавка. С последващи решения на 
управителния съвет на банката размера на едностранната премия е 

последователно увеличаван от 1 % до 4 % / виж и заключението на 
вещото лице/.  

Така се поставя въпросът кога ще е налице основателна причина по 

смисъла на чл.144, ал.2, т.1 от ЗЗП, която да изключва неравноправния 
характер на клаузата и дали такава причина е налице в разглеждания 

казус.  
Съдът намира отговорът на този въпрос отрицателен. 

Една от основните цели на Закона за защита на потребителите / чл.1, 
ал.2, т.3 от същия закон/ е защитата на икономическите интереси на 

потребителите. Телеологичното тълкуване на нормата на чл.144, ал.2, т.1 
от ЗЗП в светлината на посочената цел налага извода, че „основателната 

причина” за едностранното изменение на лихвения процент следва да 
бъде ясно и конкретно посочена в договора. Това следва и от изричното 

правило на чл.147, ал.1 от ЗЗП. В т.11.1.1.1 от общите условия по 
договора това правомощие на ответната банка, като доставчик на 

финансови услуги, е обвързано с изменението на пазарните условия. 
Понятието „пазарни условия” обаче е толкова широко по своето 

съдържание, обхваща такъв необятен брой разнопосочни по действие 

фактори, че на практика е невъзможно да се прецени кога се е 
осъществил определен фактически състав, който обуславя пораждането 

на потестативното право на банката едностранно да увеличи лихвения 
процент по договора за кредит.  

В тази връзка съдът намира, че е недопустимо в един потребителски 
договор предпоставките за упражняване на това толкова съществено от 

гледна точка интересите на кредитополучателя право на банката, каквото 
е правото на едностранно изменение на лихвения процент, да бъдат 

формулирани по подобен начин и едва в рамките на едно съдебно 
производство това пределно широко понятие - изменението в пазарните 

условия, да бъде попълвано със съдържание с твърдения за настъпили 
сътресения на кредитните пазари и промяна в рисковите условия при 

кредитирането.  
От друга страна от заключението на вещото лице и поясненията в 

съдебно заседание става ясно, че EURIBOR ставките са основа за цената 

на лихвените проценти по всички видове финансови продукти и в този 



смисъл самият индекс изразява изменението на пазарните условия. Това 

се признава от ответника и във водената между страните кореспонденция, 
в която базисния лихвен процент, т.е. EURIBOR, се дефинира от банката 

именно като пазарен /променлив/ компонент. Така дори и да са налице 
изменения на пазарните условия / в общите условия липсва посочване 

какви по своя характер и интензитет следва да са тези изменения/, то те 
най – точно се изразяват от посочения индекс, който от своя страна 

намалява. С други думи клаузата на т.11.1.1.1 от общите условия по 
договора, тълкувана на основание чл.147, ал.2 от ЗЗП по благоприятен за 

потребителя начин, води до обратния на предложения от ответника извод 
– на основание намалението на посочения индекс, изразяващо 

изменението и на пазарните условия, годишния лихвен процент по 
договора също следва да бъде намален, а не да бъде поддържан в същия 

размер както при сключването му или да бъде увеличаван.  
От заключението на вещото лице се установява, че неблагоприятни 

изменения в макроикономическата среда действително са налице и те се 

изразяват в нарастване на лошите кредити и ограниченото чуждестранно 
финансиране. Това от своя страна е причината банките да привличат 

финансов ресурс чрез депозити при по – висок лихвен процент, което 
води и до по – висок лихвен процент при кредитите. От изготвената 

сравнителна таблица е видно също, че считано от 2008 г. печалбата на 
банката преди данъчно облагане намалява на годишна база.  

Икономически затруднения изпитват обаче не само банките. Такива 
трудности изпитват и техните потребители, чиито интереси също следва 

да бъдат защитени. В този смисъл, както беше посочено, желанието на 
банката да поддържа печалбата си по процесния договор за кредит в 

размер на първоначално уговорената възнаградителна лихва от 7 % не 
съставлява „основателна причина” за изменение на лихвения процент. 

Клаузата на т.11.1.1.1 от условията по договора, според която 
годишния лихвен процент може да бъде само увеличаван, но не и 

намаляван под този праг, е изцяло неравноправна – същата нарушава 

изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие 
между правата и задълженията на ищеца и ответника и следователно е 

нищожна. Тук следва да се отбележи, че неоснователно е възражението 
на ответника, според което съдът не разполага с възможност да се 

констатира нищожността на една договорна клауза, освен ако не е 
сезиран с нарочен иск. В съдебната практика и доктрината отдавна е 

изяснено, че на нищожността може да се позове всеки, който има интерес 
от това и то безсрочно, както с иск, така и инцидентно – с твърдения за 

нищожност в исковата молба или посредством възражение / за ответника/, 
като за валидността на договорите съдът е длъжен да следи и служебно.  

Освен това видно от представеното писмо с изх. № Ц-02-
1113/07.09.2010 г. / на л.103 – 105 /, след намеса на Комисията за 

защита на потребителите, от общите условия на ответника е отпаднала 
неравноправната клауза, според която минималния размер на годишния 

лихвен процент по кредита не може да бъде по – нисък от размера му, 

определен към датата на договора за кредит или към датата на сключен 



последващ анекс, с който се извършва промяна в лихвените условия по 

кредита. Ответната банка не е възразила на дадените на осн.чл.148, т.1 
от ЗЗП препоръки за отстраняване на тази уговорка, а напротив – 

изпълнила ги е като по този начин мълчаливо е признала нейният 
неравноправен характер. Становището на Комисията за неравноправност 

на клаузата обвързва ответника, на осн.чл.17, ал.2 от ГПК, в качеството 
му на участник в посочената административна процедура по ЗЗП. 

Неоснователни са доводите на последния, според които с факта на 
подписване на последващите анекси към договора за кредит 

задължението на ищеца за възнаградителната лихва било подновено от 
гледна точка на неговия размер – в размер на 7 % и начин на 

определянето му. За да е налице новация на задължението /чл.107 от 
ЗЗД/ са необходими три кумулативни предпоставки: първата е наличие на 

стар дълг, втората пораждане на нов дълг на мястото на стария и третата - 
съгласие между страните за погасяването на стария дълг и за пораждане 

на новия дълг. Такова съгласие обаче от представените анекси не може да 

се установи – в анекси № 1 - № 3 годишния лихвен процент е посочен 
именно като сбор от останалите два компонента – базов лихвен процент и 

надбавка като е отбелязано изрично, че базовия лихвен процент е в 
размер на едномесечния EURIBOR. От така изразената в анексите воля би 

могъл да бъде направен извод, че ищецът е изразил съгласие с метода на 
определяне на годишния лихвен процент като сбор от базов лихвен 

процент, включващ едномесечния EURIBOR и надбавка, а не с крайния 
размер на дължимата лихва. Обстоятелството, че след като нивото на този 

индекс е започнало драстично да спада, ответникът е спрял да го посочва 
в анексите, подписани с ищеца, не означава, че последния е изразил 

някакво различно намерение – за погасяване на старото и поемане на 
ново задължение за заплащане на лихва в размер на 7% годишно без 

същата да се определя в зависимост от този индекс и надбавката.  
Нищожността на клаузата на т.11.1.1.1 от условията по договора води 

до извода, че размерът на годишния лихвен процент следва да бъде 

определян само както е първоначално уговорено – като сбор от базовия 
лихвен процент, съставляващ едномесечния EURIBOR и договорената 

надбавка, без въведения с решенията на управителния съвет на ответната 
банка трети компонент /т.нар. премия/. Видно от заключението на вещото 

лице по т.9 от заключението / във втория вариант/ разликата между 
начислената и изплатена от ищеца лихва и тази, дължима от него 

съобразно договореното - определена като сбор от пазарния индекс 
EURIBOR по изчисления на ответника съобразно минималния праг за 

изменение на индекса и фиксираната надбавка, е в размер на 4677, 68 
лева.  

Тази сума е получена от ответника въз основа на едностранното 
изменение на лихвения процент, предприето по силата на нищожната 

клауза на т.11.1.1.1 от общите условия по договора за кредит. Съгласно 
задължителните разяснения по т.1 от Постановление № 1 от 28.V.1979 г. 

по гр. д. № 1/79 г., Пленум на ВС, неоснователно обогатяване в 

хипотезата на първия фактически състав на чл.55, ал.1 от ЗЗД ще е 



налице, когато е налице предаване, съответно получаване, на нещо при 

начална липса на основание, т. е. когато още при самото получаване 
липсва основание за преминаване на блага от имуществото на едно лице в 

имуществото на друго, каквато липса ще има например в случаите на 
получаване на нещо въз основа на нищожен акт. Така е и в разглеждания 

случай, поради което съдът приема, че липсва правно основание за 
заплащането на ответника на сумата от 4677, 68 лева и същата подлежи 

на възстановяване на ищеца.  
До посочения размер е допуснато изменение на заявения частичен 

иск, поради което същия се явява основателен и следва да бъде уважен.  
Предвид изхода на делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК в полза 

на ищеца следва да бъдат присъдени направените разноски в общ размер 
от 885, 11 лева, за която е представен списък по чл.80 от ГПК. 

Така мотивиран, съдът 
      Р Е Ш И : 

ОСЪЖДА „УниКредит Булбанк” АД, с ЕИК 831919536, със седалище и 

адрес на управление гр.София, район „Възраждане”, пл.”Света неделя” № 
7, представлявано съвместно от всеки двама от изпълнителните директори 

Л.К.Х. и А.К., да заплати на П.С.С., с ЕГН **********, със съдебен адрес 
***, чрез адв.С.В., сумата от 4677, 68 лева, частично предявена от 

общия размер от 5800 лева, представляваща левовата равностойност на 
3000 евро - платена без основание сума за възнаградителна лихва по 

договор за банков кредит № 1782/ 12.03.2007 г. и последващите анекси 
към него, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата 

молба в съда – 01.09.2011 г. до окончателното изплащане, както и сумата 
от 885, 11 лева – деловодни разноски.  

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Русенския окръжен 
съд в двуседмичен срок от връчване на препис от него на страните. 

     РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
 

 

 
 
 


