
 1

 

Проект: към 01.04.2011г. 

 

      ДО 

      СОФИЙСКИ РАЙОНЕН  СЪД 

      ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 

      ИСКОВА МОЛБА 
      от 

ПЛАМЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ, XXXXXXXX 

    срещу:  

„Уни Кредит Булбанк”АД, с ЕИК 831919536, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1000, 

област София /столица/, община Столична, район 

Възраждане, пл. Света неделя №7, със законни  

представители - Левон Карекин Хампaрцумян, ЕГН – 

5312266960 и Андреа Казини, дата на раждане – 

610121; 

 

Правно основание: член 26, ал.1, предложение 

 първо и второ от ЗЗД, във връзка с член 143 и 

 член 146 от Закона за  защита на 

 потребителите.   

 

Цена на иска: неоценяем 

   

 

 

УВАЖАЕМИ РАЙОНЕН СЪДИЯ, 

 

С ответника „УниКредит Булбанк”АД сключих договор за банков кредит № 1782 

на 12.03.2007 г., по силата на който ответникът ми предостави ипотечен кредит при 

следните основни параметри:  

- размер на кредита 43 000 /четиридесет и три хиляди/ евро; 

- цел : за покупка на жилищен имот; 

-годишен лихвен процент по редовен дълг, определен в т.4.1а от договора за 

кредит: 1 м. EURIBOR и надбавка от 2.492. Първоначално годишният  лихвен 

процент по редовен дълг, определен в т.4.1а от договора за кредит е бил 6  м. 

EURIBOR и надбавка от 3.1490, но с последващи анекси към договора, последният 

от които: анекс № 6 от 30.12.2009 г., променливият индекс е променен от 6 м. 

EURIBOR на 1 м. EURIBOR.     

- срок на погасяване – 05.03.2022 г., съгласно погасителен план. 

- начин на погасяване – чрез анюитетни вноски; 

Подписал съм „Условия за усвояване, обслужване на кредита и изпълнение на 

задълженията по договор за банков  кредит № 1782 от 12.03.2007 г.”, /по-нататък 

наричани за краткост „Условията”/. Условията представляват отделен спрямо основния 

документ по кредита стандартизиран документ, изготвен по образец на банката. В този 

документ в т.10-17 са регламентирани условията по всички договори за кредит, 

предоставяни от банката и посочените условия са неразделна част от индивидуалния ми 

договор от кредит. 
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Според т. 11.1.1.1. от Условията: 

„При кредити, изплащани чрез анюитетни вноски /еднакви всеки месец, 

включващи главница и лихви към падежа на задължението за плащане на 

съответната анюитетна вноска/ общият лихвен процент за съответния лихвен 

период се фиксира в размера по т.4.1.а и не се променя освен, когато пазарните 

условия водят до необходимост от увеличаването му най малко с 2/два/ пункта.  

Кредитополучателят дава съгласието си КРЕДИТОРЪТ  да променя 

едностранно общия размер на годишния лихвен процент за дадения лихвен период 

по лихвения план по т.4.1.в, определен съгласно предходната точка, съответно 

размера на анюитетната вноска, без за това да е необходимо сключване на 

допълнително споразумение между страните, при нарастване на базовия лихвен 

процент с повече от 2/два/ пункта от размера, определен от кредитора в деня на 

сключването на настоящия договор или от размера му, формиран след промяна по 

реда на настоящата точка. Кредиторът уведомява Кредитополучателя за 

извършената промяна в едноседмичен срок на адреса за кореспонденция, посочен в 

искането за отпускане на кредит или по реда, установен в т.11.1., б.а”,т.2 от този 

договор.” 

Считам, че посочената клауза от договора за кредит е неравноправна, 

противоречи на закона и добрите нрави, поради което е нищожна и не поражда 

правно  действие.  

 Към датата на настоящата искова молба отпуснатият ми банков кредит от 

„УниКредит Булбанк”АД все още не  е издължен и въз основа на т.11.1.1.1. от 

Условията, банката неправомерно увеличава лихвата по ползвания от мен кредит. 

Крайният срок за погасяване на кредита е 05.03.2022 г., до когато въз основа на 

неравноправната т.11.1.1.1. съм длъжен да понасям увеличаване на лихвата по кредита.         

Горното обстоятелство обуславя правния ми интерес за предявяване на 

установителен иск срещу банката, чрез който да установя, че описаната т.11.1.1.1. 

от Условията е нищожна и не поражда правно действие.  

Съображенията ми в подкрепа на твърдението за неравноправност на  клаузата 

на т11.1.1.1 от договора ми за кредит са следните:  

По смисъла на т.11.1. б.”б” от Условията, при кредити, отпускани в евро от 

Булбанк, дългът по заемната сметка се олихвява  с лихвен процент, равен на 

шестмесечния/тримесечения   EURIBOR, наречен базов лихвен процент, плюс 

съответната надбавка. В същия смисъл е и клаузата на т.4.1.а от договора за 

кредит. Чрез тези уговорки се въвежда плаващ лихвен процент по договора за 

кредит, при който олихвяването на кредита е поставено в зависимост от 

промените в  шестмесечния/тримесечения   EURIBOR, представляващ обективен и 

необусловен от волята на страните по кредитното правоотношение индекс.  

В противоречие с тези уговорки, в т.11.1.1.1 се ограничава  възможността за 

промяна на лихвения процент по кредита, в случаите, когато тази промяна ползва 

кредитополучателя. Точка 11.1.1.1. предвижда възможност единствено  за 

увеличаване на лихвения процент по кредита, като по този начин установява 

неоправдана привилегия за другата страна по кредита  - банката.  

  Съгласно член 143 от Закона за защита на потребителите, „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”. Считам, че по 

отношение на посочената т.11.1.1.1. са налице всички квалифициращи я като 

неравноправна клауза белези по член 143 от ЗЗП.  
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Чрез нея – видно от текста на второто изречение на т.11.1.1.1 - се предоставя 

право на една от страните по договора за кредит, а именно банката, да променя 

едностранно лихвата по кредита в посока на увеличение размера на лихвата, при 

увеличаване на Базовия лихвен процент, представляващ индекса  EURIBOR, без 

реципрочно да се предвижда възможност за промяна на лихвата  в посока на 

намаление, когато стойностите на същия този индекс намаляват през съответния 

лихвен период. Подобна регламентация  води до значително неравновесие между 

правата и задълженията на страните по договора, доколкото икономически по-слабата 

страна, каквато е кредитополучателят, следва да понася риска от увеличаването на 

променливия индекс EURIBOR и да заплаща при повишаване на този индекс по-

висока лихва по кредита, докато насрещната страна банката – кредитор, не носи 

носи подобен риск, и при обратно движение на същия индекс, в посока 

намаляване, за кредитополучателя не е  предвидена възможност да се ползва от 

намаляване на лихвата.  Нещо повече, редакцията по т.11.1.1.1. предвижда, при 

веднъж отчетено увеличаване на индекса EURIBOR /независимо от това дали е 

трайно или спорадично по характера си/ лихвата по кредита да се увеличава и в 

този увеличен размер да се фиксира до края на срока за погасяване. Последващи 

намаления на EURIBOR не позволяват възстановяване на лихвата към 

първоначално уговорения между страните размер и при извършеното вече 

увеличаване – клаузата на т.11.1.1.1., изречение второ предвижда възможност 

единствено за последващи нови увеличения.     
В случая, освен общата хипотеза на 143 от ЗЗП относно неравноправност на 

клаузата на т.11.1.1.1. е налице и специалната хипотеза по т.12 от член 143 от ЗЗП, 

доколкото при увеличаване на лихвата по кредита, представляваща цена на 

продоставената банкова услуга, за мен като потребител не е налице възможност да се 

откажа от договора. Нещо повече, за мен е предвидена санкция, ако погася предсрочно 

кредита- съгласно т.12.4. от Условията дължа неустойка на банката.  

 Член 146 от Закона за защита на потребителите прогласява за нищожни   
неравноправните клаузи в договорите, освен ако са уговорени индивидуално.  

 В случая, клаузата по т.11.1.1.1 е част от стандартни, изготвени предварително 

условия на банката, върху съдържанието на които не съм  имал възможност да оказвам 

влияние, както и всички останали клиенти на банката. Налице са многобройни кредити, 

отпуснати на физически лица, на които банката е наложила същите условия.    

 Съгласно §13 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП, "Потребител" е всяко 

физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени 

за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което 

като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или 

професионална дейност”. 

 Сключил съм договор за кредит № 1782 от 12.03.2007. г с цел покупка на жилище, 

и доколкото кредитът  не  е предназначен за  извършване на търговска или 

професионална дейност, в качеството ми на потребител се ползвам от специалната 

защита, предоставена от ЗЗП.  

Смятам, че е очевидно, че клаузата по т.11.1.1 ме уврежда като потребител, 

доколкото ми налага едностранна промяна на лихвата  само в посока на увеличение, 

която аз съм длъжен да понасям и заплащам, независимо от това дали разполагам с 

икономическа възможност или не. Без всякакво оправдание, движението във въведения 

в договора за кредит плаващ лихвен процент се отчита само в хипотезите, когато това 

е от полза за банката. В обратните хипотези – намалението на плаващата лихва е без 

действие по договора. В периода от сключването на договора до м.март 2011 

стойностите на едномесечен  EURIBOR са били в подчертано намаляваща 
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тенденция. При сключването на анекс № 1 към договора, с който се въвежда 

едномесечен  EURIBOR – стойността на този индекс е била 4.101 %. В периода от 

м.май 2009 г.  до настоящия момент  стойността на същия индекс е постоянно под 

1 %. Въз основа на т.11.1.1.1 обаче, при олихвяването на кредита ми, банката не 

отчита намаляването на променливия компонент от лихвата  EURIBOR. 
От друга страна, първото изречение на т.11.1.1.1 , в което се предвижда, че   

общият лихвен процент за съответния лихвен период се фиксира в размера по 

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

увеличаването му най малко с 2/два/ пункта – освен че представлява 

неравноправна клауза, влиза в пряко противоречие и с императивните 

изисквания на член 58, ал.1, т.2  и член 59, ал.2 от Закона за кредитните 

институции, който задължава банките да определелят в условията по кредитите 

си лихвения процент, изразен като годишен лихвен процент, метода за изчисляване на 

лихвата, както и условията, при които може да се променя лихвата до пълното 

погасяване на кредита; По силата на чбен 59, ал.2 от Закона за кредитните институции, 

условията по влоговете и кредитите се формулират ясно и по разбираем за клиентите 

начин. В пълно противоречие с посочените нормативни разпоредби първото изречение 

на т.11.1.1.1 предвижда възможност за увеличение на лихвения процент, когато 

пазарните условия водят до необходимост от увеличаването му най малко с 2/два/ 

пункта, без да се уточнява кои пазарни условия, доколкото в съдържанието на 

същото понятие могат да бъдат вложени неограничен брой и разнопосочни като 

действие фактори и  без същемременно да се определя метод, по който да се 

определи измерването на влиянието на неуточнените пазарни условия  върху 

размера на лихвата. В този смисъл, считам, че това изречение представлява 

неравноправна клауза и по смисъла на член 143, т.10 от ЗЗП.    
 

Наред с това, считам, че освен  противоречаща на закона, клаузата на т.11.1.1.1. 

противоречи и на добрите нрави, доколкото предоставя възможност на една от 

страните по договор за кредит да увеличава значително, по време на действието на 

договора, цената на кредита без насрещната страна, която е икономически по-слабата, 

да има при същите условия право да се ползва от намаляване на лихвата по кредита. 

Добрите нрави и добросъвестната търговска практика изискват, в случаите когато 

страните са уговорили плаваща лихва, с оглед на реципрочност в тяхното правно 

положение – по договора да се отчитат всички движения на плаващата лихва, 

независимо от посоката им. Лихвеният процент по договор за кредит е или фиксиран, 

или променлив. В договора ми са кредит е уговорена плаваща лихва, но чрез т.11.1.3 в 

дисонанс с характера на плаващата лихва, възможността за промяна на лихвата е 

ограничена само до случаите на увеличаване на нейната стойност.  Уреждането, че 

движението в променливата лихва ще се отчита, само в посока на увеличаване, води до 

неприемливо от гледна точка на морала неравновесие  между правата и задълженията 

на двете страни по договора, доколкото само една от страните по договора носи риска 

от промяна в неблагоприятна за нея посока на променливата лихва.        

        

Съгласно т.17.4 от Условията, ако някоя клауза от този договор бъде обявена за 

недействителна или неприложима или бъде отменена от компетентна юрисдикция , то 

това не води до недействителност или неприложимост на целия договор. Следователно, 

без нищожната клауза на т.11.1.1.1, отношенията между страните, във връзка с 

определянето на плаващата лихва, ще се уреждат съобразно останалите клаузи на 

договора за кредит, а именно: т. 11.1, б.б.т.1. от Условията. 
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ПЕТИТУМ 

С оглед на изложеното, Ви моля, след като се убедите в основателността на 

гореизложените твърдения, да постановите решение, с което да установите в 

отношенията между мен и „УниКредит Булбанк”АД, че т.11.1.1.1. от договор за банков 

кредит № 1782 на 12.03.2007 г., сключен между „УниКредит Булбанк”АД, като 

КРЕДИТОР и Пламен Стоянов Стоянов , като КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ е нищожна 

на основание член 26, ал.1., предложение първо от Закона за задълженията и 

договорите, във връзка с  член 146 от Закона за защита на потребителите и член 58 и 59 

от Закона за кредитните институции или ЕВЕНТУАЛНО, ако счетете, че не са налице 

предпоставки за уважаване на  иска ми за нищожност на основание член 26, ал.1, 

предложение първо от Закона за задълженията и договорите, да постановите решение, с 

което да прогласите т. 11.1.1.1.1 от същия договор за нищожна, поради противоречие с 

добрите нрави. 

  

ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ ИСКАНИЯ:     

I. Представям и моля да приемете следните  писмени доказателства: 

Относно наличието и съдържанието на правоотношенията  между ищеца и 

банката:  

1. Договор за банков кредит № 1782 от 12.03.2007 г.  

2. Анекс №1 към договор за банков кредит №1782/12.03.2007г. 

3. Анекс №2 към договор за банков кредит №1782/12.03.2007г. 

4. Анекс №3 към договор за банков кредит №1782/12.03.2007г.                

5. Анекс №4 към договор за банков кредит №1782/12.03.2007г. 

6. Анекс №5 към договор за банков кредит №1782/12.03.2007г. 

7. Анекс №6 към договор за банков кредит №1782/12.03.2007г  

С оглед установяване на твърдението ни, че клаузата по т.11.1.1.1 не е 

индивидуално уговорена и че е неравноправна: 

8. Писмо от Комисия за защита на потребителите с изх.№ Ц-03-

6364/21.02.2011г.  

За установяване на правния ми интерес от водене на настоящия иск:    

9. Писмо от УниКредит Булбанк изх.№47/6640 от 11.12.2009г. 

10. Писмо от УниКредит Булбанк изх.№47/6791 от 21.12.2009г. 

11. Писмо от Българска народна банка изх.№94ПП-0361/14.05.2010г.  

12. Писмо от Българска народна банка изх.№94ПП-0361/26.03.2010г. 

13. Писмо от УниКредит Булбанк изх.№1700/0129 от 19.02.2010г. 

 

II. С цел установяване на правния ми интерес от предявяването на иска, както и 

с оглед на твърденията ми за неравноправност и противоречие с добрите нрави на 

т.11.1.1.1, моля на основание член 190 от ГПК да задължите ответника да представи 

лихвен лист, съдържащ стойностите на ГЛП и компонентите, включени в приложения  

по кредита ГЛП, както и размера на начислената лихва по кредита, за периода от датата 

на първо усвояване по кредита по датата на исковата молба  

Приложение: преписи от исковата молба и доказателства за ответника. 

 

гр.София,     С УВАЖЕНИЕ,  

       /Пламен Стоянов/ 


