
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

  

№ ............... 

  

гр. София, 5.06.2012 г. 

  

СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, IV-Г състав, в публично 

заседание на двадесет и втори май през 2012 година в състав: 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА  

                                                                                       ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕН ВАСИЛЕВ 

                                           ЕЛЕНА РОЗАЛИНОВА 

при секретаря А.М., като разгледа гражданско дело № 6209 по описа за 2012 г., за 
да се произнесе, взе предвид следното: 

  

Производството е по реда на чл. 258 – 273 от ГПК. 

Образувано е по въззивна жалба от 29.02.2012 г. на ответника “У.Б.” АД против 
решението от 3.02.2012 г. по гр. дело № 15502/2011 г. на Софийския районен съд, 36 
състав, с което е признато за установено, че клаузата на т. 11.1.3 от раздел II от договора 
за банков кредит № 243/23.05.2008 г., сключен между ответника и ищеца Н.Т.И., е 
нищожна, като противоречаща на чл. 146, ал. 1 във вр. с чл. 143 от Закона за защита на 
потребителите, като ответникът е осъден да заплати на ищеца разноски по делото в 
размер на 300 лв. Със същото решение е оставен без разглеждане предявеният 
евентуален иск по чл. 26, ал. 1, пр. 3 ЗЗД за прогласяване нищожността на същата клауза 
поради противоречието й с добрите нрави. 

В жалбата се твърди, че решението е недопустимо, поради това че липсва правен 
интерес от предявения иск – клаузата на т. 11.1.3 била чисто техническа, нямала 
отношение към начина на формиране на лихвения процент по кредита, а само към 
праговете, от които това изменение ще се отчита, като не тази клауза била причината по 
времедействието на процесния договор да не е имало намаление на лихвата, а това, че 
била променена методологията на банката за изчисляване на лихвата, при която била 
добавяна допълнителна премия към банковия лихвен процент. Твърди се, че поради това 
лихвата по кредита само е нараствала, а не е намалявала, което водило до липса на 
интерес от установителния иск, тъй като ищецът разполагал с осъдителен такъв. Сочи се 



и, че неправилно СРС е приел, че тази клауза е неравноправна по смисъла на чл. 143 
ЗЗП, както и, че последващите общи условия в сила от 27.05.2008 г. /представени към 
отговора/ не обвързват ищеца поради липсата на съгласие от негова страна. Твърди се, 
че същите са станали обвързващи на осн. чл. 16, ал. 3 ЗЗД. 

Предвид изложеното жалбоподателят моли въззивния съд да обезсили или да отмени 
обжалваното решение и да отхвърли предявения иск, както и да му присъди направените 
разноски. 

Въззиваемият Н.Т.И. – ищец по иска – чрез процесуалния си представител оспорва 
жалбата и моли съда да я остави без уважение, като неоснователна и недоказана.  

Софийският градски съд, като прецени събраните по делото доказателства по свое 
убеждение и съобразно чл. 12 от ГПК във връзка с наведените във въззивната жалба 
пороци на атакувания съдебен акт и възраженията на въззиваемия, намира за 
установено следното: 

Жалбата е подадена в срока по чл. 259, ал. 1 ГПК и е допустима, а разгледана по 
същество е неоснователна. 

Съгласно чл. 269 ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на 
решението, а по допустимостта – в обжалваната му част, като по останалите въпроси е 
ограничен от посоченото в жалбата.  

Процесното първоинстанционно решение е валидно и допустимо. Въззивният съд не 
споделя доводите в жалбата за недопустимост на решението поради липсата на правен 
интерес от предявения установителен иск за нищожност на клаузата на т. 11.1.3 от 
процесния договор. Действително, според установената съдебна практика няма правен 
интерес от установителен иск, ако спорното право може да бъде предявено чрез 
осъдителен иск. Тази хипотеза обаче има предвид пълна идентичност на правото, 
предмет на установителен и осъдителен иск, само по който предмет са формира и силата 
на пресъдено нещо. В конкретния случай предметът на настоящия отрицателен 
установителен иск за нищожност на процесната договорна клауза принципно не може да 
бъде пряк предмет на осъдителен иск /осъдителен иск за нищожност е невъзможен/. 
Такъв предмет може да бъде само вземане за неоснователно обогатяване поради 
изпълнено несъществуващо /нищожно/ правно задължение, но силата на пресъдено 
нещо на подобно съдебно решение би била ограничена само до съществуването или 
несъществуването на вземането за неоснователно обогатяване и то към момента на 
последните устни състезания, а не и по преюдициалния въпрос за нищожност на 
съответната договорна клауза /за да се формира СПН и по този въпрос следва да се 
предяви инцидентен установителен иск по чл. 212 ГПК, което пък е аргумент за 
допустимостта и на самостоятелен установителен иск/. Интересът пък от формиране на 
СПН специално по въпроса за нищожността на процесната клауза се обуславя и от това, 
че процесният договор все още е действащ между страните и е в процес на изпълнение, 
поради което евентуалното уважаване на осъдителен иск за надплатени до момента суми 
от ищеца не би установило със СПН принципния въпрос дали процесната договорна 
клауза е нищожна и дали същата ще продължи да обвързва страните и за в бъдеще. При 
действащ договор всяка от страните има несъмнен интерес да установи с отделен иск 
нищожност на договора или на част от него, ако това е предмет на спор с насрещната 
страна. Такъв спор в случая очевидно е налице, което е видно защитната позиция на 



ответника, оспорващ иска. Наличието на подобен правен спор по валидността на 
действащата и понастоящем договорна клауза обуславя и правния интерес от настоящия 
иск. Конкретното съдържание на тази договорна клауза /дали има чисто технически 
характер, както твърди жалбоподателя/ е ирелевантно към наличието на правен интерес 
и към допустимостта на иска. 

Обжалваното решение е и правилно, като настоящия въззивен състав споделя 
мотивите му, поради което и на осн. чл. 272 ГПК препраща към мотивите на СРС. Във 
въззивната жалба по същество се повтарят същите аргументи, които вече са били 
изтъкнати в исковата молба и в устните състезания, на които в обжалваното решение е 
даден подробен отговор. Независимо от това следва да се добави и следното: 

Противно на доводите в жалбата неприложима към представените към отговора по чл. 
131 ГПК общи условия в сила от 27.05.2008 г. е разпоредбата на чл. 16, ал. 3 ЗЗД, тъй 
като те не представляват изменение на предишни общи условия, при които е бил сключен 
процесния договор за кредит. Този договор въобще не е бил сключван при общи условия 
по смисъла на чл. 16 ЗЗД и чл. 298 ТЗ, а съдържанието на всички клаузи е определено 
изчерпателно в него без препращане към общи условия. При това положение 
изменението на неговите клаузи може да се извърши само чрез подписването между 
страните на друг договор /анекс, допълнително споразумение/, но не и чрез изготвяне от 
едната страна на последващи общи условия и приемането на същите от другата страна – 
дори и такива да бъдат приети те няма да доведат до изменение на конкретния договор 
предвид императивните разпоредби на чл. 16, ал. 2 ЗЗД и чл. 298, ал. 3 ТЗ, 
предвиждащи, че при несъответствие между конкретно уговореното в договора и общите 
условия има сила уговореното. Ето защо чрез въпросните общи условия от 27.05.2008 г. 
/ако и да бяха писмено приети от ищеца, за което няма доказателства/ е принципно 
невъзможно да се измени процесният договор за кредит от 23.05.2008 г. и по-специално – 
атакуваната клауза на т. 11.1.3 от него, която продължава да е част от неговото 
съдържание и понастоящем. Същата предвижда възможност за банката едностранно да 
изменя годишния лихвен процент по кредита, определен в т. 4.1.а от договора (7,20 %), 
само ако “пазарните условия водят до необходимост от увеличаването му най-малко с 1 
пункт”. Видно и от буквалното съдържание клаузата предвижда забрана за всяко друго 
изменение на първоначално определения лихвен процент от 7,20 %, освен в посока 
увеличаване и то минимум с 1 пункт. Противно на доводите на ответника същата няма 
само технически характер и не определя само минималната стъпка на изменението чрез 
увеличаване, доколкото изрично е посочено, че “годишният лихвен процент по кредита за 
съответния лихвен период от лихвения план се фиксира в размера по т. 4.1.а и не се 
променя” освен при посочените условия – ако се налага увеличение най-малко с 1 пункт. 
Липсва възможност за намаляване на лихвата по т. 4.1.а при аналогична обратна 
промяна на пазарните условия. Така формулирана процесната клауза очевидно води до 
значително неравновесие между правата и задълженията на банката и 
кредитополучателя и не отговаря на изискването за добросъвестност, поради което 
същата несъмнено е неравноправна съобразно чл. 143, ал. 1 ЗЗП, което води до нейната 
нищожност съгласно чл. 146, ал. 1 ЗЗП – по твърдения и на двете страни същата не е 
индивидуално уговорена, тъй като е била предварително изготвена от банката. Ето защо 
искът е основателен. 

Поради съвпадането на крайните изводи на въззивния съд с тези на 
първоинстанционния съд по отношение на предявения иск въззивната жалба следва да 



бъде оставена без уважение като неоснователна, а обжалваното с нея решение на СРС – 
потвърдено, като правилно и законосъобразно. 

При този изход на спора на жалбоподателя не следва да се присъждат своевременно 
поисканите разноски за производството. Такива не следва да се присъждат и на 
въззаемия предвид липсата на искане и на доказателства за направени разноски за 
въззивната инстанция, а направените разноски за първата инстанция са присъдени с 
обжалваното решение.  

Така мотивиран Софийският градски съд, 

  

Р Е Ш И: 

  

ПОТВЪРЖДАВА решението от 3.02.2012 г. по гр. дело № 15502/2011 г. на Софийския 
районен съд, 36 състав. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд при условията на 
чл. 280, ал. 1 ГПК в 1-месечен срок от съобщаването му на страните. 

                                                                                                                                 

  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      

    

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                                          

  

  

  

  

                                                                                      2.   

   

  

 


