
                                    Р    Е    Ш   Е   Н   И   Е  

                                   

                                                 № 

 

                                              гр.С.,  20.07.2012год 

 

                                 В    И М Е Т О    Н А    Н  А Р О Д А  

 

 

С.   РАЙОНЕН   СЪД      ГК  47 състав       в   публичното    заседание    

на   осми май  

през   две хиляди и дванадесета  година  в състав: 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

ЕЛИЗАБЕТ ПЕТРОВА 

 

при   секретаря   АНГЕЛИНА РАШКОВА 

 и   в  присъствието на прокурора…………….………  

като  разгледа докладваното от съдията  гр.д.   N  44461    по    описа    

за   2011      година,   за   да    се        произнесе,    съобрази    

следното:   

 

  Ищецът П. Й. Н. от гр. Р.  твърди, че на 12.06.2007г  е 

сключил договор с ответника за кредитиране покупката на недвижим имот. 

Твърди,че по силата на договора Банката му е предоставила кредит в размер 

на 28 600евро, който е следвало да бъде върнат за 420месеца чрез заплащане 

на месечни вноски от 163.07евро. Твърди, че до настоящият момент коректно е 

заплатил всички дължими се месечни вноски. Твърди, се в договора за кредит 

е уговорено,че кредитополучателят дължи годишна лихва в размер на базовият 

лихвен процент /БЛП/  на банката за жилищни кредити в евро/ чл.3,ал.1/, 

както и че ако Банката промени своя БЛП  размерът на погасителната вноска 

се променя автоматично. Твърди, че така посочените клаузи от договора са 

нищожни, като неравноправни. Твърди, че текстът на договора е бил 

предварително изготвен от ответника и ищецът не е имал възможност да му 

влияе. Твърди използването на типов договор, поради което счита,че не е 

налице индивидуално договаряне между страните. Твърди, че клаузите са 

договорени във вреда на потребителя, поради завишаване на размера на 

дължимата се вноска за погасяване на кредита, като твърди,че никъде не е 

упоменато при какви условия Банката може да вдигне БЛП и размера на 

дължимата се погасителна вноска. Твърди, че е налице значително 

неравновесие  между правата на страните по договора, тъй като ищецът няма 

право да въздейства върху размера на БЛП и по този начин чувствително се 

увеличава размера на неговото задължение към Банката, без да има възможност 

да влияе на това. С оглед изложеното счита,че цитираните клаузи от договора 

за кредит са нищожни като неравноправни.  Счита, че посочените клаузи от 

договора за кредит са неравноправни и поради това, че създават състояние на 

непредвидимост, тъй като не са посочени факторите, влияещи върху размера на 

БЛП.  Твърди ,че клаузите са неравноправни още и поради това,че не дават 

възможност на потребителя да се откаже от договора, ако не е доволен от 

новите условия по кредита.  Твърди, че  след неколкократно извършване на 

повишаване на размера на кредитните вноски крайната дължима сума по 

договора е нараснала  с 14 755.18евро. Твърди ,че към настоящия момент  е 

заплатил 51 вноски като само първите четири са били съобразени с 

първоначално договореното между страните по договора за кредит. Твърди,че 

поради увеличаването на лихвения процент и размера на вноската е заплатил в 

повече и без основание поради нищожност на клаузите на ответника сума от 

2942.10лв или 1504.27евро.Моли съда да постанови решение, с което да 

прогласи нищожността на чл.3,ал.5 и чл.6, ал.3  от договора между страните 

, поради гоеизложените съображения и да осъди ответника да му заплати 

сумата от 2942.10лв- сбор от недължимо платени суми по 47 месечни вноски по 

договора за кредит, пплатени без основание поради нищожност на  чл.3,ал.5 и 



чл.6, ал.3 от договора, ведно със законната лихва от предявяването на иска. 

Претендира разноски. 

  Съдът като взе предвид наведените от ищеца фактически 

обстоятелства и формулираните петитуми приема,че са предявени искове за 

установяване на нищожност на договорна клауза  с правно основание 

чл.124,ал.1 от ГПК вр.146,вр. чл.143, т.т.10 и 12 от ЗЗП и осъдителен иск 

за заплащане на сума, получена от ответника без основание- иск с правно 

основание чл.55, ал.1,пр.1 от ЗЗД. 

  В законоустановения срок  е постъпил отговор от „Юробанк и 

Еф Д. България”АД , с който исковете се оспорват изцяло. Ответникът 

възразява като заявява, че договорът между страните е индивидуално 

договорен, доколкото за да отпусне кредита Банката е извършила проучване на 

кредитоспособността на ищеца, на имота , чието закупуване е обезпечено. 

Твърди, че след проучването Банката е предложила сключването на договор при 

съответните условия, отговарящи на спецификата на случая. В подкрепа на 

твърдението ,че клаузите на договора за кредит са индивидуално договорени 

ответникът сочи, че договорът за кредит е бил анексиран, като в 

допълнителното споразумение е постигнато съгласие за различие в размера на 

годишната  възнаградителна лихва на Банката , като същата се сформира от 

БЛП, намален с 0.5пункта. Според ответника  изразяването на последваща воля 

по двете клаузи, твърдяни за нищожни,  навежда на извод, че ищецът е имал 

възможност да влияе  върху съдържанието на клаузите. Ответникът заявява,че 

основанието за промяна на БЛП е посочено в договора за кредит. Възразява,че 

по силата на закона чл.144 ЗЗП ищецът е притежавал право да развали 

договора за кредит след уведомяването му за променения лихвен процент.  

Възразява,че в закона не е забранено  едностранното изменение на лихвата по 

отпуснат банков кредит. Ответникът счита,че във всеки един момент 

кредитополучателят е имал право да се освободи от договора като изплати 

дълга си.  

  В о.с.з. ответникът поддържа възраженията си. Моли съда да 

отхвърли исковете. Претендира разноски. 

   Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства 

намира за установено от фактическа страна следното: 

  С изготвения по делото доклад съдът е приел,че по делото 

фактите не са спорни- не се спори,че  страните са обвързани от договорни 

отношения породени от договор за кредит за покупка на жилище, със 

съдържание по ИМ, безспорно е че , ищецът е заплащал до този момент 

дължимите се месечни вноски, че банката е изменяла еднострано размера на 

вноската , поради промяна на БЛП. 

  По делото е представен в заверен препис  договор за кредит 

за покупка на жилище, сключен между БПБ АД  и ищеца като кредитополучател, 

по силата на който Банката  е поела задължение да предостави на ищеца  

кредит в размер на 28 600евро за покупка на жилище, като за обезпечение на 

получения кредит е учредена договорна ипотека в полза на банката върху 

имота, чието купуване се кредитира от банката. Съгласно чл.3, ал.1 от 

договора за усвоения кредит  кредитополучателят дължи на банката годишна 

лихва в размер на базовия лихвен процент /БЛП/ на БПБ АД за жилищни кредити 

в евро. Съгласно чл.3,ал.5 от договора действащият БЛП на БПБ  не подлежи 

на  договаряне и промените в него стават незабавно задължителни за 

страните.  Банката уведомява  кредитополучателя за новия размер на БЛП чрез 

обявяването му на видно място в банковите салони.  Договорените по договора 

надбавки не се променят. Според договореното между страните/ чл.6/  

кредитополучателят дължи погасяване на кредита  на равни месечни вноски 

включващи главница и лихва.  Даоговорено е ,че ако в срока на действие на 

договора банката промени БЛП за жилищни кредити размерът на погасителните 

вноски се променя автоматично, в съответствие с промяната. С договора е 

постигнато съгласие относно това,че банката може да прехвърля вземанията си 

от кредитополучателя на дружества от посочената група,  в това число на 

“Бългериън Ритейл Сървисиз” АД /БРС АД/. Договорът е двустранно подписан на 

12.06.2007г в гр. В. с № HL 23488,  подписите не се оспорват.  



  По делото е прпедставено споразумение от 15.05.2007г между 

БПБ АД и П. Н. за предоставяне на клиента на банкови услуги на 

преференциални условия, в това число и по договори за жилищни кредити срещу 

задължение на клиента  да получава трудово възнагражедение в открита в 

банката сметка 

  По делото са представени доказателства за това, че Банката 

е прехвърлила вземването си по процесния договор за кредит  на “БРС”АД  по 

силата на договор от 06.12.2007г , а с договор от 07.03.2012г “БРС” АД е 

прехвърлила на осн. чл.99 от ЗЗД същото  вземане на Банката.  

  На 20.09.2011г е подписано споразумение между “БРС”АД  и 

ищеца  към договор за жилищен кредит № HL 23488, с което е договорено, че 

задължението на кредитополучателя за заплащане на лихва възлиза на БЛП на 

банката намален с 0.5 пункта.  Преповторено е, че БЛП  на Банката ответник 

не подлежи на договаряне и промените в  него стават незабавно задължителни 

за странитге.  Договорът е двустранно подписан, подписите не са оспорени.   

  При така установената фактическа обстановка,съдът прави 

следните правни изводи: 

  Предявен е установителен иск за прогласяване на нищожност 

на договорни клаузи, поради това ,че са неравноправни. 

  Съдът приема,че е налице за ищеца интерес от предявяването 

на процесния установителен иск за нищожност на клаузи на договор , по който 

е страна. Защитата на страна  по сделка чрез предявяване на установителен 

иск за обявяване на договор или негова клауза за нищожни е възможност , 

изрично предвидена в закона като форма на защита и с която се цели да се 

установи в отношенията  между страните действителното съдържание на техните 

договорни отношения. Правата на ищеца се твърди да са засегнати от 

нищожните договорни клаузи,  което обосновава неговия интерес от търсената 

защита.  

  Разгледани по същество предявените искове за нищожност на 

договорни клаузи са основателни.   

  Между страните съществуват облигационни отношения породени 

от договор за банков кредит сключен на 12.06.2007г.  

  Съгласно чл.2 от ЗКИ банката е кредитна институция, 

занимаваща се с публично привличане на влогове и предоставяне на кредити. 

Съгласно пар.13,т.1  от ДР към ЗЗП  потребител по смисъла на закона е ФЛ, 

което придобива стока или услуга , които не са предназначени за 

професионалната му дейност. Съгласно пар.13, т.12 от ДР към ЗЗП  финансова 

услуга е услуга свързана с дейността на кредитна институция/ банка/ , като 

отпускане на кредити, в това число и потребителски.  

   С оглед изложеното съдът приема,че съществуващото между 

страните договорно отношение попада под нормите на регулация на ЗЗП, тъй 

като ищецът е  “потребител”, получил услуга от кредитна институция, която 

не е предназначена за ползване  във връзка с професионалната му дейност. 

Съответно към разглеждания случай не следва да се прилагат разпоредбите на 

ЗПК/отм, действащ към момента на сключване на договора/, тъй като от 

неговото приложно поле са изключени договорите за кредит , по които правата 

на банката са обезпечени с ипотека върху недвижим имот, какъвто е настоящия 

случай/ чл.3,ал.5, т.1 от ЗПК/отм/. 

  Отношенията между страните са уредени в ТЗ – чл.430 , ЗКИ  

, а защитата на правата на потребителя като съконтрахент по договора е 

съгласно ЗЗП, в сила от 10.06.2006г или действащ към момента на сключването 

на договора за банков кредит. 

  Съгласно чл.146 от ЗЗП неравноправните клаузи в договорите 

са нищожни, освен ако не са индивидуално договорени. Съгласно чл.143 от ЗЗП  

неравноправна клауза е всяка договорка  във вреда на потребителя, която не 

отговаря на изискването на добросъвестност и води до значително 

неравновесие между правата и задълженията на страните по сделката, като – 

т.10 позволява на търговеца  да променя едностранно условията на договора 

въз основа на непредвидено  в него основание  или т.12- дава право на  

търговеца  да увеличи цената  на услугата без потребителя да има право да 

се откаже от договора. ЗЗП съдържа и хипотези, които не попадат под 



регулацията на чл.143 от ЗЗП, изброени  в чл.144, съгласно чиято ал.2 и 3  

чл.143,т.т.10 и 12 не се прилагат по отношение на клаузи, с които 

доставчикът на  финансови услуги си запазва правото при наличие на 

основателна причина да промени без предизвестие лихвен процент, дължим се 

от потребителя или към сделки с финансови инстументи и услуги, чиято цена  

е свързана с колебанията на борсов курс или индекс.   

  С оглед изложеното съдът приема,че за да бъде нищожна като 

неравноправна  една клауза тя следва да дава права на търговеца/ в случая 

банката/ попадащи в хипотезите на чл.143 от ЗЗП, клаузата да не е уговорена 

индивидуално и да не попадат отношенията между страните в някое от 

изключенията, на чл.144, които не се регулират от разпоредбите на чл.143 от 

ЗЗП.  

  Съдът приема,че оспорените от ищеца клаузи на чл.3,ал.5 и 

чл.6,ал.3 от договора за банков кредит между страните изпълняват хипотезата 

на нормата на чл.143,т.10 от ЗЗП като дават право на банката да променя  

едностранно условията на договора за банков кредит на основания, които не 

са предвидени в договора. Прави впечатление това, че никъде в договора 

между страните не се съдържат основанията, при които банката може да 

променя своя БЛП, оказващ влияние върху  лихвата дължима се от ищеца по 

договора за кредит.  Уговорено е, че БЛП се отразява автоматично на размера 

на лихвения процент по договорите за кредит , посочено е ,че той не подлежи 

на договаряне и промените в него стават незабавно задължителни за  

кредитополучателя. В о.с.з. и в писмените бележки по делото представител на 

ответника е посочил  начина на сформиране на БЛП на банката, представляващ 

сбор от два елемента- БЛП , който е променлив  и постоянна  компонентна 

изразена като процент надбавка над или отбив от БЛП. Никъде в договора 

между страните не се съдържа постигане на съгласие по договорка – договорна 

клауза- за това как се сформира  и какво влияе на БЛП. Не са посочени 

основания за промяната на неговата величина, влияеща на размера на 

задължението на ищеца. Не са посочени никакви критерии съобразявани от 

банката при определяне на размера на БЛП, а оттам и на размера на лихвата 

по кредита. Твърдяният факт от ответника,че тези разяснения се съдържат на 

интернет страницата на банката , или че са обявени на табло в салоните на 

банките, дори и да са верни, сочи на извод,че по отношение на тези 

предпоставки, влияещи на размера на дължимата се лихва от ищеца, не е 

постигано съгласие между съконтрахентите и не са   предмет на договора за 

кредит. Те стоят извън съдържанието на облигационното отношение между 

страните. Така както е договорено в представения по делото договор за 

банков кредит липсват предпоставки за това как банката ще променя своя БЛП, 

размера на лихвата по кредита и най- накрая размера на месечната вноска на 

ищеца. Д. това ще се дължи на обективни фактори, на субективното желание на 

банката и нейните интереси или на нещо друго- за това липсват договорки в 

процесния договор за банков кредит. Посоченото представлява според 

настоящия състав на съда пълно съвпадение с предвиденото в чл.143,т.10 от 

ЗЗП, като прави процесните клаузи, даващи възможност на банката едностранно 

и без посочено основание да променя условията на договора за кредит, 

неравноправни.  

  Съдът счита,че процесните клаузи не са индивидуално 

уговорени. На първо място е спорно доколко може да се говори за наличие на 

индивидуални договорки по отношение на липсващо съдържание на договора. 

Настоящият състав на съда счита,че към настоящия случай не се прилага 

разпоредбата на чл.146,ал.1 от ЗЗП, тъй като не може липсата на договорени 

в договора за банков кредит основания, позволяващи на банката да променя 

условията на договора , да е резултат на индивидуално договаряне. Липсата 

на основания запазени за банката да променя  условията на договора  

предполага липса на договаряне и постигане на съгласие между страните по 

въпроси, формиращи съдържанието на договорното отношение и няма как тази 

липса да е вследствие на договоряне между страните. Независимо от 

изложеното съдът приема, че  доколкото в договора между страните е посочено 

,че БЛП  се определя от банката, действа незабавно и автоматично и не 

подлежи на договаряне, то тези договорни клаузи навеждат на извод за липса 



на индивидуално договаряне  между страните за това как ще се определя 

размера на лихвата и месечната вноска дължима от ищеца. Процесните клаузи 

са  били част от съдържанието на договора, така както е изготвено от 

банката и предложено на потребителя и в тази част именно потребителят не е 

имал право да търси предоговаряне. Предвид изложеното съдът приема,че 

процесните клаузи не са индивидуално договорени между страните по делото.  

  Съдът приема още,че не са налице предпоставките на 

чл.144,ал.2 и ал.3  за неприлагане на разпоредбите на чл.143,т.10 от ЗЗП по 

отношение на някои договорни клаузи. Това е така защото посочените 

разпоредби  дават възможност на търговеца- банката да променя договорните 

клаузи  при наличието на определени предпоставки-  наличието на основателна 

причина  за промяна на лихвен процент, борсови колебания.  По отношение на 

настоящия договор не може да бъде проверено дали са налице предпоставките , 

визирани в тези  оправомощаващи банката разпоредби. Липсата на основания , 

посочени в договора между страните , за промяна на условията по него не 

позволява да се провери дали именно такива основания каквито са посочени в 

чл.144 от ЗЗП са предвидени от банката като даващи й възможност да променя 

едностранно договорни клаузи, дали са налице обективни , основателни 

причини за промяната на договорните условия или се дължат на  колебания на 

борсов курс или индекс. С оглед това и като взе предвид , че е в тежест на 

ответника да докаже,че променя условията на договора си с ищеца на 

основания предвидени в чл.144 от ЗЗП ,   съдът следва да приеме извод, че 

не се установява по делото основанията на ответника за едностранна промяна 

на договорните клаузи с ищеца да са сред тези, предвидени в чл.144 от ЗЗП. 

Процесните клаузи не попадат в хипотезите на чл.144 от ЗЗП, изключващи 

приложението на чл.143 от ЗЗП. 

  Предвид изложеното съдът приема,че са налице неравноправни 

клаузи, които не са индивидуално договорени между страните и не попадат в 

случаите посочени в чл.144 от ЗЗП. С тези клаузи ответника си е запазил 

правото да променя едностранно условия на договора за банков кредит между 

страните , на непосочени в договора основания.  Тези клаузи са  са сключени 

във вреда на потребителя, тъй като дават неконтролируеми права на другата 

страна, не отговарят на изискванията на добросъвестността , тъй като 

банката не е положила грижата на добрия съконтрахент при сключването на 

договора , и води до неравновесие на правата на двете страни по договора, 

като дава изключителни права само на банката , безконтролно да променя 

съдържанието на договорните отношения между страните.  

  Предвид изложеното съдът приема,че предявените искове за 

прогласяване на чл.3, ал.5 и чл.6,ал.3 от договора за банков кредит между 

страните са основателни и следва да бъдат уважени. Предвид прогласяването 

на нищожността на двете договорни клаузи на посоченото като първо основание 

за нищожност по чл.143,т.10 от ЗЗП съдът счита,че не дължи произнасяне по 

второто заявено основание за нищожност на клаузите като неравнопрравни по 

чл.143,т.12 от ЗЗП.  

  По отношение на предявения осъдителен иск за връщане на 

даденото без основание по чл.55,ал.1, пр.1 от ЗЗД- искът е основателен.  

  Безспорно е между страните по делото, че ищецът е заплатил 

от вноска 5 до вноска 51 по погасителен план към договора за банков кредит 

в размер завишен от първоначално договарения. Увеличението на размера на 

дължимата се месечна вноска се е дължало на действието на чл.3,ал.5 и 

чл.6,ал.3 от договора на страните- поради това,че банката е посочила нов 

БЛП , определящ размера и на месечните вноски дължими се по договора от 

ищеца незабавно и автоматично. След като тези две клаузи от договора за 

банков кредит са нищожни, то платеното на основание нищожните клаузи е 

платено без основание. Предвид това и като взе предвед факта,че между 

страните не се спори,че ищецът е платил посочените вноски съдът приема,че 

той е платил без основание  сумата от 1504.27 евро с левова равностойност 

2842.10лв, безспорна като размер между страните и представляваща сбор от 

недължимо платените  суми по 47 броя месечни вноски с увеличен размер 

поради неоснователно изменение от страна на банката на условията на 

договора.  



  Предявеният иск следва да бъде изцяло уважен. 

  По отношение на разноските- установява се по делото , че 

ищецът и неговият процесуален представител на роднини. В този случай на 

осн. чл.38,ал.2 от ЗА съдът следва да определи възнаграждение на 

пълномощника на ищеца в размерите съобразно чл.36,ал.2 от ЗА. За два 

неоценяеми иска за установяване недействителност на договорни клаузи и за 

един иск с цена от 2942.10лв ищецът претендира адв. възнаграждение от 

485.37лв, което е в по-нисък размер от това което му се дължи съобразно  

НМРАВ. Съдът счита,че на ищеца следва да бъдат присъдени разноските по 

списък от 720.73лв.  

  Мотивиран така районният съд  

 

                                              Р          Е        Ш        

И  : 

 

                       ПРИЗНАВА  за установено в отношенията между страните 

, че договорените клаузи по чл.3 , ал.5 и чл.6,ал.3 от договор за банков 

кредит от 12.06.2007г са нищожни като неравноправни клаузи на 

осн.чл.143,т.10 от ЗЗП по иск предявен от П. Й. Н. ЕГН XXXX  от гр. Р. , 

ул. П. №4 против Юробанк и Еф Д. България АД с ЕИК 000694749 със седалище и 

адрес на управление гр. С., бул. Ц. О. № 14 на осн.чл.124 ал.1 от ГПК 

вр.146,вр. чл.143, т.т.10  от ЗЗП. 

                        ОСЪЖДА  Юробанк и Еф Д. България АД с ЕИК 000694749 

със седалище и адрес на управление гр. С., бул. Ц. О. № 14 да заплати на П. 

Й. Н. ЕГН XXXX  от гр. Р. , ул. П. №4 сумата от 1504.27евро с левова 

равностойност от 2942.10лв- недължимо платена сума, представляваща сбор от 

недължимо платени суми по 47 месечни вноски по договора за банков кредит от 

12.06.2007г , платени без основание поради нищожност на  чл.3,ал.5 и чл.6, 

ал.3 от договора, на осн. чл.55,ал.1 пр.1 от ЗЗД , ведно със законната 

лихва върху сумата от 19.10.2011г до окончателното й изплащане , както и 

сумата от 720.73лв- разноски по делото , на осн. чл.78,ал.1 от ГПК.  

             

Решението подлежи на въззивно обжалване пред С. градски съд  в 2 седмичен  

срок от съобщението до  страните, ведно с препис от настоящото решение. 

 

 

 

           РАЙОНЕН СЪДИЯ:  
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