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град София 
 

 
при секретаря Димитрина Николова, като разгледа докладваното от съдия Пъстракова гр.д. №14440 по 
описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното: 
 
Предявен е иск с правно основание чл.26 ЗЗД за признаване нищожност на договор за потребителски 
кредит Профи Кредит Стандарт №3031276875, а при условията на евентуалност иск за прогласяване 
нищожност на клаузите, даващи право на ответното дружество да получава заплащане на пакет от 



допълнителни услуги. 
Ищецът извежда съдебно предявените субективни права при твърденията, че на 09.05.2018 г. е сключил 
с ответното дружество договор за потребителски кредит Профи Кредит Стандарт №3031276875, по 
силата на който на ищеца била предоставена сумата от 3000 лв., която той се задължил да погаси за 36 
месеца при ГПР от 49.90 % и ГЛП  от 41.17 %. Договорено било, че избира и закупува пакет от 
допълнителни услуги срещу цена от 3801.96 лв. Счита, че договорът е нищожен поради противоречие с 
добрите нрави, при неспазване на нормите на чл.11, т.9, т.10 и т. 11 ЗПК във вр. чл.22 ЗПК и  поради 
неравноправност на клаузата уреждаща размера на дължимата годишно лихва. Налице било 
заобикаляне на разпоредбата на чл.19, ал.4 ЗПК, като с уговорката  да се заплаща пакет от 
допълнителни услуги се нарушавало изискването ГПР да не бъде по-висок от 5 пъти размера  на 
законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, определена на ПМС №426/14 г. 
Поради изложеното ищецът счита, че договор за потребителски кредит Профи Кредит Стандарт 
№3031276875 е нищожен и моли да бъде прогласена тази нищожност. Евентуално моли за прогласяване 
нищожност на клаузите, даващи право на ответното дружество да получава заплащане на пакет от 
допълнителни услуги, в частност клаузите от раздел шести от процесния договор, озаглавен 
„Параметри“ в частта, регламентираща заплащането на възнаграждение за закупен пакет от 
допълнителни услуги и размера на месечната погасителна вноска по закупения пакет, както и 
нищожността на клаузите на чл. 15 /точки от първа до пета/ от Общите условия към Договора /съгласно 
молба на ищеца от 16.10.2019 г./. 
 В законоустановения срок ответникът  подава писмен отговор на исковата молба, с който оспорва 
предявените искове като неоснователни и недопустими, при съображения, подробно изложени в 
отговора. 
 
 
След преценка доводите на страните и доказателствата по делото настоящият съдебен състав 
намира за установено следното от фактическа страна: 
 
По делото е представен Договор  за потребителски кредит Профи кредит Стандарт № 
3020167465/09.05.2017 г., както и Споразумение за предоставяне на пакет от допълнителни услуги и 
Общи условия към договора. 
Представени са още погасителен план и стандартен Европейски формуляр. 
Представени от ответника са и искане за отпускане на потребителски кредит и извлечение по сметка с 
извършени плащания. 
        По делото е прието заключение на съдебно-счетоводна експертиза, от което се установява какви 
суми са погасявани по кредита и на кои дати; че за главница в размер на 3000 лв. договорна лихва 
2270,04 лв., в общ размер на 5270.04 лв., годишният процент на разходите е 49.90 %, а за главница в 
размер на 3000 лв., договорна лихва 2270,04 лв., в общ размер на 5270.04 лв., и пакет допълнителни 
услуги в общ размер на 9112 лв. годишният процент на разходите е 147.5 %.; че в ГПР 49.90 % 
е  включен лихвеният процент по кредита 41.17 % в общ размер на 2270.04 лв., а в ГПР 147.5 % е 
включен лихвеният процент по кредита в размер на 41.17 % и сума по закупен допълнителен пакет на 
стойност 3801.96 лв. Вещото лице е посочило и размера на законната лихва – годишно и дневно, 
считано от сключване на процесния договор до завеждането на исковата молба. 
        
Софийски районен съд, като прецени доводите на страните и събраните по делото 
доказателства, намира от правна страна следното: 
 
 



С оглед изложенията на страните, подкрепени от представените писмени доказателства, съдът приема за 
установено по делото, че на 09.05.2018 г. ищецът е сключил с ответното дружество договор за 
потребителски кредит Профи Кредит Стандарт №3031276875, по силата на който на ищеца била 
предоставена сумата от 3000 лв., която той се задължил да погаси за 36 месеца при ГПР от 49.90 % и 
ГЛП  от 41.17 %. Договорено било, че избира и закупува пакет от допълнителни услуги срещу цена от 
3801.96 лв. 
Сключеният договор за потребителски кредит намира своята правна регламентация в ЗПК. Според 
легалната дефиниция, дадена в разпоредба на чл. 9 ЗПК, въз основа на договора за потребителски 
кредит кредиторът предоставя или се задължава да предостави на потребителя кредит под формата на 
заем, разсрочено плащане и всяка друга подобна форма на улеснение за плащане срещу задължение на 
длъжника- потребител да върне предоставената парична сума. Условие за неговата действителност е 
писмената форма - чл. 10, ал. 1 ЗПК. За да се отговори на въпроса дали договорът е нищожен поради 
противоречие със закона следва да се имат предвид разпоредбите на глава шеста от ЗПК – 
"Недействителност на договора за потребителски кредит, неравноправни клаузи", според които всяка 
клауза в договор за потребителски кредит с фиксиран лихвен процент, която определя обезщетение за 
кредитора, по-голямо от посоченото в чл. 32, ал. 4, е нищожна, а когато не са спазени изискванията на 
чл. 10, ал. 1, чл. 11, ал. 1, т. 7-12 и 20 и ал. 2 и чл. 12, ал. 1-9, договорът за потребителски кредит е 
недействителен. 
 Ищецът поддържа, че договорът е недействителен на основание чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД, вр. чл. 
22, вр. чл. 11, ал. 1, т. 9, т. 10 и 11 ЗПК. Съгласно т. 9 и т. 10 на чл. 11 ЗПК договорът трябва да съдържа 
лихвения процент по кредита, условията за прилагането му и индекс или референтен лихвен процент, 
който е свързан с първоначалния лихвен процент, както и периодите, условията и процедурите за 
промяна на лихвения процент, като и годишния процент на разходите по кредита и общата сума, 
дължима от потребителя, изчислени към момента на сключване на договора за кредит, като се посочат 
взетите предвид допускания, използвани при изчисляване на ГПР по определения в приложение № 1 
начин. В конкретния случай договорът за потребителски кредит съдържа информацията, посочена в т. 9 
и т. 10 на чл. 11 ЗПК – посочен е годишният лихвен процент - 41. 17 %, описани са условията за 
прилагането му – чл. 4 от ОУ на договора, като не е предвидена възможност за промяната му, тъй като 
същият е фиксиран, посочен е ГПР - 49. 90 %, който е в границите, определени в чл. 19, ал. 4 ЗПК / не е 
по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения/ и общата сума, дължима 
от потребителя, изчислени към момента на сключване на договора, а взетите предвид допускания са 
описани в чл. 5. 3 от ОУ на договора.. Налице са и другите изисквания ЗПК – изготвен е и погасителен 
план, съдържащ информация за размера, броя, периодичността и датите на плащане на погасителните 
вноски (подписан от ищцата) – изискване на чл. 11, ал. 1, т. 7 и т. 11 ЗПК. С оглед изложеното не е 
налице соченото от ищеца основание за недействителност на договора поради противоречие с 
конкретни разпоредби на ЗПК. 
По отношение иска за прогласяване нищожността на договора поради противоречие с добрите нрави и 
поради неравноправност на клаузата уреждаща размера на годишната лихва от 41, 17%, съдът намира 
следното: 
 Съгласно разясненията, дадени в Тълкувателно решение № 1/2009 г. ОСТК, ВКС, добрите нрави са 
неписани и несистематизирани морални правила без конкретика, но които изхождайки от принципа за 
справедливост са общоприети в обществото и субектите на правото следва да се ръководят от тях. 
Въпреки тяхната абстрактност законът им е придал правно значение, защото правната последица от 
тяхното нарушаване е приравнена с тази на противоречието на договора със закона (чл. 26, ал. 1 ЗЗД). 
Следва да се има предвид, че ответникът – кредитор е небанкова финансова институция по смисъла на 
чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗКИ, която е подчинена не на регистрационен режим в БНБ, а на лицензионен. Върху 



небанковите институции не се упражнява постоянен надзор, а тяхната дейност е уредена с подзаконов 
нормативен акт – Наредба № 26 от 23.04.2009 г. за финансовите институции. Основната им 
характеристика, която предпоставя и посочените различия с банките е, че те отпускат заеми със 
средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими начини. 
Поради тази причина тяхната дейност не би могла да бъде финансирана от друго място освен от 
лихвоностни заемни средства поради което и лихвите по тях са в пъти по-високи от тези предлагани от 
банките. От друга страна в случая се касае за възнаградителна лихва, т. е. сумата, дължима за ползване 
на финансов ресурс (капитал). Разпоредбата на чл. 10, ал. 2 ЗЗД определя, че лихви могат да се уговарят 
до размер, определен от МС, но същевременно с § 1. от ПМС № 72/08.04.1994 г. е отменено ПМС № 
1238/25.06.1951 г. за определяне максималният процент на договорните лихви и след него все още не е 
издаден друг подзаконов акт, поради което и принципно за страните не съществува пречка да уговорят 
възнаградителна лихва над размера на законната лихва. Отчитайки, че възнаградителната лихва е цена 
за предоставеното ползване на заетата сума, която е следвало да бъде върната в сравнително кратък 
срок и съобразявайки се с обстоятелството, че се касае за необезпечен кредит, предоставен от 
финансова институция, която се издържа само и единствено от това, на физическо лице, настоящият 
състав приема, че размерът на годишния лихвен процент от 41, 17 % при потребителски заем от 3000 
лв., със срок на ползване от 36 месеца не противоречи на добрите нрави, тъй като е обясним с 
разходите, които прави заемодателя, както и с риска, който носи, а също и с размера на добросъвестно 
очакваната от сделката печалба и при отчитане на факта, че се касае за необезпечено вземане, с 
единствен длъжник по него. Не е налице и нарушение на законовото изискване в чл. 19, ал. 4 ЗПК - 
годишният процент на разходите да не надвишава петкратния размер на законната лихва по 
просрочените задължения в левове, доколкото по конкретния договор той е определен на 49, 90 %, а 
размерът на законната лихва е 10 %, което показва, че не надвишава петкратния размер на лихвата. 
Уговореният ГПР не противоречи и на добрите нрави, тъй като уговореният процент на "оскъпяване" на 
заетите парични вноски не злепоставя интереса на икономически по-слабата страна в облигационното 
отношение. Изложеното предпоставя за съда извод, че искът за прогласяване нищожността на договора 
за потребителски кредит, поради противоречие с добрите нрави и поради неравноправност на клаузата 
уреждаваща размера на годишната лихва, се явява неоснователен, поради което следва да бъде 
отхвърлен. 
Във връзка с евентуално заявената искова претенция съдът намира следното: 
От раздел шести от процесния договор, озаглавен „Параметри“ и Споразумение за предоставяне на 
пакет от допълнителни услуги, се установява, че страните са уговорили "предоставяне на пакет от 
допълнителни услуги ", с който кредитодателят се е задължил да предостави на клиента, при 
изпълнение на ОУ, следните услуги: приоритетно разглеждане и изплащане на потребителския кредит, 
възможност за отлагане на определен брой погасителни вноски; възможност за намаляване на 
определен брой погасителни вноски; възможност за смяна на дата на падеж и улеснена процедура за 
получаване на допълнителни парични средства. Уговорено е възнаграждение за предоставянето на 
пакета като споразумението препраща към договора за кредит – т. VІ, според която сумата по договора 
за кредит е 3000 лв. при ГПР 49, 9 % и годишен лихвен процент 41, 17 %, а по избрания и закупен пакет 
от допълнителни услуги – 3801.96 лв. В споразумението освен това е уговорено възнаграждението да 
бъде разсрочено за срока на договора за кредит и добавено към месечните вноски за погасяване на 
главницата. 
Съдът намира, че услугите, които са предвидени в раздел шести от процесния договор, озаглавен 
„Параметри  и Споразумението, нямат самостоятелен характер, тоест те могат да бъдат предоставени 
само във връзка с усвояване и управление на кредита. Така първата услуга (приоритетно разглеждане и 
изплащане на потребителския кредит) е свързана именно с усвояването му, втората, третата и 



четвъртата услуги (възможност за отлагане на определен брой погасителни вноски; възможност за 
намаляване на определен брой погасителни вноски; възможност за смяна на дата на падеж) са свързани 
с управлението на кредита, а петата услуга (улеснена процедура за получаване на допълнителни 
парични средства) касае евентуални бъдещи отношения между страните, от които кредитодателят, в 
качеството му на търговско дружество, цели да извлече печалба. Предметът на допълнителното 
споразумение е предоставяне на възможност от страна на кредитодателя, а не на услуга, защото при 
сключването на договора не е ясно дали тази възможност ще бъде упражнена от длъжника, респ. – дали 
в случай, че той изрази желание да се ползва от нея, ще отговаря на изискванията за това по ОУ, а 
същевременно за потребителя възниква реално задължение за плащане ежемесечно на суми с определен 
падеж. Подобно положение отговаря на всички критерии за неравноправна клауза, както е дефинирана в 
разпоредбата на чл. 143 ЗЗП, а именно причинява вреда на потребителя, която не отговаря на 
изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на 
търговеца или доставчика и потребителя. Освен това размерът на възнаграждението е сума, която дори 
надхвърля сумата по кредита, като същевременно това възнаграждение не е включено в ГПР. Доколкото 
ГПР по кредита е сума близка до максималния размер, предвиден в цитирания чл. 19 ЗПК, то 
уговарянето и на допълнителни суми, свързани с изпълнението на задължението за връщане на кредита, 
безспорно води до определяне на ГПР, многократно надвишаващ предвидения в ЗЗП и по този начин 
заобикаля изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗПК, който определя максималния размер на ГПР, а всяка клауза 
в договор за потребителски кредит, имаща за цел или резултат заобикаляне изискванията на ЗПК, е 
нищожна съгласно нормата на чл. 21, ал. 1 ЗПК. 
С оглед изложеното съдът намира, че процесното споразумение и клаузите в раздел шести от процесния 
договор, озаглавен „Параметри“ в частта, регламентираща заплащането на възнаграждение за закупен 
пакет от допълнителни услуги и размера на месечната погасителна вноска по закупения пакет, както и 
клаузите на чл. 15 /точки от първа до пета/ от Общите условия към Договора,  са нищожни и като 
такива не пораждат последици, а искът за прогласяване тяхната нищожност следва да бъде уважен. 
 
        
По разноските. 
При този изход на спора в полза на ищеца следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски в 
размер на 306 лв., а в полза на адв. Филипова 596.14 лв., съразмерно с уважената част от исковете. На 
основание чл. 78, ал. 3 ГПК ответникът също има право на разноски, съразмерно с отхвърлената част от 
исковете, в размер на 150 лв. 
 
Така мотивиран съдът 
 
 
Р  Е  Ш  И: 
 
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНИ на основание чл. 26, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 21, ал. 1 ЗПК, по иск Благой 
Благоев Вучев, ЕГН 8409086365, с адрес: гр. София, ж.к. „Обеля 2“, бл.265, ет.8, ап.70 срещу „Профи 
Кредит България“, ЕИК175074752, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Мотописта“, 
бул. „България“ №49, бл.53Е, вх. В, като имащо за резултат заобикаляне разпоредбата на чл. 19, ал. 4 
ЗПК, раздел шести от договор за потребителски кредит Профи кредит Стандарт № 
3020167465/29.05.2017 г.,  озаглавен „Параметри“ в частта, регламентираща заплащането на 
възнаграждение за закупен пакет от допълнителни услуги и размера на месечната погасителна 
вноска по закупения пакет, както и клаузите на чл. 15 /точки от първа до пета/ от Общите 
условия към Договора. 



ОТХВЪРЛЯ предявения от  Благой Благоев Вучев, ЕГН 8409086365, с адрес: гр. София, ж.к. „Обеля 2“, 
бл.265, ет.8, ап.70 срещу „Профи Кредит България“, ЕИК175074752, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ж.к. „Мотописта“, бул. „България“ №49, бл.53Е, вх. В иск с правно основание 
чл. 26, ал. 1 ЗЗД за прогласяване на нищожност на договор за потребителски кредит Профи Кредит 
Стандарт № 3020167465/29.05.2017 г.  в неговата цялост. 
ОСЪЖДА „Профи Кредит България“, ЕИК175074752, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ж.к. „Мотописта“, бул. „България“ №49, бл.53Е, вх. В да заплати на Благой Благоев Вучев, ЕГН 
8409086365, с адрес: гр. София, ж.к. „Обеля 2“, бл.265, ет.8, ап.70, на основание чл. 78, ал.1 ГПК сумата 
от 306 лв., разноски, съразмерно уважената част от исковете. 
ОСЪЖДА „Профи Кредит България“, ЕИК175074752, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ж.к. „Мотописта“, бул. „България“ №49, бл.53Е, вх. В да заплати на адв. Филипова  на основание чл. 38 
ЗА вр. чл. 78, ал.1 ГПК сумата от 596.14 лв. адвокатско възнаграждение. 
 
ОСЪЖДА Благой Благоев Вучев, ЕГН 8409086365, с адрес гр. София, ж.к. „Обеля 2“, бл.265, ет.8, ап.70 
да заплати на „Профи Кредит България“, ЕИК175074752, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, ж.к. „Мотописта“, бул. „България“ №49, бл.53Е, вх. В на основание чл. 78, ал.3 ГПК сумата от 
150 лв. юрисконсултско възнаграждение, съразмерно с отхвърлената част от исковете. 
Решението може да се обжалва пред Софийски градски съд в двуседмичен срок от датата от връчването 
му.   
                                              
                            
           СЪДИЯ:  
 


