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РЕШЕНИЕ 
№ 20066948 

15.03.2021 г., град София 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРО ГРАЖДАНСКО 
ОТДЕЛЕНИЕ, 66 състав, в публично съдебно заседание, проведено на девети 
февруари през две хиляди двадесет и първа година, в състав: 

 
РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЗОРНИЦА ТОДОРОВА 

 
при секретаря Галина Христова, като разгледа гражданско дело № 29904 по 
описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното: 

 
Производството е образувано по предявени от ищеца  Агенция  за 

събиране на вземания" ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, бул. ,,Д-р Петър Дертлиев" № 25, офис - града Лабиринт, 
ет. 2, офис 4 срещу ответника Драгомир Кирилов Митов, ЕГН 6710156240, с 
адрес: гр. София, ж.к. ,,Банишора", бл. 56А, вх. 3, ет. 1, ап. 35, обективно 
кумулативно съединени положителни установителни искове по реда на чл. 422 
ГПК с правно основание чл. 240, ал. 1 и 2 ЗЗД, вр. чл. 9 ЗПК и чл. 86 ЗЗД за 
признаване за установено, че ответникът дължи на ищеца следните  суми, 
дължими по Договор за паричен заем № 2509358/08.03.2016 г., сключен между 
длъжника и „Изи Асет Мениджмънт" АД, което вземане е цедирано на ищеца: 
945,71 лв. - главница, ведно със законна лихва от 12.10.2018 г. до изплащане на 
вземането, договорна лихва в размер на 130,26 лв. за периода от 04.09.2016 г. до 
03.03.2017 г., обезщетение за забава в размер на 189,83 лв. за периода от 
05.09.2016 г. до 11.10.2018 г., за които суми е издадена заповед за изпълнение по 
чл. 41О ГПК по ч.гр.д. № 65925/2018г. по описа на СРС, 66 състав. 

Предявен е и насрещен осъдителен иск с правно основание чл. 55, ал. 1, 
предл. 1 ЗЗД от Драгомир Кирилов Митов, ЕГН 6710156240 срещу „Агенция за 
събиране на вземания" ЕАД, ЕИК 203670940 за осъждането на „Агенция за 
събиране на вземания" ЕАД за сумата 177 лв., представляваща получена от 
кредитора без основание сума по нищожен договор за паричен заем № 
2509358/08.03.2016 г. 

Ищецът „Агенция за събиране на вземания" ЕАД твърди, че по силата на 
рамков договор за цесия от 16.11.201О г. и Приложение 1 към него от 
01.05.2017г., ,,Изи Асет Мениджмънт" АД му е цедирало вземането си срещу 
ответника по Договор за паричен заем № 2509358/08.03.2016 г., ведно с всички 
привилегии и обезпечения и принадлежности, включително и лихви, за което е 
уведомил длъжника на основание чл. 99, ал. 3 ЗЗД. По силата на посочения 
договор за заем на ответницата е предоставен паричен заем в размер на 1500  
лева, с фиксирана лихва в размер на 344,52 лева за целия срок на договора, със 
срок на заема 03.03.2017 г., подлежащ на връщане на 12 равни месечни вноски, 
всяка  от  които  в размер  на  153,71  лв.,  като  падежът  на  първата погасителна 
,вноска е бил 07.04.2016 г. По договора за заем била начислена  неустойка  в 
размер на 2009,76 лева за неизпълнение на задължението на ответника в три 
дневен срок от подписването му да представи на заемодателя обезпечение на 
задълженията му по договора, която била разсрочена за срока на договора, т.е. на 
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12 равни месечни вноски от по 167,48 лв. Поради допуснатата от заемателя . 
забава в плащанията заемодателят е начислил такса за разходи за събиране на 
просрочени вземания в размер на 45,00 лв. Ответникът не е погасил ИЗЦЯJ:10 

задълженията си. От постъпилата по кредита сума в общ размер на 1677 лв.·се 
твърди да е погасена неустойка за неизпълнение в размер на 863,45 лв., такса 
разходи - 45 лв., договорна лихва - 214,26 лв. и главница - 554,29 лв. Освен 
посочените суми, ответникът дължал и обезщетение за забава върху неплатените 
погасителни вноски, включващи главница и договорна лихва, в размер на 189,83 
лв. за периода от 05.09.2016 г. до датата на подаване на заявлението за издаване 
на заповед за изпълнение - 12.10.2018 г., както и законната лихва от датата на 
заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното плащане, 
както и разноските за производствата. 

Ответникът Драгомир Кирилов Митов в срока по чл.131 ГПК е подал 
отговор на исковата молба, с който оспорва изцяло предявените искове. Твърди, 
че е изплатил сумата от 1677 лв. и няма непогасени задължения по 
предоставения кредит. Навежда възражение за нищожност на процесния договор 
на специалните основание, предвидени в чл. 22 ЗПК, а именно чл. 11, ал. 1, т. 9, 
т. 10, т. 11, т. 12. Релевира възражение за недействителност на клаузата за 
договорна лихва и ГПР, като твърди, че определената фиксирана лихва от 40 % 
не отговаря на действително приложимата в конкретното заемно 
правоотношение, но към нея е добавена, като скрита лихва уговорената между 
страните неустойка за неизпълнение на задължение за предоставяне на 
обезпечение, като така ГПР нараства, а в противоречие на чл. 5 и чл. 11, ал. 1, т. 
1О ЗПК същият не е обявен на потребителя и се заобикаляло ограничението по 
чл. 19, ал. 4 ЗПК. Твърди, че клаузата в договора, сочеща неверен ГПР 
противоречи и на чл. 143, т. 19 ЗПП, поради което като неравноправна не е 
породила правни последици. Излага съображения, че освен възнаградителната 
лихва страните не са уговорили в договора други разходи, поради което 
кредиторът нямал право да включва в обхвата на обявения в договора ГПР 49,03 
% други разходи освен договорната лихва. Поддържа, че нищожността на 
клаузата за ГПР, като основен реквизит от съдържанието на договора за 
потребителски кредит, има за последица изначалната недействителност на 
цялото заемно правоотношение. Поддържа, че в договора не се съдържа 
погасителен план, като кредиторът не е информирал заемателя каква част от 
главницата, респективно възнаградителната лихва ще бъде платена със 
съответната вноска. Твърди, че неустоечната клауза в договора противоречи на 
добрите нрави, доколкото е загубила своята обезщетителна, обезпечителна и 
санкционна функция. 

В срока за отговор ответникът Драгомир Митов е предявил насрещен 
осъдителен иск срещу „Агенция за събиране на вземания" ЕАД за сумата от 177 
лв., представляваща получена без основание от кредитора въз основа на 
процесния нищожен договор за кредит. Твърди, че е извършил общо плащане в 
размер на 1500 лв., с което е погасил изцяло получената по договора за заем 
сума. Тъй като договорът бил нищожен, заемополучателят дължал връщане само 
на чистата стойност на кредита без да дължи лихви и други разноски, поради 
което моли за уважаване на предявения насрещен иск. 

Съдът, като взе предвид становищата на страните и прецени 
събраните по делото доказателства, намира за установено следното от 
фактическа страна: 



3 
 

Въз основа на заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично 
задължение по чл. 41О от ГПК е образувано ч.гр.д. № 65925/2018 г. по описа   на 
<;::РС, 66 състав, въз основа на което е издадена заповед за изпълнение в полза на 
ищеца за процесиите суми. Срещу заповедта за изпълнение в срока по чл. 414 
ГПК, е постъпило възражение от длъжника, поради което на ищеца - заявител са 
дадени указания за предявяване на иск за установяване на вземането по 
издадената заповед, като в законоустановения срок ищецът  -  заявител  е 
предявил настоящия иск. 

По делото е представен Договор за паричен заем № 2509358, сключен на 
08.03.2016 г. между „Изи Асет Мениджмънт" АД и ответника за сумата 1500 лв., 
при лихвен процент 40,00 %, ГПР 49,03 %, срок за връщане на сумата на 12 
месечни погасителни вноски, с първа погасителна вноска 07.05.2016 г.  и 
последна погасителна вноска 03.03.2017 г., както и предложение за сключване на 
договора. В чл. 3 от договора страните са се съгласили, че договора за кредит 
служи за разписка, че сумата по него е изплатена изцяло и в брой на 
заемополучателя. 

В чл. 4, ал. 1 от договора страните са уговорили, че заемателят се 
задължава в тридневен срок от сключване на договора да предостави на 
заемодателя едно от следните обезпечения на задълженията си по договора: две 
физически лица - поръчители, които да отговарят на следните изисквания: да 
представят служебна бележка от работодател за размера на трудовото 
възнаграждение, като нетния им осигурителен доход е в размер на 1000 лв.; да 
работят по трудов договор без определен срок; да не са заематели или  
поръчители по друг договор за паричен заем, сключен с „Изи Асет 
Менниджмънт"; да нямат неплатени осигуровки за последните две години; да 
нямат задължения към други банкови и финансови институции или ако имат - 
кредитната им история в ЦКР към БНБ една година назад да е със статус не по 
лош от 401 „Редовен"; да подпишат договор за поръчителство; или банкова 
гаранция в полза на кредитора за дължимите суми по договора със срок на 
валидност 30 дни след крайния срок на плащане на задълженията по договора. 

В чл. 4, ал. 2 от договора е предвидено, че при неизпълнение на 
задължението на заемателя по чл. 4, ал. 1 от договора заемателят дължи на 
заемодателя неустойка в размер на 2009,76 лв., която се разсрочва на равни 
вноски, като всяка част е платима на съответната падежна дата и в този случай 
дължимата вноска е в размер на 167,48 лв. 

Не е спорно между страните, че ответникът е правил плащания  по 
договора за кредит в общ размер на 1677,00 лева, която сума е отнесена за 
погасяване, както следва: неустойка за неизпълнение 864,45 лева, такса разходи 
45,00 лева, договорна лихва 214,25 лева и главница 554,29 лева. 

Видно от приложения по делото Рамков договор за покупко-продажба на 
вземания (цесия) от 16.11.2010 г., сключен между „Изи Асет Мениджмънт" АД и 
ищеца и Приложение № 1 от 01.05.2017 г., кредитодателят е  прехвърлил  на 
ищеца вземанията си по процесния договор за паричен заем, което прехвърляне е 
потвърдено от цедента. Съгласно представеното приложение, задължението на 
ответника към датата на подписването му е в общ размер на 2259,48 лв. 

Представено е пълномощно от цедента, с което упълномощава  цесионера  
а уведоми всички длъжници за извършеното прехвърляне на вземанията по 
кредити, както и уведомително писмо до ответника, ведно с разписка за 
получаването му. 
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По делото са прието заключение по назначената съдебно-счетоводна 
експертиза (първоначално и допълнително), което съдът кредитира изцяло като 
професионално, компетентно и обективно изготвено. Вещото лице е посочилр, 
че към дата 01.05.2017 г. остатъкът от задължението на ответника по процесния 
договор за заем е в общ размер на 2222 лв., което включва: 945,71 лв. глаl}ница, 
130,26 лв. договорна лихва за периода 04.09.2016 г. - 03.03.2017 г., 1146,03 лв. 
неустойка за периода 04.09.2016 г. - 03.03.2017 г. Вещото лице е посочило 
плащанията, постъпили от ответника за периода 08.04.2016 г. - 15.03.2017 г. - в 
общ размер на 1677 лв., с които първоначалният кредитор е погасил 554,29 лв. 
главница, 214,26 лв. договорна лихва, 863,45 лв. неустойка и 45 лв. разходи за 
събиране на вземането. Изчислен е размерът на законната лихва за периода 
05.09.2016 г. - 01.10.2018 г. - 173,54 лв. С допълнителното заключение вещото 
лице е посочило, че в годишния процент на разходите по кредита са включени 
общите разходи по договорни лихви, изразени като годишен процент от общия 
размер на предоставения кредит, както и размера на договорната лихва и 
разликата между същия и законната лихва. Вещото лице е посочило, че ако в 
ГПК се включи уговорената в договора за кредит неустойка, неговият размер ще 
бъде 96,42 %. 

При така установеното от фактическа страна, съдът достигна до 
следните правни изводи: 

Съдът намира искът за допустим - предявен в срока по чл. 415 ГПК за 
вземане, за което е издадена заповед за изпълнение, произтичащо от същото 
основание, срещу която в срока по чл. 414 ГПК длъжникът - ответник е 
възразил. 

За основателността на исковете с правно основание чл. 422 ГПК, чл. 240, 
ал. 1 и ал. 2 ЗЗД, вр., чл. 9 ЗПК и чл. 86 ЗЗД в тежест на ищеца е да докаже, че му 
е цедирано вземане срещу ответника в претендираните размери, произтичащо от 
валидно възникнало правоотношение по договор за кредит с „Изи Асет 
Мениджмънт" АД, съответстващ на изискванията на ЗПК, по силата на което 
кредитадателят е предоставил на ответника претендираната сума, а ответникът 
се е задължил да я върне при уговорените условия и в уговорените срокове, 
настъпване на предсрочна изискуемост на задълженията по договора или 
настъпване на крайния падеж на договора, както и, че е уведомил на длъжника за 
извършеното  прехвърляне. 

Съдът намира, че въз основа на събраните по делото доказателства  
ищецът се легитимира като кредитор спрямо ответника въз основа на договор за 
цесия, сключен с първоначалния кредитор „Изи Асет Мениджмънт" АД. 
Уведомлението за цесията, както и пълномощното, с което цесионерът е 
упълномощен да изпрати уведомление до длъжника са приложени като 
доказателства към исковата молба и същите са надлежно връчени на ответника. 
При тези обстоятелства следва да се приеме, че уведомяването на ответника за 
прехвърлянето на вземането срещу него е станало в хода да исковото 
производство, което следва да бъде съобразено от съда, като факт настъпил в 
хода на делото (в този смисъл - Решение № 198 от 18.01.2019 г. по т. д. № 
193/2018 г. и др.). В тази връзка, константна е практиката на ВКС, че 
уведомяването за цесията по чл. 99, ал. 3 от ЗЗД може да бъде от пълномощник 
на цедента, какъвто в случая е цесионерът (в този смисъл - Решение №78 от 
09.07.2014г. по т.д.№2352/201Зг. на ВКС, ТК, 11 т. о. и Решение №109/13.07.20!6 
по дело №1050/2015 на ВКС, ТК, 1 т.о.). 
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Доказано бе и съществувалото договорно правоотношение между 
първоначалния кредитор „Изи Асет Мениджмънт" АД и ответника по силата 
договор за паричен заем в размер на 1500 лв., който е усвоен на 08.03.2016 г. в 
брой, и по който договор ответникът е заплатил общо 1677 лева, както и, че 
непогасеното е останало задължение в размер на 945,71 лв. главница и 130,26 лв. 
договорна лихва. 

Съдът дължи произнасяне по релевираните в отговора на исковата молба 
възражения за нищожност на отделни клаузи в договора, както и на самия 
договора. 

По отношение на уговорената в договора възнаградителна (договорна) 
лихва и годишен процент на разходите, по отношение на която ответникът 
навежда доводи за нищожността й поради противоречие с добрите нрави, съдът 
намира следното: 

Договорите за потребителски кредит, какъвто е и настоящият се регулират 
от Закона за потребителския кредит. Съгласно разпоредбата  на чл. 19, ал. 1 ЗПК  
в редакцията й към момента на сключване на процесния договор, годишният 
процент на разходите по кредита изразява общите разходи по кредита за 
потребителя, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, 
комисиони, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези, дължими на 
посредниците за сключване на договора), изразени като годишен процент от 
общия размер на предоставения кредит. Ал.4 на същата разпоредба въвежда 
ограничение по отношение на максималния размер на ГПР, който може да бъде 
прилаган при договорите за потребителски кредит, а именно не по-висок от пет 
пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и  във 
валута, определена с постановление на Министерския съвет на Република 
България. Клаузи, с които се определя ГПР в по-висок размер от посочения са 
нищожни. Видно от дефиницията на годишен процент на разходите същият 
включва годишния лихвен процент увеличен с другите преки или косвени 
разходи, с изключение на тези свързани със събирането на просрочени 
задължения. Ето защо, според съда за преценката дали договорна лихва като 
размер противоречи на добрите нрави следва да се изходи от размера на 
уговорения на ГПР, който по дефиниция включва в себе си и договорната лихва, 
която следователно е със стойност по-ниска от стойността на ГПР. Въвеждайки 
максимален размер на ГПР (5 пъти законната лихва) законодателят е приел, че 
разумният размер на разходите по кредита, в това число и лихви е в размер по 
нисък от посочения в чл. 19, ал. 3 ЗПК и кредиторите, съобразявайки се с тази 
забрана, уговарят разход/лихва, която е в съответствие със закона, следователно 
не противоречи и на добрите нрави. В случая, от приложения по делото договор 
за паричен заем е видно, че уговорения годишен лихвен процент е в размер на 
40,00 %, а ГПР в размер на 49,03 %, т.е. в рамките на въведеното в ЗПК 
ограничение. Това обаче е само привидно, доколкото съдът намира за 
основателно възражението на ответника, че уговорената в чл. 4 от договора 
неустойка следва да бъде отразена в размера на годишния  процент на разходите  
и годишния лихвен  процент. Действително  според разпоредбата  на чл. 19, ал.3, 
т. 1 от ЗПК при изчисляване на годишния процент на разходите по кредита не се 
включват разходите, които потребителят заплаща при неизпълнение на 
задълженията си по договора за потребителски кредит, но съдът намира, че 
законодателят е имал предвид основните задължения по договора за кредит, а 
именно неговото погасяване. За да достигне до този извод съдът изходи от 
характера   на  неустойката.   Предоставянето  на  обезпечение   само  по  себе  си 
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средства над прага по ал. 4 се удържат при последващи плащания по кредита. 
Следователно при сформиране на задължението на ответника, съдът следва да се 
съобрази с цитираната разпоредба и да вземе предвид направените от  ответника 
плащания по обявените за нищожни клаузи. Така с платената от ответника  сума 

;, 

в общ размер на 908,45лв. по нищожни клаузи (отнесена от ищеца за  погасяване 
на неустойка и такса разходи) следва да се отнесат за погасяване на вземането за 
главница и лихва. Така, вземането за лихва се явява изцяло погасено, като е 
останала непогасена главница в размер на 167,52 лв. Поради изложеното искът  
за главница се явява основателен до размера на 167,52 лв., а искът за заплащане 
на договорна лихва се явява изцяло неоснователен. 

По иска по чл. 86 ЗЗД: 
По отношение на претенцията за обезщетение за забава в размер на 

законната лихва, както беше посочено и по-горе ЗПК ограничава същото именно 
до този размер. Ищецът има право на обезщетение за забава в размер на 
законната лихва единствено върху основателната част от главницата, а именно 
върху сумата от 167,52 лв. Предвид разсрочването на главницата на 12 месечни 
вноски, то всяка вноска е в размер на 125 лв., като неплатената главница се 
отнася до последните две вноски, съответно 42,50 лв. неплатен остатък от 
погасителна вноска за главница с падеж 01.02.2017 г. и 125 лева погасителна 
вноска за главница с падеж 03.03.2017 г. Така ответникът е изпаднал в забава по 
отношение посочените части от главницата, съответно на деня следващ падежа 
на съответната вноска. Ето защо основателна се явява претенцията на ищеца за 
обезщетение за забава за периода 02.02.2017 г. - 11.10.2018 г., чийто размер 
изчислен от съда по реда на чл. 162 ГПК е в размер на 27,71 лв. Следователно 
претенцията за обезщетение за забава се явява основателна до размера на 
посочената сума, а над този размер до пълния предявен размер се явява 
неоснователна, поради което следва да бъде отхвърлена. 

По насрещния иск: 
За основателността на предявения насрещен иск с правно основание чл.  

55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД в тежест на ответника е да докаже пълно и главно, че е платил 
процесната сума на „Агенция за събиране на вземания" ЕАД при начална липса 
на основание. 

В случая претенцията на ищеца по насрещния иск се основава на 
твърденията, че същият е заплатил суми, с които са погасени вземания на 
ответника по насрещния иск по нищожни клаузи, което беше установено по 
делото. По-горе съдът прие, че клаузите, с които са уговорени договорната 
неустойка и такса разходи са нищожни по изложените подробни съображение. С 
плащането на процесната сума обаче съдът прие, че са погасени дължими суми  
за главница и договорна лихва, поради което липсват надвнесени суми, с които 
ищецът да се е обогатил неоснователно. Освен това следва да се има предвид, че 
от заключението по приетата съдебно-счетоводна експертиза се установи, че 
плащанията от страна на кредитополучателя са постъпвали в периода 08.04.2016 
г. - 15.03.2017 г., когато носител на вземанията по договора кредит и кредитор  
на ищеца по насрещния иск е бил „Изи Асет Мениджмънт" ЕООД, доколкото 
прехвърлянето на процесното вземане е извършено на 01.05.2017 г., след кояr.о 
дата липсва плащания от кредитополучателя. Следователно ако има  
надплатената  сума,  то  същата  е  платена  на  предишния  кредитор -  ,,Изи Асет 
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Мениджмънт" АД, от който кредитополучателят има право да я иска обратно. 
Ето защо съдът намира, че по делото не е доказано  неоснователно разместване 
аа имуществени блага между страните по делото, в резултат на което „Агенция 

за събиране на вземания" ЕАД да се е обогатила неоснователно. Поради 
изложеното, насрещният иск се явява неоснователен и следва да бъде отхвърлен. 

В съответствие със  задължителните  тълкувателни разяснения на 
Тълкувателно решение № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС, т. 12, съдът следва да се 
произнесе и по разпределението на отговорността за разноски в заповедното и 

исковото производство. При този изход на делото право на разноски имат и 
двете страни, като искане в този смисъл са направили и двете стани. На 

основание чл. 78, ал. 1 ГПК заявителят (ищец) има право на направените от него 
разноски в заповедното производство в размер 25,32 лева - заплатена държавна 

такса в заповедното производство и юрисконсултско възнаграждение в размер на 
26,24 лева, съгласно заповедта за   изпълнение (същите са   съобразени с 

отхвърлената част на заявлението), от които съобразно уважената част на иска 
следва да се присъди сумата от 7,96 лв. На основание чл. 78, ал. 1 ГПК 

заявителят (ищец) има право на направените от него разноски в исковото 
производство   в  размер  на  25,32  лева - платена  държавна  такса  в  исковото 
производство, 150,00   лв. депозит за вещо  лице  и  юрисконсултско 

възнаграждение определено от съда в размер на 100 лева съгласно чл. 78, ал. 8 
ГПК вр. чл. 37 ЗПП вр. чл. 25, ал. 1 от Наредба за заплащане на правната помощ, 

при съобразяване извършените действия, материалния интерес, фактическата и 
правна сложност на делото, от които съобразно уважената част на иска следва да 

му се присъди сумата от 42,46 лв. Ищецът има право на разноски и по 
предявения насрещен иск с оглед неговото отхвърляне, а именно на 100 лв. 

юрисконсултско възнаграждение,  които  следва  да му  бъдат  присъдени изцяло. 
Така общия размер на разноските в исковото производство, които следва да се 
присъдят на ищеца се 142,46 лв. 

Ответникът също има право на разноските за исковото производство в 
частта по предявените главни искови, съразмерно на отхвърлената част. Същият  
е сторил разноски, както следва: 200 лв. депозит за вещо лице и половината от 
уговореното адвокатско възнаграждение - 165,12 лв., доколкото същото е 
уговорено общо за защита по главните искове и за предявяване на насрещен иск, 
или общо 365,12 лв. От тях, съобразно отхвърлената част на главните искове, 
следва да се присъди сумата от 308,81 лв. 

 

 
съд 

Мотивиран  от  гореизложеното, настоящият  състав  на Софийски районен 
 

РЕШИ: 
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявените от Агенция за 

събиране на вземания" ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на 
управление: rp. София, бул. ,,Д-р Петър Дертлиев" № 25, офис - града Лабиринт, 
ет. 2, офис 4, обективно кумулативно съединени положителни установителни 
искове по реда на чл. 422 ГПК с правно основание чл. 240, ал. 1 и 2 ЗЗД, вр. чл. 
9 ЗЦК и чл. 86 ЗЗД, че Драгомир Кирилов Митов, ЕГН 671О156240, с адрес:  
rp. София, ж.к. ,,Банишора", бл. 56А, вх. 3, ет. 1, ап. 35 ДЪЛЖИ НА „Агенция   
за събиране на вземания" ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на 
управление: rp. София, бул. ,,Д-р Петър Дертлиев" № 25, офис - града Лабиринт, 
ет.   2,   офис   4   следните   суми,   дължими   по   Договор   за   паричен   заем № 
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2509358/08.03.2016 г., сключен между длъжника и „Изи Асет Мениджмънт" АД, 
което вземане е цедирано на ищеца: 167,52 лв. - главница, ведно със законна 
лихва от 12.10.2018 г. до изплащане на вземането, обезщетение за забава  в 
размер на 27,71 лв. за периода 02.02.2017 г. - 11.10.2018 г., за които суми е 
издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 65925/2018г. по 
описа на СРС, 66 състав, КАТО ОТХВЪРЛЯ предявените искове за сумата над 
167,52 лв. до пълния предявен размер от 945,71 лв. -  главница  по  договора, 
ведно със законната лихва, считано от 12.10.2018 г. до окончателното плащане,  
за сумата 130,26 лв. - договорна лихва за периода от за периода от 04.09.2016 г. 
до 03.03.2017 г. и за сумата над 27,71 лева до пълния предявен размер от 189,83 
лв. - обезщетение за забава за периода от 05.09.2016 г. до 01.02.2017 г. като 
НЕОСНОВАТЕЛНИ. 

ОСЪЖДА Драгомир Кирилов Митов, ЕГН 6710156240, с адрес:  гр. 
София, ж.к. ,,Банишора", бл. 56А, вх. 3, ет. 1, ап. 35 ДА ЗАПЛАТИ НА Агенция 
за събиране на вземания" ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, бул. ,,Д-р Петьр Дертлиев" № 25, офис - града Лабиринт, 
ет. 2, офис 4, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сумата от 7,96 лв. - разноски в 
заповедното производство, както и сумата от 142,46 лв. - разноски в исковото 
производство. 

ОСЪЖДА Агенция за събиране на вземания"  ЕАД,  ЕИК  203670940,  
със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ,,Д-р Петьр  Дертлиев" № 
25, офис - града Лабиринт, ет. 2, офис 4 ДА ЗАПЛАТИ НА Драгомир Кирилов 
Митов, ЕГН 6710156240, с адрес: гр. София, ж.к. ,,Банишора", бл. 56А, вх. 3, ет. 
1, ап. 35, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК сумата от 308,81 лв. - разноски в 
исковото  производство. 

 
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски градски съд  в 

двуседмичен срок от връчване на препис на страните. 
 

ПРЕПИС от решението да се връчи на страните. 
 
 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: 


	Съдът, като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:
	РЕШИ:

