
Решение 
 

№ 20110770 от 08.05.2021  град София 
 
 

В    И М Е ТО    Н А    Н А Р О Д А 

 

 

С. РАЙОНЕН СЪД, III ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 145 състав, в публичното 
съдебно заседание на осми април през две хиляди двадесет и първа година, в 
състав: 

 

                               Районен съдия: Валерия Диева 

 

при секретаря В. Н., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 
34851 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното: 

 

Производството е по Г., част ІІ „Общ исков процес“, дял І „Производство пред 
първата инстанция“. 

Ищецът  [фирма] твърди, че с ответника  [фирма] са сключили Договор за бизнес 
линия F. О. 6% № /14.11.2018 г., по силата на който кредиторът  [фирма] 
предоставя на кредитополучателя  [фирма] паричен заем под формата на 
кредитна линия в максимален размер до 5 000 лв., който може да се усвоява на 
части. С посочената сума са рефинансирани част от задълженията на 
кредитополучателя по Договор за бизнес линия F. О. 6% № /16.11.2016 г. 
Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от договора от 14.11.2018 г. ищецът дължал на 
кредитора такса ангажимент за ползване на кредита в размер на 6% от усвоената 
главница за всеки 14-дневен период от ползването на кредита, но не по-малко от 
30 лв. Т. се начислявала на всеки първи ден от всеки 14-дневен период върху 
усвоената, но непогасена главница към този ден, като кредитополучателят 
заплащал таксата в срок до 14 дни от датата на нейното начисляване. В чл. 3, ал. 
1, т. 2 от договора било посочено, че максималната погасителна вноска е в размер 
на таксата по т. 1 и че падежът на вноската е 28.11.2018 г., а всяка следваща е 
дължима на 14-ия ден след падежа на предишната. Срокът на договора бил две 
години, считано от датата на подписването му – чл. 3, ал. 1, т. 3. Б. уговорено, че 
лицето П. Х. П., управител на ищцовото дружество, ще отговаря като поръчител 
за задълженията по договора от 2018 г. Сочи, че страните са сключили 
последователно няколко анекса към договора – Анекс от 07.02.2019 г., Анекс от 
07.02.2019 г., Анекс от 20.03.2020 г., Анекс от 02.04.2020 г., Анекс от 21.04.2020 г. 
и Анекс от 29.04.2020 г., с които било извършено преоформяне на главницата 
чрез капитализация на начислени, но незаплатени суми за такса ангажимент, 
които уговорки били нищожни на основание чл. 366 З. – като спогодба върху 



непозволен договор и въз основа на нищожна клауза по чл. 3, ал. 1, т. 1 от 
договора от 2018 г. 

Ищецът твърди, че уговорената в чл. 3, ал. 1, т. 1 от договора от 14.11.2018 г. 
такса ангажимент представлявала по съществото си възнаградителна лихва, 
която обаче била нищожна като накърняваща добрите нрави, тъй като създавала 
явна нееквивалентност на насрещните престации. О. и сключеният между 
страните договор за кредит, който по дефиниция бил възмезден, бил нищожен – 
възнаградителната лихва е цената за предоставената от финансовата 
институция услуга и без нея кредиторът не би сключил договора и не би 
предоставил заема. Предвид извода за нищожност на клаузата за 
възнаградителна лихва и невъзможността тази уговорка да бъде заместена с 
повелителни правила на закона, нищожността на клаузата за възнаградителна 
лихва води до липса на едната от характеризиращите договора престации – 
цената на предоставената финансова услуга, а следователно и до 
недействителност на целия договор за кредит. 

Ищецът е предявил и евентуален иск за прогласяване за нищожна на клаузата на 
чл. 3, ал. 1, т. 1 от Договора за бизнес линия F. О. 6% № /14.11.2018 г. като 
противоречаща на добрите нрави, както и иск за осъждане на ответника да 
заплати на ищеца сумата от 6 936.14 лв., представляваща получена без правно 
основание от ответника сума за такса ангажимент по нищожната клауза на чл. 3, 
ал. 1, т. 1 от Договора за бизнес линия F. О. 6% № /14.11.2018 г. и анексите към 
него след прихващане със сумата от 6000 лв. в периода от 28.11.2018 г. /първата 
падежна дата/ до 31.07.2020 г., ведно със законната лихва от датата на подаване 
на исковата молба до окончателното плащане съгласно допуснато изменение на 
предявения иск с протоколно определение от 08.04.2021 г. 

В срока по чл. 131 Г. е постъпил отговор на исковата молба от ответника, в който 
предявените искове се оспорват като неоснователни. Не оспорва, че страните са 
обвързани от договорно правоотношение въз основа на Договора за бизнес 
линия F. О. 6% № /14.11.2018 г., като са сключили и описаните в исковата молба 
анекси, включително и втори анекс от 07.02.2019 г., с който са уговорили таксата 
ангажимент да бъде намалена от 6% на 5,4% от усвоената главница. Сочи, че 
сключеният между страните договор представлява двустранна търговска сделка, 
страните по него са търговци, професионалисти и при сключването на договора 
всяка от тях е можела да предвиди последиците и икономическата ефективност 
от сключване на подобна сделка. Освен това на основание чл. 293, ал. 3 ТЗ 
страната не може да се позовава на нищожност, ако от поведението ѝ може да се 
заключи, че не е оспорила действителността на изявлението си, както било в 
настоящия случай. Счита, че уговорената такса ангажимент не представлява 
възнаградителна лихва, а такса за ползване на кредита, срещу която кредиторът 
сключва договора при посочените условия, размери и срокове. Това било такса за 
услуга, каквато представлявало договарянето на фиксиран лихвен процент, 
гарантираща на длъжника сигурност на разходите по кредита за целия 
договорен период. Същата била надлежно обявена на длъжника по основание и 
по размер, включена била в договорното съдържание, но не като 



възнаградителна лихва, а като такса за тази услуга. Дори да се приемело, че 
таксата ангажимент представлява по своето естество възнаградителна лихва, то 
тя не накърнявала добрите нрави. Счита, че принципите на търговските сделки 
изключвали приложението по отношение на възнаградителната лихва на 
правилата за добрите нрави. При преценка дали уговореният размер на таксата 
ангажимент противоречал на добрите нрави, следвало да се отчете характерът 
на договора, неговата цел, задължението на кредитодателя да предостави 
договорената сума и в какъв срок, както и възможностите, с които разполага 
заемополучателят да я върне. Освен това следвало да се съобрази, че процесният 
паричен заем е сключен под формата на кредитна линия, при който 
кредитодателят предоставя правна възможност на кредитополучателя в обема 
на предоставения размер на заема да използва неколкократно съответния 
паричен ресурс, в случай че до уговорения срок той възстановява част или 
цялата заета (усвоена) сума, като съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от договора таксата 
ангажимент се дължи единствено ако кредитополучателят продължава да 
ползва сумата (главницата) и не я възстановява. Счита, че дори съдът да 
приемел, че процесната клауза е нищожна, то следвало на основание чл. 26, ал. 4 
З. тази уговорка да се замести по право от повелителните правила на закона, тъй 
като в противен случай би се стигнало до неоснователно обогатяване на 
кредитополучателя. Оспорва иска по чл. 55, ал. 1 З., тъй като плащанията по 
договора за кредит били извършени въз основа на един действителен договор и 
валидно уговорени клаузи по този договор. Ето защо моли за отхвърляне на 
предявените искове и присъждане на сторените разноски. 

Съдът, като съобрази доводите на страните и обсъди събраните по делото 
доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от 
фактическа и правна страна следното: 

Предявени са искове за прогласяване нищожността на договор за бизнес линия F. 
О. 6% № /14.11.2018 г. поради нееквивалентност на престациите и противоречие 
с добрите нрави на основание чл. 26, ал. 1 вр. ал. 4 З. и в условията на 
евентуалност – иск с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. 3 З. за прогласяване на 
нищожност на клаузата на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Договора за бизнес линия F. О. 6% № 
/14.11.2018 г. поради накърняване на добрите нрави. Предявен е и иск с правно 
основание чл. 55, ал. 1, предл. 1 З. за сумата от 6 936.14 лв., представляваща 
недължимо платена такса ангажимент по процесния договор за бизнес линия. 

Между страните не е налице спор, че са обвързани с договора, посочен в исковата 
молба, по силата на който  [фирма] предоставя на кредитополучателя паричен 
заем под формата на кредитна линия в максимален размер до 5 000 лв., който 
може да се усвоява на части – чл. 1 от договора. Съгласно чл. 2 от договора с 
подписването му кредитодателят предава в собственост на кредитополучателя 
сума в размер на 5 000 лв. в брой в деня на сключването на договора, за което 
договорът има силата на разписка – чл. 2 от договора. Страните не спорят, а това 
се установява и от представения на л. 13 от делото разходен касов ордер, че с 
договора № 7008813 се рефинансира изцяло задължението на 
кредитополучателя по текущия му заем по Договор с К.  от 15.11.2016 г., което е в 



размер на 4 915.20 лв. След извършеното прихващане задължението на 
кредитополучателя по договор К.  от 15.11.2016 г. се погасява изцяло, а 
кредитодателят изплаща на кредитополучателя остатъка от заемната сума по 
Договор № 7008813 съгласно договореното в него. 

Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от договора от 14.11.2018 г.  [фирма] дължи на 
кредитора такса ангажимент за ползване на кредита в размер на 6% от усвоената 
главница за всеки 14-дневен период от ползването на кредита, но не по-малко от 
30 лв. Т. се начислява на всеки първи ден от всеки 14-дневен период върху 
усвоената, но непогасена главница към този ден. К. заплаща таксата в срок до 14 
дни от датата на нейното начисляване. Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от договора 
минималната погасителна вноска е в размер на таксата по т. 1, падежът на 
първата вноска е на 28.11.2018 г., а всяка следваща е дължима на 14-ия ден след 
падежа на предишната. Съгласно чл. 4, ал. 1 по силата на този договор 
кредитополучателят може да получи допълнително сума в рамките на общия 
размер на кредитната линия, посочен в чл. 1. В случай на получаване от 
кредитополучателя на допълнителна сума преди да е погасена изцяло 
отпуснатата главница, таксата ангажимент по чл. 3, ал. 1, т. 1 върху сбора от 
непогасената главница и допълнителната сума се начислява в деня на 
получаването на допълнителна сума и се дължи на падежа на минималната 
погасителна вноска съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2. Съгласно чл. 4, ал. 2 общият размер 
на усвоените суми не може да надвишава максималният размер, посочен в чл. 1. 
Съгласно чл. 5 кредитополучателят се задължава да заплаща в срок на 
кредитодателя минималната погасителна вноска по кредита, като главницата 
може да бъде погасена по всяко време в рамките на срока на договора, но не по-
късно от две години от подписването му. В чл. 7, ал. 1 от договора е уговорено 
заплащане на неустойка в размер на 0,3% от всичко дължимо по договора за 
кредит за забава в плащането на погасителна вноска на договорения падеж. У. е и 
еднократна неустойка при забава в плащането на погасителна вноска с повече от 
40 календарни дни – чл. 7, ал. 2 от договора. Съгласно чл. 7, ал. 3 от договора 
всички задължения по договора за паричен заем могат да бъдат обявени за 
предсрочно изискуеми в случай на забава за плащане от кредитополучателя на 
което и да е дължимо плащане по главница и/или такса ангажимент с повече от 
40 календарни дни. П. изискуемост по силата на разпоредбата може да бъде 
обявена посредством изпращането на уведомително писмо на електронната 
поща  на кредитополучателя и солидарните длъжници, или чрез писмо с обратна 
разписка. В чл. 7, ал. 4 са уговорени и други случаи, в които може да бъде обявена 
предсрочна изискуемост на задълженията на кредитополучателя по договора. 

Няма спор между страните, че са сключили последователно общо шест анекса 
към договора – Анекс от 07.02.2019 г., Анекс от 07.02.2019 г., Анекс от 20.03.2020 
г., Анекс от 02.04.2020 г., Анекс от 21.04.2020 г. и Анекс от 29.04.2020 г. С А. от 
07.02.2019 г., представен от ищеца /л. 24 – л. 25 от делото/, страните са се 
съгласили кредитната линия да бъде в максимален размер до 6 000 лв. и е 
подписан разходен касов ордер за сумата от 1000 лв. С втори анекс от същата 
дата – 07.02.2019 г., представен от ответника /л. 89 от делото/, страните са се 



уговорили, че размерът на уговорената такса ангажимент за ползване на кредита 
се намалява от 6% на 5.4% от усвоената главница, като намаляването на 
лихвения процент е при условие, че кредитополучателят заплаща дължимите от 
него погасителни вноски своевременно, не по-късно от датата на техния падеж. В 
случай че кредитополучателят изпадне в забава за плащането на която и да е 
погасителна вноска по договора, уговореният размер на такса ангажимент за 
ползване на кредита отпада с обратна сила и кредитополучателят дължи на 
кредитодателя заплащането на по-високия размер на таксата за целия срок на 
договора.  

С А. от 20.03.2020 г, А. от 02.04.2020 г., А. от 21.04.2020 г. и А. от 29.04.2020 г. 
страните са преоформили размера на дължимата главница по договора за 
кредит. Видно от сключения на 20.03.2020 г. анекс, към тази дата 
кредитополучателят е усвоил 5 740.83 лв. от отпуснатия паричен заем. Към 
29.04.2020 г. същият е в размер на 7026 лв., от които – 7025.18 лв. усвоени от 
ищеца, като усвоените суми са чрез включване в главницата на непогасени такси 
ангажимент общо в размер на 1 284.35 лв. /5 740.83 лв.+ 1 284.35 лв. = 7025.18 
лв./. 

Не е спорно, като това се установява и от представените от ищеца ПКО, както и от 
неоспореното заключение на ССчЕ, че  [фирма] е заплатило на ответника общо 
суми в размер на 13 518.73 лв., с които са погасени: главница в размер на 259.25 
лв.; такса ангажимент в размер на 12 936.14 лв. и неустойка за забава в размер на 
323.34 лв. Вещото лице е посочило, че съгласно уговореното в чл. 3, ал. 1, т. 1 от 
договора за кредит при така уговорения % на такса ангажимент кредитът се 
оскъпява годишно със 156,43%. Даден е отговор и на въпроса какъв е размерът 
на непогасените задължения по договора, както и размера на задълженията при 
прилагане на законовоустановения размер на законната лихва, на двукратния, 
респ. трикратния размер на законната лихва. 

Съгласно чл. 26 З. нищожни са договорите, които противоречат на закона или го 
заобикалят, както и договорите, които накърняват добрите нрави, включително 
и договорите върху неоткрити наследства. Нищожни са и договорите, които имат 
невъзможен предмет, договорите, при които липсва съгласие, предписана от 
закона форма, основание, както и привидните договори. Основанието се 
предполага до доказване на противното. Нищожността на отделни части не 
влече нищожност на договора, когато те са заместени по право от повелителни 
правила на закона или когато може да се предположи, че сделката би била 
сключена и без недействителните ѝ части – ал. 4 на чл. 26 З..  

На първо място, съдът намира за нужно да посочи, че в случая видът на 
сключения договор за заем и качеството на кредитодателя определят като 
приложима правната уредба на  – договор за заем. Въпреки оперирането с 
банкови термини в договора от 14.11.2018 г. е необходимо да се поясни, че 
кредитната линия е кредит, усвояван в рамките на определен срок изцяло или на 
части, до размера на договорен между банката и клиента лимит. В уговорения 
между страните срок кредитният лимит може многократно да усвоява и погасява 



суми от кредитополучателя. В чл. 2 от договора обаче страните са договорили, че 
сумата в размер на 5000 лв. се предава в деня на сключване на договора и 
последният има силата на разписка за предадената сума. Следователно въпреки 
посочването, че се касае за заем под формата на кредитна линия в максимален 
размер 5000 лв., който може да се усвоява на части по условията на договора – чл. 
1 от договора, клаузите на договора и действията на страните са обективирали 
договор за паричен заем, с предаване на паричната сума. Следва да се посочи, че 
при договора за кредитна линия, кредитополучателят дължи такса ангажимент 
само върху неусвоената сума от кредитната линия, а в случая в договора от 
14.11.2018 г. е посочено, че таксата ангажимент за ползване на кредита 
съставлява 6% от усвоената главница за всеки 14-дневен период от ползване на 
кредита, но не по-малко от 30 лв. и по същество има характер на печалба за 
кредитодателя, въпреки наименованието си. Впрочем, именно като „лихвен 
процент“ и „такса за ползване на кредита“ е дефинирана тази такса ангажимент и 
в сключения между страните анекс от 07.02.2019 г. Ето защо съдът намира, че 
уговорената такса ангажимент безспорно по същността си представлява 
възнаградителна лихва, дължима по договора от 14.11.2018 г. 

Накърняване на добрите нрави по смисъла на чл. 26, ал. 1 З. е налице, когато 
се нарушава правен принцип, който може и да не е законодателно изрично 
формулиран, но спазването му е проведено чрез създаване на други 
разпоредби, част от действащото право. Т. са принципите на справедливостта, 
на добросъвестността в гражданските и търговските взаимоотношения и на 
предотвратяването на несправедливото облагодетелстване на някоя от 
страните, за сметка на другата. Необходимо е да е налице значителна липса 
на еквивалентност на насрещните престации или вземането на едната страна 
да е в размер, който чувствително надвишава насрещната престация, като 
това несъответствие цели обогатяване, а не само възмездяване. Следва да се 
посочи, че разпоредбата на чл. 26, ал. 1, предл. 3 З. намира приложение и при 
търговските сделки /в този смисъл Решение № 88 от 22.06.2010 г. по т. д. № 
911/2009 г. на ВКС, I ТО/. 

В настоящия случай, кредитодателят попада в обхвата на определението за 
небанковите финансови институции по смисъла на З.. В. 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. О. им характеристика, която предпоставя и посочените различия с 
банките е, че те отпускат кредити 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 лихвоносни заемни средства, поради което и лихвите по тях са в пъти 
по-високи от тези, предлагани от банките. От друга страна, небанковите 
институции носят по-малък рисък в сравнение с банките, тъй като последните 
имат задължението за опазване на привлечените депозитни средства – това е 
свързано с по-висок риск и санкции при неизпълнение. Освен това в случая се 
касае за договор, при който едната страна е по-слаба икономически и 



недостигът на материални средства за един субект не бива да се използва за 
облагодетелстване на друг. 

Вярно е, че в съдебната практика е възприето становище, че противоречаща 
на добрите нрави е уговорка, предвиждаща възнаградителна лихва, 
надвишаваща трикратния размер на законната лихва, а за обезпечени 
кредити, какъвто е процесният – двукратния размер на законната лихва – в 
тази насока са цитираните от ищеца в исковата молба Решение № 906 от 
30.12.2004 г. по гр. д. № 1106/2003 г. на ВКС, II ГО; Решение № 378 от 
18.05.2006 г. по гр. д. № 315/2005 г. на ВКС, II ГО; Решение № 1270 от 
09.01.2009 г. по гр. д. № 5093/2007 г. на ВКС, II ГО; Определение № 901 от 
10.07.2015 г. по гр. д. № 6295/2014 г. на ВКС, IV ГО. Въпреки това посоченият 
критерий не може да бъде възприет за абсолютен, тъй като противоречието на 
добрите нрави следва да се прецени съобразно всеки конкретен случай, но 
при изследването на този въпрос, трябва да се вземе предвид съотношението 
между уговорения с нея размер на възнаградителна лихва и законната лихва, 
наред с останалите условия и характеристики на договора, вкл. срока на 
договора, размер на предоставената в заем сума и др. 

В случая, отчитайки, че възнаградителната лихва (наричана такса за 
ангажимент) е цена за предоставеното ползване на кредита, величината ѝ от 
156,43% на година, както и конкретният размер на лихвата на фона на 
предоставената в заем сума, относително краткия срок на ползване – 24 
месеца, наличието на обезпечение чрез физическо лице и липсата на други 
данни, увеличаващи риска, настоящият състав счита, че размерът на лихвата, 
наречена в договора „такса ангажимент“, от 6% за всеки 14 дни противоречи на 
добрите нрави, тъй като е необясним с разходите, които прави ответникът и с 
размера на добросъвестно очакваната от търговската сделка печалба. Висока 
възнаградителна лихва е типична за дългосрочни кредити /над 15 години/, 
когато, независимо от обезпечението, рискът на кредитора е увеличен поради 
възможните инфлационни процеси, които биха намалили стойността на 
даденото обезпечение. Уговорената договорна възнаградителна лихва не е 
обяснима със сравнително краткия срок на договора, нито с разходите, които 
прави дружеството, нито с риска, който носи, нито с размера на добросъвестно 
очакваната от сделката печалба. У. в договора на подобна печалба на 
кредитодателя значително надхвърля на годишна база, както и впрочем 
неясно формулираните клаузи за неустойки, които според настоящия състав 
отричат добросъвестността на икономически по-силната страна в 
облигационната връзка. При действие на чл. 26, ал. 1, предл. 3 З. съдът 
приема, че се касае до нищожни клаузи по договора, сключени при 
нееквивалентност на престациите, в това число и необосновано висок размер 
на възнаграждение за кредитодателя – Решение № 153 от 24.07.2015 г. по гр. 
д. № 3014/2014 г на ВКС, III ГО. 

Предвид изложеното така уговорената клауза по договора съдът приема, че 
противоречи на добрите нрави и като такава е нищожна на основание 
цитираната разпоредба на чл. 26, ал. 1, пр. 3 З.. Икономическата цел на 
отпуснатия заем е придобиване на парични средства и за двете страни. За 



заемополучателя целта е получаване на средства за покриване на текущи 
стопански нужди, за заемодателя целта е да покрие разходите по заема и да 
получи печалба чрез получаване на възнаградителна лихва. Извън тази цел, 
всеки получен доход излиза извън присъщата функция. В. лихва е 
възнаграждението за предоставянето на финансовия ресурс. В случая 
уговорената лихва не е установено да съответства на присъщата ѝ функция. 
Този извод се налага при съобразяване на размера на предоставената сума, 
срок за който е предоставена и размера на възнаградителната лихва, 
обстоятелства, че задължени лица по договора за кредит са двама правни 
субекта, тоест имущество на двама длъжника е обезпечение за задължението 
по договора.  

За да се приеме, че нищожността на отделни клаузи от договора води до 
нищожност на целия договор следва да се установи, че прилагането на 
договора без тези клаузи е невъзможно съобразно чл. 26, ал. 4 З.. Под 
прилагане на договора без нищожните клаузи следва да се разбира 
възможността за изпълнение на останалите условия по договора, като не се 
променя характерът на договора. П. дали договорът може да се приложи без 
нищожните клаузи включва обсъждане на евентуално предположение дали 
договорът би бил сключен и без нищожните му клаузи от гледна точка на 
възможността на средния потребител да съобрази икономическите последици 
от сделката съответно нищожните клаузи да могат да бъдат заместени по 
право от повелителни законови разпоредби или от диспозитивни правни 
норми. Заместването с императивна разпоредба е уредено изрично в чл. 26, 
ал. 4 З.. Д. норми в облигационното право намират приложение при липса на 
уговорка между страните, поради което след като клауза от договора е 
нищожна, тя не се счита за част от договорното съдържание, като за уреждане 
на отношенията между страните се прилага законовата норма. Договор, който 
не може да се изпълнява без нищожните клаузи е нищожен в своята цялост. 

Договорът за заем с уговорена възнаградителна лихва е двустранен и 
възмезден. Клаузата за възнаградителната лихва по договор за кредит е 
съществен елемент от него, защото урежда възнаграждението за 
кредитодателя. Премахването изцяло на клаузата за определяне на 
възнаградителната лихва по договора за кредит би променило възмездния му 
характер. При така възприето съдът приема, че не може да се обоснове извод, 
че договорът би се сключил и без да е уговорено такова възнаграждение. Този 
извод се налага при съобразяване на събраните доказателства по делото, от 
които се установява, че кредитодателят е търговец, който по занятие 
предоставя кредити, тоест целта на договора за кредитодателя е печалба. 
Съглашението за възнаградителна лихва по договор е съществено за 
договора, защото е за основен елемент по него – насрещна престация на 
заема. Това съглашение не може да бъде заместено от норми на закона, 
защото такива не са въведени от законодателя,  включително и такива на 
основание на разпоредбата на чл. 10, ал. 2 З.. Клаузата за договорна лихва не 
може да бъде заместена от законната лихва съгласно чл. 10, ал. 1 З., която за 
левове е в размер на основният лихвен процент на Б. народна банка за 



периода плюс 10 пункта, доколкото същото не произтича пряко от договора и 
не съществува основание съдът да приеме, че същият би бил сключен при 
тези условия.С оглед характера на нищожната клауза, засягаща 
възнаградителната лихва, заместване и прилагане по аналогия не би могло да 
бъде допуснато, тъй като спрямо възнаграждението на кредитора не е 
приложимо ограничението относно законната лихва в чл. 10, ал. 2 З. и 
определения лимит от МС. Аргументите на съда, изложени по-горе във връзка 
със законната лихва, не отъждествяват възнаградителна и законна лихва за 
просрочени задължения, а са изложени във връзка с цялостна преценка 
действителността на клаузата относно възнаградителната лихва. У. за 
размера на лихвения процент не може да бъде заместена от друга разпоредба 
на закона, доколкото, както се посочи вече, липсва акт по смисъла на чл. 10, 
ал. 2 З., който да определя размера на договорна лихва по сключени между 
страните договори, а законната лихва по чл. 86, ал. 2 З. има различни функции 
от възнаградителната лихва. 

Ето защо нищожността на клаузата относно уговорения лихвен процент (такса 
ангажимент) влече като последица нищожност на целия договор за заем. Като 
изхожда от целта и предмета на договора за потребителски кредит, съдът 
намира, че търговецът, който по занятие упражнява дейност по предоставяне 
на финансови услуги, не би сключил договора без уговорката за насрещно 
възнаграждение. Обратното би противоречало на характера на сделката на 
търговска сделка – кредит. При така възприетото от съда, че установената по 
делото нищожност на клаузата от договора, уговаряща размер на 
възнаградителната лихва (такса ангажимент) води до нищожност на договора 
в неговата цялост, предявеният главен иск следва да бъде уважен. 

Предвид основателността на предявения иск с правно основание чл. 26, ал. 1 
З., не следва да се разгледа предявеният при условията на евентуалност иск 
за прогласяване на нищожност на клаузата на чл. 3, ал. 1, т. 1 от договора като 
накърняваща добрите нрави. 

По иска с правно основание чл. 55, ал.1, предл. 1 З. ищецът следва да 
установи при условията на пълно и главно доказване в процеса наличие на 
имуществено разместване между страните по делото, какво е дадено по вид и 
размер, какво е получено от ответната страна, неоснователност на 
имущественото разместване. В тежест на ответника е да докаже своите 
възражения /правоунищожаващи, правоизключващи или правопогасяващи/, 
досежно основателността и размера на иска, както и наличие на основание да 
получи и задържи полученото. 

Приемайки иска с правно основание чл. 26, ал. 1 З. за основателен и доказан, 
съдът дължи произнасяне по същество и по претенцията, почиваща на 
института на неоснователното обогатяване. Предявеният иск с правно 
основание чл. 55, ал.1, предл.1 З. е обусловен от изхода по 
главния/евентуалния иск. С предявеният иск ищецът претендира връщането 
на платената по нищожния договор такса ангажимент след приспадане на 
чистата стойност на заема (главницата) – тази разлика е получена без 



основание от ответното дружество. Така и с оглед заключението на приетата 
ССчЕ, се установява, че ищецът е заплатил на ответника общо сумата от 12 
936.14 лв. При съобразяване на направеното от ищеца възражение за 
прихващане със сумата от 6 000 лв. – платена главница, то остатъкът възлиза 
на 6 936.14 лв., до който размер искът следва да бъде уважен. 

Като законна последица от уважаване на иска следва да се присъди и 
законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното 
плащане. 

По разноските: 

При този изход на спора на основание чл. 78, ал. 1 Г. в полза на ищеца следва 
да се присъдят направените по делото разноски в общ размер на 2 541.03 лв. 
– държавна такса, депозит за вещо лице и заплатено адвокатско 
възнаграждение. 

С. от ответника разноски следва да останат за негова сметка. 

Така мотивиран, Софийски районен съд 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

ПРОГЛАСЯВА по предявенот  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на 
управление в [населено място],  [улица] , срещу  [фирма], ЕИК[ЕИК], със 
седалище и адрес на управление в [населено място],  [улица], вх. , иск с 
правно основание чл. 26, ал. 1 вр. ал. 4 З. за нищожен сключения между 
страните Договор за бизнес линия F. О. 6% № /14.11.2018 г. поради нищожност 
на уговорената в ч. 3, ал. 1, т. 1 от договора клауза за дължимост на такса 
ангажимент поради нееквивалентност на престациите и противоречие с 
добрите нрави.  

ОСЪЖДА  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление в 
[населено място],  [улица], вх. А, да заплати на  [фирма], ЕИК[ЕИК], със 
седалище и адрес на управление в [населено място],  [улица] на основание чл. 
55, ал. 1 З. сумата от 6 936.14 лв., представляваща платена без основание 
сума – такса ангажимент, по нищожен Договор за бизнес линия F. О. 6% № 
14.11.2018 г. за периода от 28.11.2018 г. до 31.07.2020 г., ведно със законната 
лихва от датата на подаване на исковата молба – 31.07.2020 г., до 
окончателното плащане. 

ОСЪЖДА  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление в 
[населено място],  [улица], вх. А, да заплати на  [фирма], ЕИК[ЕИК], със 
седалище и адрес на управление в [населено място],  [улица] на основание чл. 
78, ал. 1 Г. сумата от 2 541.03 лв., представляваща сторени в производството 
разноски. 



РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски градски съд в 
двуседмичен срок от връчване на препис на страните. 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

 


