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Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

№ 14.04.2020 година, [населено място] 

 

В И. НА Н. 

 

 

Софийски районен съд, I ГО, 50 с-в 

на двадесет и първи октомври две хиляди и деветнадесета година 

в публично заседание в следния състав: 

                                                                        П.: Десислава Тодорова 

секретар: Л. А. 

прокурор: 

като разгледа гражданско дело № 53644 по описа за 2017 г. на Съда, за да се 
произнесе, взе предвид следното: 

 

 

Предявен е иск с правно основание чл. 55, ал. 1, пр. I от ЗЗД. 

И. Д. Р. З. твърди, че сключила с ответника  [фирма] договор за банков кредит при ОУ 
на 11.07.2007 г., съгласно който получила заемна сума 56794,30 лева. Посочва, че 
съгласно чл. 4, ал. 1 от Договора кредитополучателят заплаща редовна лихва, 
формирана от базов лихвен процент, представляващ стойност на банковия ресурс (С.), 
който към момента на сключването на договора е в размер на 4,5%, и фиксирана 
надбавка в размер на 4,85%. Твърди, че банката едностранно е увеличавала размерът 
на възнаградителната лихва, поради което месечните вноски по кредита са завишили 
своя размер. П., че разликата между първоначално уговорената и реално заплатената 
редовна лихва е платена без правно основание. И. счита, че клаузите на чл. 4, ал. 1, ал. 
2 и ал. 3 от Договора, както и чл. 73, чл. 77-79 от ОУ, уреждащи правото на банката 
едностранно да завишава стойността на договорната лихва, са нищожни на основание 
чл. 146, във вр. чл. 143, т. 3,  т. 9, т. 10,  т. 12,  т. 18 от З., вр.чл. 26, ал.1, пр. I от ЗЗД. 
П., че промяната на стойността на базовия лихвен процент е извършена при неясна 



методология и икономически показатели. Твърди, че преди сключване на договора не 
е имал възможност да се запознае със съдържанието на посочените клаузи и намира, 
че е налице нелоялна и заблуждаваща търговска практика. Сочи, че са нарушени чл. 58 
и чл. 59 от ЗКИ, както и чл. 147 от З.. При неустановяване изложените доводи за 
нищожност на договорните клаузи, заявява се, че не са настъпили условията за 
увеличаване размера на лихвата-  банката не се е съобразила със стойността на 
пазарния индекс Софибор и други пазарни лихвени мерители, като критерии за 
определяне на договорната лихва. При тези фактически твърдения ищецът претендира 
ответникът да заплати сумата 1813,80 лв., представляваща разликата между 
първоначалния размер на договорената възнаградителна лихва и изменения такъв 
поради едностранното му увеличаване от банката, ведно със законната лихва от 
подаване на искова молба до окончателното й изплащане, за периода от 04.08.2012 г. 
до 31.07.2017г. Претендира разноски. 

Ответникът не спори, че е сключен договор за кредит с посочените компоненти, 
формиращи договорната лихва. П., че с подписване на договора страните са изразили 
съгласие за начина на формирането й, включително и изчисляване С.. Намира, че 
индексите, които влияят върху размера на базовия лихвен процент са обективни и 
банката не е в състояние да контролира. Счита, че твърдата надбавка е индивидуално 
уговорена, тъй като отразява оценката за риск отнеизпълнение на всеки конкретен 
кредитополучател. Промяната на лихвения процент по своята същност представлява 
отразяване на настъпили обективни показатели и твърди, че оспорените клаузи са 
индивидуално уговорени. Счита, че съгласно чл. 144, ал. 3, т. 1 от З. разпоредбите на 
чл. 143, т.10 и т.12 не са приложими за съглашението. Оспорва твърдението за наличие 
на нелоялна търговска практика, тъй като информацията предоставена на ищеца е 
вярна, условията по договора са ясно и изчерпателно посочени. Пояснява, че 
задълженията за предоставяне на методика за изчисляване измененията на лихвения 
процент е въведено в законодателството едва през 2010 г. и по отношение на 
процесния договор е неприложимо. Банката след въвеждане на изискванията е 
публикувала методологията на интернет страницата си; стойността на банковия ресурс 
е увеличавана и намалявана, което е в полза на ищцата. Претендира разноски. 

Съдът, като обсъди въведените в процеса факти с оглед на събраните по делото 
доказателства и поддържани доводи, преценени при условията на чл. 235, ал. 2 ГПК, 
по свое убеждение намира за установено от фактическа и правна страна следното: 

По реда на чл. 146, ал. 1, т.3- 4 от ГПК е обявено за безспорно и ненуждаещо се от 
доказване, а и от писмените доказателства, се установява, че между  [фирма] 
(Кредитор) и Д. Р. З. (Кредитополучател) е сключен по смисъла на чл. 430, ал. 1 от ТЗ 
договор за банков кредит на 11.07.2007г. (Договора) при Общи условия, по силата на 
който Банката се задължила да предостави заемна сума в размер на 56794,30лв. за 
потребителски нужди, която сума ищецът се задължил да ползва и върне при 
уговорени условия и срок до 10.07.2017г. Според чл.8 от Договора се задължава да 
предостави обезпечение – ипотека върху недвижим имот.  



Не се спори, че е уговорена редовна /възнаградителна/ лихва по кредита с клаузата на 
чл. 4.1 от Договора, съгласно която за предоставения кредит кредитополучателят 
заплаща лихва за целия период на договора в размер на 9,35%, формирана от стойност 
на банковия ресур, който към сключване на договора е 4,5%, и фиксирана надбавка 
4,85%. Стойността на банковия ресурс е определен като „лихвеният процент по 
междубанковите депозити за съответния период и валута по котировка „предлага” 
плюс законоустановените разходи на Банката, в т.ч. за поддържане на З. и свързаните с 
Фонда за гарантиране на влоговете, изчисляван текущо от отдел „Ликвидност и 
Инвестиции” при Банката”. 

Съгласно чл. 4,ал.2 и ал. 3 от Договора, при промяна на пазарните условия Банката 
може едностранно да променя лихвата в частта С., за което се изготвя уведомление до 
кредитополучателя и нов погасителен план. 

 От Общите условия към договора, раздел VII „Лихвени условия, се изяснява, че 
С. се определя от Комитет по управление на активите и пасивите на банката (чл. 78) 
при промяната на пазарните условия в хипотезите на чл. 79 от ОУ. С последните се 
предвиждат предпоставките за промяната на С. с оглед настъпило изменение в 
определени стойности на различни показатели –изменение с минимум 1% за месец на 
общоприетите индекси на парични пазари за съответната валута /Sofibor, Euribor, Libor 
и др./; изменение на средни годишни лихвени нива на срочни депозити, основния 
пазарен измерител за кредитен риск на Р България, кредитният рейтинг на Р България, 
нормативната база и/или регулация на Централната Банка; промяна падежната 
структура на пасивите спрямо падежната структура на активите, влияещи върху 
разходите на банката за управлението им. 

За изясняване спора е допуснатата ССчЕ-основна и допълнителна, неоспорена от 
страните и ценена от съда по реда на чл. 202 от ГПК, вещото лице по която 
установява, че съобразно първоначално уговореното и видно от погасителния план 
дължимата главница е 56794,30 лева с възнаградителна лихва 30805,82 лева, 
определена при уговорен лихвен процент от 9,35. Месечните анюитетни вноски са 
равни-по 730,25лв., освен първата-700,75лв. В табличен вид /таблица №2/ от основна 
ССче/ е представена промяната на С. и как тя влияе върху размера на месечната 
анюитетна вноска, както следва: 

За периода от 04.08.2012г. до 10.07.2017г. /последна падежна дата/ годишният лихвен 
процент от 9,35 % е увеличен на: 12,35 % за м.08-м.10.2012г., 11,50 % за м.11.2012-м. 
04.2014г., 10,70 % за м.05.2014-м.12.2014г. За периода от 10.01.2015г. до 10.08.2015г. е 
прилаган ГЛП от 9,30 %; от 10.09.2015г. до 10.05.2017г. – 8,40 %, и за последните две 
месечни анюитетни вноски за м.06 и м.07.2017г. -7,80 %. Констатира се въпреки 
понижението на размера на лихвения процент, че размерът на месечните анюитетни 
вноски след изменението му нарастват до края на срока на договора и не достигат 
стойностите уговорени по погасителния план към договора. Не се твърди и не се 
доказва от страните наличието на подписан анекс към договора и нов погасителен 
план, поради което и по арг. от чл. 154 от ГПК съдът приема за ненастъпил факт в 



правния мир. В резултат от промяната на С. за срока на договора възнаградителната 
лихва възлиза на сумата 39305,76 лв. ССчЕ се установява, че е приложен индекс 
Софибор с 12м.срочност след м.11.2007г. За периода от 04.08.2012 г. до 10.07.2017г. 
платената от кредитополучателя разлика между дължимия първоначалнен размер на 
възнаградителната лихва и изменения такъв в резултат на  увеличаването му от страна 
на Банката е 1784,75 лева. 

Предявен за разглеждане е иск с правно основание чл. 55, ал. 1, пр. I от ЗЗД. 
Предпоставките при наличието, на които възниква спорното материално право са: 1) 
процесната сума да е излязла от патримониума на ищеца; 2) тя да е постъпила в 
имуществения комплекс на ответника и 3) това разместване на блага от имуществото 
на ищеца в патримониума на ответника да е без правно основание, тоест без да е бил 
налице годен юридически факт; без да е било възникнало задължение за заплащане на 
възнаградителна лихва в изменения от банката размер. Първите две предпоставки за 
наличие на имуществено разместване са безспорно доказани по делото, а именно 
ССчЕ изяснява, че в резултат от промяна на компонента С. е изменен размерът на 
редовната лихва и кредитополучателят е заплатил в повече 1784,75лв. 

Към момента на сключване на договора е действащ Закон за потребителския кредит 
/обн. ДВ, от 30.06.2006 г., отм. бр. 18 от 5.03.2010 г., в сила от 12.05.2010 г./, 
неприложим по отношение на съглашението, с оглед стойността на предоставения 
заем /над 40 хил.лв./ и наличието на /вероятно/ обезпечение – ипотека върху недвижим 
имот, на основание  чл. 3, ал. 3, т. 5 и ал. 5, т. 1 З. (отм.). Предметът на процесния 
договор поначало кореспондира с хипотезата на чл. 1, ал. 2 от ЗКНИП, но съгласно 
пар. 4 от с.з. нормативният акт, обнародван ДВ, от 29.07.2016 г., не се прилага за 
договори за кредит за недвижими имоти, сключени с потребители преди датата на 
влизането му в сила, с изключение на чл. 41.  

Договорът за кредит има за предмет предоставяне на финансова услуга по смисъла на 
пар. 13, т.2 от ДР на Закон за защита на потребителите. Предвид легалната дефиниця 
за „потребител“ по пар.13, т.1 от ДР на З., сключеният между страните договор има 
характер на потребителски, тъй като от предметното му съдържание се установява, че 
паричният ресурс не е предназначен за извършване на търговска или професионална 
дейност от кредитополучателя. При това за спорното правоотношение са приложими 
правилата за неравноправните клаузи по З. (в сила от 10.06.2006 г.). 

Съгласно  неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка в 
негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до 
значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика 
и потребителя.  

Неравноправният характер на чл. 4, ал.1-3 от Договора, във вр. чл. 78-79 от ОУ, 
ищецът обосновава с това, че осъществявят хипотезите на чл. 143, т.3, т.9, т.10, т.12 и 
т.18 от З., а именно: с уговорките се поставя изпълнението на задълженията на банката 
в зависимост от условие, чието изпълнение зависи единствено от неината воля; налага 



на потребителя приемането на клаузи, с които той не е имал възможност да се 
запознае преди сключването на договора; позволява на банката да променя 
едностранно условията на договора въз основа на непредвидено в него основание, 
както и да променя едностранно без основание характеристиките на стоката или 
услугата; ограничава обвързаността на търговеца или доставчика от поети чрез негови 
представители задължения или поставя неговите задължения в зависимост от 
спазването на определено условие. 

Неравноправните клаузи в договорите са нищожни, освен ако са уговорени 
индивидуално, на основание чл. 146, ал.1 от З., във вр. чл. 26, ал.1, пр.I от ЗЗД. 

Не са индивидуално уговорени клаузите, които са били изготвени предварително и 
поради това потребителят не е имал възможност да влияе върху съдържанието им, 
особено за договор при общи условия- чл. 146, ал. 2 от З.. 

Според чл. 145, ал. 2 от З., клаузи, определящи основните престации по договора и 
които го характеризират, са индивидуално уговорени при условие, че са ясни и 
разбираеми. В тази връзка и по арг. от чл. 430, ал. 2 от ТЗ, уговорката за цената за 
ползване на предоставения паричен ресурс, включително компонентите определящи 
възнаградителната лихва, е част от основния предмет на договора. 

Съгласно чл. 144, ал. 3, т. 1 (в редакция ДВ бр. от 2005г. и ДВ бр. от 2014г.) от З. 
разпоредбите на чл. 143, т.10 и т. 12 от З. не се прилагат по отношение на сделките с 
ценни книжа, финансови инструменти и други стоки или услуги, чиято цена е свързана 
с колебанията/измененията на борсовия курс или индекс или с размера на лихвения 
процент на финансовия пазар, които са извън контрола на търговеца или доставчика на 
финансови услуги.  

Спорът между страните се концентрира около въпроса налице ли е законово основание 
за задържане на полученото от Банката, като приложими ли са в случая изключенията 
от потребителска защита по чл. 144, ал. 3, т. 1  от З., а клаузите за индексиране на 
цената на кредита и методът за промяната й описани ли са подробно и ясно в 
договора- чл. 144, ал. 4 от с.з.  

Съдът приема, че клаузата на чл. 4, ал.1 от Договора е разбираема, тъй като формулира 
ясно задължението на кредитополучателя за заплащане на редовната лихва по кредита; 
описани са недвусмислено съставящите я компоненти и стойността на всеки един.  

Стойността на банковия ресурс е посочен като променлива величина, но дори  
фиксиран към датата на сключване на договора, то допълваща уговорка за 
едностранната му промяна- на чл.4,ал.2 от Договора и 79 от ОУ, е обща и неясна. 

Систематичното, граматическо и смислово тълкуване на чл.4 от Договора и чл.78-79 
от ОУ навежда на извода, че се счита компонента С. да е в размер на уговорения, 
освен ако банката не упражни правото да определи нов.  



В Договора и в Общите условия към него обаче не се констатира приет конкретен 
математически алгоритъм за промяна на цената на кредита в частта С.. 

По смисъла на чл. 58, ал. 1, т.2 от ЗКИ,  разходите по кредита следва да бъдат 
определени предварително, изрично и изчерпателно в договора или в общите условия.  

В съдебната практика трайно и непротиворечиво е възприето тълкуване на чл. 143 и 
чл. 144 от З., че е допустима уговорка в договор за кредит, предвиждаща възможност 
за увеличаване на първоначално уговорената лихва, ако тя отговаря на кумулативните 
условия: 1)обстоятелствата, при чието настъпване може да се измени лихвата, трябва 
да са изрично уговорени в договора или в общите условия; 2) тези обстоятелства 
следва да са обективни, т.е. да не зависят от волята на кредитора; 3) методиката за 
промяна на лихвата да е подробно и ясно описана в договора или ОУ (чл. 144, ал. 4 от 
З.), тоест да е ясен начинът на формиране на лихвата; 4) при настъпването на тези 
обстоятелства да е възможно както повишаване, така и понижаване на първоначално 
уговорената лихва, като ако е предвидена възможност само за повишаване, това 
несъмнено води до „значително неравновесие между правата и задълженият на 
търговеца и потребителя” по смисъла на чл. 143 от З.. 

Клаузата от чл. 4, ал.2 от Договора, във вр. чл. 79 от ОУ, е неравноправна по смисъла 
на чл. 143, т. 10 от З., поради което и неприложимо изключението по чл. 144, ал.3, т.1 
от с.з. Това е така, тъй като уговорката дава възможност на банката едностранно да 
измени престацията на потребителя за възнаградителна лихва на неясно обяснено в 
договора основание. Действително, чл. 79 от ОУ  установява предпоставките за 
промяна на уговорения първоначално лихвен процент, но липсва формула, чрез която 
кредитополучателят да предвиди с колко процента лихвата обективно е възможно да 
бъде променена. В този смисъл е практиката върховната съдебна инстанци, 
обектиривана Решение №231/02.03.2018г. по т.д. №875/2017г. на ВКС, I т.о, за това, че 
„методът на изчисляване на съответния лихвен процент трябва да съдържа конкретно 
разписана изчислителна процедура, която да сочи вида, количествените изражения и 
относителната тежест на всеки от отделните компоненти и не може клаузата да 
съдържа само изброяване на обективните фактори за възникване на правото на 
изменение, за да може потребителят да направи прогноза или самостоятелни 
изчисления, т.е. да предвиди икономическите последици от сключването на договора. 
Необходимо е между съконтрахентите да е постигнато съгласие за начина на 
формиране на възнаграждението на кредитодателя, т.е. относно конкретна формула за 
определяне на възнаградителната лихва - съществен елемент от този вид банкова 
сделка.” 

Банката може да изменя променливият компонент на лихвата при условията на чл. 4, 
но така посочените компоненти на С. са неясни и неизчерпателни- не е посочен кой 
лихвен процент е приложим, кой е съответния период, какво представляват 
„законоустнаовените разходи за Банката”, както и каква е тежестта на всеки един при 
формиране на показателя С.. Последващо обявяване на приложимата след 2010г. 
методика, както вещото лице отбелязва в заключението си, на сайта на банката и на 



публични места в банковите офиси, не я прави част от договорното съдържание, тъй 
като това не е ефективен начин за информиране на потребителя как точно се променя 
лихвата по сключения с него договор за кредит, вкл. за правото му на отказ от 
договора. 

Коментираната клауза на чл. 79 от ОУ не е индивидуално уговорена, доколкото е 
вписана в съдържанието на предварително съставени з типови Общи условия, за които 
обективно потребителят не е имал време да влияе и предоговаря. Дори да се приеме, 
че клаузата е разисквана с кредитополучателят, което поначало ответникът не доказа, 
то тя е непълна, поради което неразбираема, тъй като в съдържанието на договора 
липсват ясни правила за условията и методиката, при които лихвеният процент може 
да се променя до пълното погасяване на кредита, поради което и не може да се приеме, 
че е осъществено условието на чл. 144, ал.3,т1 от З.. В този смисъл е Решение № 
92/09.09.2019 г. по т. д. № 2481/2017 г., на ВКС ІІ т. о., както и Решение № 
189/18.01.2019 г. по т. д. № 1607/2017 г. на ВКС, I т.о., в което е разгледан въпросът за 
валидността на клаузи с идентично съдържание на тези в процесния договор. 

Изложеното налага да се приеме, че ответникът е получил възнаградителна лихва като 
недължимо платена при липса на възникнало за това основание. Искът следва да се 
уважи по основание и в размер 1784,75 лева, ведно със законната лихва, считано от 
31.07.2017г. до окончателното изплащане, съобразявайки изводите на вещото лице по 
ССчЕ, и за периода от 04.08.2012 г. до 10.07.2017 г. /последна падежна дата/, с оглед 
настъпило неоснователно имуществено разместване, довело до обогатяване на 
ответника за сметка на ищеца. Предвид това и тъй като не се твърди и доказва срокът 
на договора да продължен за периода от 11.07.2017г. до 31.07.2017г., както и до 
пълния предявен размер- исковата претенция се явява неоснователна. 

При този изход на спора, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ищецът има право на 
съдебни разноски за сумата общо 366,58лв. за платена държавна такса и 
възнаграждение на вещо лице. Съобразно правилото на чл.78, ал. 3 от ГПК ответникът 
има право на съдебни разноски за сумата 1,60 лв. за възнаграждение на юрисконсулт, 
определено от съда в минималния размер по чл. 25 от НЗПП. В полза на ищцеца 
следва да се присъди сумата от 364,98 лв. –съдебни разноски по компенсация. 

Предвид горното, съдът  

Р Е Ш И : 

 

ОСЪЖДА  [фирма], ЕИК[ЕИК], да заплати на Д. Р. З., ЕГН [ЕГН], на основание чл. 
55, ал. 1, пр. I от ЗЗД, сумата 1784,75 лева, ведно със законната лихва, считано от 
31.07.2017г. до окончателното й изплащане, представляваща заплатена без правно 
основание възнаградителна лихва по договор за банков кредит от 11.07.2007г. – 
разликата между първоначалния уговорен размер на възнаградителна лихва и 
изменения размер на възнаградителна лихва в резултат на едностранното му 



увеличаване от страна на  [фирма] за периода от 04.08.2012 г. до 10.07.2017г., като 
иска за разликата над уважения размер от 1784,75 лева до пълния предявен от 1813,80 
лева и за периода 11.07-31.07.2017г. – ОТХВЪРЛЯ. 

ОСЪЖДА  [фирма], ЕИК[ЕИК], да заплати на Д. Р. З., ЕГН [ЕГН], на основание чл. 
78, ал. 1 от ГПК, сумата 364,98 лева – съдебни разноски по компенсация пред СРС. 

 Решението може да бъде обжалвано пред Софийски градски съд в двуседмичен срок 
от връчването му на страните. 

 Препис от настоящото Решение да се връчи на страните. 

 

                                                                                              СЪДИЯ: 

 

 

 

 


