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В ИМЕТО НА НАРОДА 
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 28-ми състав, в 
открито съдебно заседание, проведено на десети юни две хиляди и деветнадесета 
година, в състав:   
 РАЙОНЕН СЪДИЯ: БОРИС ДИНЕВ 
при участието на секретаря Теменужка Петрова, като разгледа докладваното от 
съдията гр.д. № 24846 по описа за 2018 година на Софийски районен съд, Г.О., 28-
ми състав, за да се произнесе, взе предвид следното: 
Производството по делото е образувано по молба на Ина Петрова Пеева, с ЕГН 
7712233579, с адрес гр. София, ж.к. „Младост“ №  4, бл. 486, вх. 2, ат.1, ап. 5 за 
осъждане на ответника "Юробанк България" АД, гр. София , ЕИК 000694749, със 



седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 260, 
представлявано от изпълнителните директори Петя Димитрова и Димитър 
Шумаров да заплати на ищеца на осн. чл. 55, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД сумите 4 501,99 
швейцарски франка, представляващи разликата между предварително уговорените 
и реално заплатените анюитетни вноски за периода от 06.01.2011 г. до 05.12.2016 г. 
и реално заплатените в резултат на едностранно изменение на лихвения процент, на 
осн. чл. 55, ал. 1, пр.1 от ЗЗД сумата от 20 272,88 лв. представляваща недължимо 
платени курсови разлики за периода 06.01.2011 г. – 05.12.2016 г., предявена е и 
претенция на осн. чл. 124 от ГПК, във вр. с чл. 103 ап. 2 от ЗЗД, че ищецът не 
дължи на ответника сумата от 3 260 швейцарски франка поради прихващане на 
сумата, представляваща недължимо платени лихви, на осн. чл. 124, ал. 1 от ГПК, 
във вр. с чл. 103 ап. 2 от ЗЗД, както и,  че ищецът не дължи на ответника сумата от 
12 885,08 лв., представляваща недължими курсови разлики, платени за периода 
05.08.2008 г. - 05.01.2011 г. поради прихващане на сумата със задължението на 
ищеца от 65 000 евро главница по договора за банков кредит за покупка на 
недвижим имот HL 39275/18.07.2008 г. Предявява и иск  за прогласяване на 
нищожността на клаузите на чл. 3,ал. 5, чл.6, ал. 3,и чл. 12, ал. 1 и чл. 24, ал.1 и ал. 
2  от процесния договор, които счита за неравноправни такива и моли да се 
определили лихвен процент съобразно установените практики. Ищцата твърди, че с 
договора за заем, обуславящ поемането на задължение за заплащане на кредита в 
швейцарски франкове, както и наличието на неравноправни клаузи в него, била 
въведена в заблуждение относно поетия валутен риск, не била представена точна 
информация за вземане на информирано решение за сключване на договора за 
кредит във валутата на швейцарски франк, преди сключване на договора, както и, 
че имало възможност за едностранно изменение  на лихвения процент. Ищцата 
предявява общо пет иска като обективно и кумулативно съединени такива. 
Претендира съдебно-деловодни 
разноски.                                                                                                                                 
Ответникът "Юробанк България" АД е депозирал писмен отговор в указания от 
съда срок, в който оспорва иска по основание и размер. В срока за отговор 
ответникът по делото твърди, че между него и ищцата е възникнало договорно 
правоотношение по договор за покупка на недвижим имот HL 39275/18.07.2008 г., 
счита че в исковата молба се атакува действителността на целия договор. Оспорва 
фактическите твърдения на ищцата, релевирани в исковата й молба. Навежда, че 
възраженията на ищцата за неравноправност на клаузите на чл. 6, ал. 2, чл. 1, ал. 1 
поради колизията им с императивните разпоредби на чл. 143, т. 9, т. 10 и т. 11 от 
ЗЗП са неоснователни. Намира за неоснователни ищцовите претенции за 
неравносправност на чл. 3, ал. 5, ал. 6, ал. 3 и чл. 13 от процесния договор, тъй като 
последните не противоречат на правилата, регламентирани в чл. 143, т.3, т.9, т.10 и 
т. 12 ЗЗП. Сочи, че претенцираното в исковата молба изявление за извънсъдебно 
прихващане не е годно такова, както и, че не са налице основанията, установени в 
чл. 103 от ЗЗД. Претендира направените по делото разноски. 
В съдебно заседание ищецът чрез процесуалния си представител поддържа иска. 
В съдебно заседание ответникът чрез процесуалния си представител оспорва иска 
по основание и размер. 
Съдът, като съобрази събраните доказателства, достигна до следните 
фактически и правни изводи: 
Видно от приетия като доказателство по делото Договор за кредит за покупка на 
недвижим имот № HL 39275 от 18.07.2008 г. и погасителен план Приложение № 1 
към него, ищцата е получила кредитен лимит  в размер на равностойността на 



швейцарски франка на общо 65 000 евро по курс „купува” на "Юробанк България" 
АД в деня на усвояване на кредита, от които 13 446 евро за закупуване на 
процесния недвижим имот, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 4“, ул. „Стефан 
Миленков“, ап. № 5, както и 51 554 евро за други разплащания, с месечни 
анюитетни вноски за 360 месеца, включващи главница и лихви, с размер на всяка 
вноска, съгласно погасителен план, установен в Приложение № 2, представляващ 
неразделна част от договора за кредит (л. 235-238 по делото-първоначален 
погасителен план, както и л. 260-268 по делото – актуален погасителен план). В 
деня на сключване на договора е подписан и анекс № 1 между страните за 
определяне на валутния курс приложим за превеждането на сумите във евро, 
съобразно който приложимия курс „купува“ за швейцарски франк на банката кем 
евро е в размер на 1, 1775, като съобразно този курс е посочен и кредитния лимит в 
швейцарски франка по чл. 1 от процесния договор, възлизащ на 108 168 CHF 
/швейцарски франка/. 
По делото е прието като доказателство Нотариален акт за учредяване на договорна 
ипотека върху недвижим имот, обективиран в акт № 158, том V, рег. № 8066, н.д. 
№ 835/2008 г. по описа нот. Маргарита Иванчева с район на действие СРС и рег. 
под № 260 в рег. на НК, от който се установява, че кредитът е бил обезпечен с 
ипотека. 
С нарочно определение, постановено в з.с.з на 26.10.2018 г., съдът е отделил като 
безспорни и ненуждаещи се от доказване обстоятелствата, както следва: че на 
18.07.2008 г. е сключен процесния договор за кредит, както и, че 
кредитополучателят е усвоил отпуснатата от ответното дружество сума. В о.с.з, 
проведено на 28.11.2018 г. като факт, по който между страните не се спори, е 
установен и този, че ищцата към момента на сключване на договора не е имала 
доходи в швейцарски франкове. Спорно между страните остава обстоятелството 
дали кредитът, получен от Ина Петрова Пеева, е отпуснат в еврова валута или в 
равностойността на швейцарски франкa. 
По делото са събрани устни доказателствени средства чрез разпит на свидетеля 
Атанас Милков Атанасов, работещ от 2003 г. насам при ответната банка. 
Свидетелят Атанасов описва в хода на разпита реда, приложим за търговеца 
(банката), по който се отпуска кредит. Твърди, че консултантите на дружеството 
обясняват на потребителите, че следва да заплащат своите задължения по дадените 
им в заем суми във валутата, в която е отпуснат кредитът. Твърди лично да е се е 
срещал с ищцата и да й е изпращал предложения за предоговаряне на кредита за 
промяна на валутата, допълвайки, че г-жа Пеева се е отзовавала на срещите, но не е 
приемала предложенията, който й били отправени. Поддържа, че на всеки клиент 
на банката се предоставя информация за приложимия лихвения процент, за размера 
на месечната погасителна вноска, изискуемите документи  за одобрение на кредита, 
както и цялостна информация за процеса по одобряване и отпускане на кредита. 
Сочи, че част от всеки договор за кредит е стандартен, а друга част – съобразена с 
параметрите на исканията на клиента и респ. персонализирана. 
От експертното заключение по допусната ССчЕ се установява, че реално платените 
от ищцата за процесния период суми са в размер на 85 573,53 CHF. Вещото лице е 
посочило, че в електронната страница на ответната банка е публикувана 
„Методология за образуване на базовия лихвен процент“ /БЛП/, както и, че 
пазарните лихвени проценти, измежду които Софибор, Юрибор и Либор, са 
определяеми според валутата на кредита. По отношение на процесния договор за 
кредит за периода от 18.07.2008 г. до 15.12.2016 г., ищцата е извършвала плащания 
за погасяване на договорни лихви, част от месечните вноски, както следва. Първият 



период отчита времето от 05.12.2008 г. до 05.01.2011 г., за който е изплатена сума 
на обща стойност от 20 259,27 CHF, при увеличен от банката лихвен процент. 
Сумите за погасяване, заложени в първоначалния погасителен план на Приложение 
№ 2 за същия период от време са в общ размер на 17 864,81 CHF, т.е. 
кредитополучателката е надплатила за договорни лихви сума, възлизаща на 2 
394,46 CHF, като резултат от прилагането на увеличен лихвен процент от страна на 
"Юробанк България" АД. Надплатената сума в резултат на курсовите разлика е 
сумата от 166,04 лв – първи вариант на изчислението, при което изчисляването на 
курсовите разлики е само върху внесените суми в BGN, по отношение на които е 
осъществено превалутирането в CHF. В заключението е предложен и втори вариант 
на изчисления на курсовите разлики, като този път, сметката се прави досежно 
всички платени суми за процесния период, т.е. както върху сумите, внесени в лева, 
при които е осъществено превалутиране в швейцарски франкове, така и върху 
сумите, платени директно в швейцарската валута, като в този предложен вариант за 
изчисление надплатената от кредитополучателката сума е равна на 4 181,95 лв. 
Вторият период от време, в който ищцата е извършвала плащане за погасяване на 
договорни лихви, част от месечните вноски, обхваща времето от 06.01.2011 г. до 
05.12.2016 г. и касае стойност от 46 376, 49 CHF, при увеличен от банката лихвен 
процент. Сумите за погасяване, заложени в първоначалния погасителен план на 
Приложение № 2 за същия период от време са в общ размер на 41 013, 77 CHF, т.е. . 
кредитополучателката е надплатила за договорни лихви сума, възлизаща на 5 
362,72 CHF, като резултат от прилагането на увеличен лихвен процент от страна на 
"Юробанк България" АД. Надплатената сума в резултат на курсовите разлика е 
сумата от 971, 62 лв. – първи вариант на изчислението, при което изчисляването на 
курсовите разлики е само върху внесените суми в BGN, по отношение на които е 
осъществено превалутирането в CHF. В заключението е предложен и втори вариант 
на изчисления на курсовите разлики, като този път, сметката се прави досежно 
всички платени суми за процесния период, т.е. както върху сумите, внесени в лева, 
при които е осъществено превалутиране в швейцарски франкове, така и върху 
сумите, платени директно в швейцарската валута, като в този предложен вариант за 
изчисление надплатената от кредитополучателката сума е равна на 29 088,45 лв. 
Отделно, специалистът сочи, че за погасяване на месечните анюитетни вноски, 
ищцата е внасяла основно в ответната банка суми директно в CHF, като са приети 
също и 4 674,61 лв., които са превалутирани от "Юробанк България" АД в CHF и са 
постъпили по действащата разплащателна сметка  на ищцата. Съдът счита, че без 
значение за спора е факта, че ищцата е внасяла в банката швейцарски франкове, а 
не евро или лева (с изключение на 4 674,61 лв.), т.е. не е извършвано превалутиране 
при внасяне на месечните анюитетни вноски. Безспорно потребителят може да 
купи швейцарски франкове откъдето желае, но и така пак търпи загуба и 
оскъпяване на кредита, тъй като прави разход за покупка на тази валута, чиито курс 
след сключване на договора значимо и постоянно се е повишавал спрямо 
еврото/лева, с каквато валута ищцата е закупувала франкове. В случая ищцата 
претендира надплатени от нея суми в резултат на оскъпяването на кредита, което се 
дължи на извършеното служебно от банката превалутиране на швейцарските 
франкове от блокираната сметка в евро преди усвояването им, поради което съдът в 
настоящото решение ще съобрази предложените втори варианти в експертното 
заключение. 
В своето компетентно становище, вещото лице е посочило, че поставеният му под 
№ 4 въпрос, с който се търси отговор на това какъв е размерът на сумите, надвзети 
от банката под формата на курсови разлики в резултат на увеличаване на курса на 



CHF е некоректно зададен. Като причина за това се изтъква, че, след като 
отпуснатият кредит е в евро валута - 65 000 евро, то за него задължително следва да 
се използва БЛП за кредити в EUR, който към датата на сключване на договора е 
бил в размер на 7,20 %, т.е. ГЛП, валиден за него е 9,10 %, ето защо не е направо 
преизчисляване на получената сума спрямо курса на евро към лева. 
ССчЕ проследява също от коя валутна сметка в CHF на банката са постъпили 
парите по блокираната сметка на кредитополучателката. Съгласно заключението се 
установява, че на 28.07.2008 г. с банково бордеро № 8917723 е извършено 
усвояване на кредит № HL 39275, като от сметка № 2271 756 940560687 03 9, 
представляваща заемната сметка на банката за конкретния кредит е изтеглена сума 
в размер на 108 168 CHF, която е постъпила по разплащателна сметка в CHF с 
IBAN BG 28 BPBI 7940 13 56068701 с титуляр ищцата, както и, че на същата дата с 
с банково бордеро № 8917725 е извършено усвояване на „кеш-бонус“ по кредит № 
HL 39275, като от сметка на банката № 2271 756 940560687 03 9 е изтеглена сума в 
размер на 5 408,40 CHF, която е постъпила по разплащателна сметка в CHF с IBAN 
BG 28 BPBI 7940 13 56068701 с титуляр ищцата и, че отново на същата дата с 
банково бордеро № 8917729 от разплащателна сметка с IBAN BG 28 BPBI 7940 13 
56068701 с титуляр Ина Петрова Пеева е изтеглена сума, възлизаща на 113 576,13 
швейцарски франка, извършено е превалутиране в евро по курс 1,664119 и е 
получена сумата от 68 250 евро, която е постъпила по сметка с IBAN BG 72 BPBI 
7940 14 56068701 с титуляр Ина Петрова Пеева, от което безспорно се установява, 
че реално получената сума по кредита е в евро. 
На вещото лице му е поставена задача от ищцата, по която да се произнесе, 
предлагайки хипотетичен вариант на погасителен план (Приложение № 2), от който 
настоящият съдебен състав ще се ползва. Определеният лихвен процент е следният: 
през м.08.2008 г.е 6,868 %; през м.10.2008 г. е 7,239%, а от м.08.2015 г. до м.12.2016 
г. практически е по-малък от надбавката (1,867%-1,59%), поради факта, че 3М 
Либор има отрицателни стойности. 
 Вещото лице сочи още, че на електронната страница на БНБ е предоставена 
информация касателно фиксинга на CHF към BGN за периода от 01.01.1991 г. до 
днес, от което ставало видно, че фиксингът за CHF към BGN запазва относително 
постоянни стойности (в порядъка между 1,21 – 1,30) до 31.12.2009 г., а от 
01.01.2010 г. стойностите започват да нарастват, достигайки своя максимум през 
м.07.2015 г. – 1,87. По отношение на преизчисляване на сумата от 65 000 EUR в 
CHF към 18.07.2008 г., експертизата установява, че курс „продава“ на "Юробанк 
България" АД за CHF към BGN е 1,17750, а курс „купува“ на CHF към EUR е 
1,664119, следователно сумата в размер на 65 000 евро се равнява на 108 167,735 
CHF, т.е. банката е платила 108 168 CHF. Последната сума е постъпила по сметка 
на ищцата на 28.07.2008 г., като усвоена сума по договора за банков кредит за 
покупка на недвижим имот HL 39275/18.07.2008 г. 
 
По исковете с правно основание чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД 
 
По така предявената претенция и за уважаване на кондикционните искове в тежест 
на ищцата е да установи факта на своето обедняване за сметка на ответника чрез 
плащането на процесните суми, а в тежест на ответника е да докаже наличието на 
основание за имущественото разместване – включително наличието на ясни и 
прозрачни критерии за изменение на лихвения процент, индивидуалната 
договореност на процесните клаузи, обстоятелството, че те са разбираеми за 
потребителя и пр. 



По отношение на иска по чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД за сумата от 4 501,99 CHF, 
представляваща разлика от предварително договорените анюитетни вноски и 
заплатените от ищцата такива, която сума се претендира поради неправилно 
изчисляване на лихвата от банката, за периода от 06.01.2011 г. до 05.12.2016 г., 
ведно със законната лихва, считано от датата на исковата молба до окончателното ѝ 
изплащане и за сумата от 20 272,88 лв., представляваща платена без правно 
основание курсова разлика при превалутиране на плащанията по договора за 
времето от 06.01.2011 г. до 05.12.2016 г., съдът прие следното. 
Съдът намира, че  клаузите чл. 3, ал. 5, чл. 6, ал. 3 и чл. 12 от Договор за кредит за 
покупка на недвижим имот HL 39275/18.07.2008 г. са неравноправни и поради това 
нищожни. Тези клаузи не са индивидуално уговорени по смисъла на чл. 146, ал. 2 
ЗЗП. Същите са част от стандартни, изготвени предварително условия на банката и 
кредитополучателката не е имала възможността да влияе върху съдържанието им 
към момента на сключване на договора. От страна на ответната банка не бяха 
ангажирани доказателства, макар че тежестта за доказване на индивидуалната им 
уговореност съгласно чл. 146, ал. 4 ЗПП е именно на ответника, че спорните клаузи 
в договора са включени в неговото съдържание в резултат на изричното им 
обсъждане и съгласие на потребителя. В случая е  налице хипотезата на чл. 146, ал. 
2 ЗЗП, поради което ищцата  следва да се ползва от защитата на потребителите, 
предвидена в ЗЗП, който в частта, касаеща регламентацията на неравноправните 
клаузи в потребителските договори, въвежда разпоредбите на Директива 
93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., относно неравноправните клаузи в 
потребителските договори. 
Съгласно разпоредбата на чл. 143 ЗЗП, неравноправна клауза в сключен с 
потребител договор 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, като законодателят 
установява различни хипотези, без изброяването да е изчерпателно. Според т. 10 от 
цитираната норма неравноправна е тази клауза в потребителски договор, която 
позволява на търговеца или доставчика да променя едностранно условията на 
договора въз основа на непредвидено в него основание, а според т. 12 - 
неравноправна е тази клауза в потребителския договор, която дава право на 
търговеца да увеличава цената без потребителят да има право в тези случаи да се 
откаже от договора, ако окончателно определената цена е значително завишена в 
сравнение с уговорената при сключване на договора. 
     Уговорената в процесния договор възнаградителна лихва е т.нар. плаваща, тъй 
като нейният размер се определя от променлив компонент - БЛП и надбавка, която 
е фиксирана величина. С клаузите на чл. 3, ал. 5, чл .6, ал. 3 и чл.12  от договора е 
уредена възможност за банката да изменя едностранно размера на дължимата 
годишна лихва (респ. размера на дължимите месечни погасителни вноски) чрез 
промяна на БЛП, която не подлежи на договаряне между страните и така да 
увеличи уговорената цена, без да сочи конкретен фактор за промяната и без 
потребителят да има право да се откаже от договора. Тази уговорка покрива 
признаците на чл. 143, т. 10 и 12 ЗЗП. Съгласно действалата към момента на 
сключване на договора редакция на разпоредбата на чл. 58 ЗКИ (Обн. - ДВ, бр. 59 
от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.), при отпускане на кредит банката предоставя 
безплатно и в писмена форма на клиента своите условия по кредитите, които 
съдържат най-малко: данни за общите разходи по кредита (такси, комисиони и 
други разходи,пряко свързани с договора за кредит) и за обективните критерии, въз 
основа на които тези разходи могат да се изменят; лихвения процент, изразен като 



годишен лихвен процент, метода за изчисляване на лихвата, както и условията, при 
които може да се променя лихвата до пълното погасяване на кредита и др. 
Методиката на банката за определяне на базов лихвен процент, който е компонент 
от годишния лихвен процент не е била връчена на кредитополучателката при 
сключване на договора, за нея не се установи и, че е била поставяна на видно място 
в банковите салони, дори и публикувана на интернет страницата на банката, макар 
в случая разпоредбата на чл. 58, ал. 4 ЗКИ да не е приложима, защото според 
методиката за определяне на БЛП, стойността му не зависи само от референтни 
лихвени проценти, както и поради това, че  в нея липсва обективно установен 
механизъм за изчисляване стойността на БЛП. 
      Не е налице изключението по чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗЗП от забраните по чл. 143, 
т. 10 и 12, съгласно което последните не се прилагат по отношение на сделките с 
финансови инструменти (какъвто съгласно §13, т. 12 от ДР на ЗЗП е договорът за 
кредит), чиято цена е свързана с изменения в размера на лихвения процент на 
финансовия пазар, които са извън контрола на търговеца или доставчика на 
финансови услуги. Въпросът за приложението на чл. 144, ал. 3, т. 1 ЗЗП би бил 
относим към спора, ако процесният договор съдържаше допустима уговорка за 
увеличаване на възнаградителна лихва, каквато, съгласно даденото в постановено 
по реда на чл. 290 ГПК решение № 424/02.12.2015 г. на ВКС, ІV ГО, по гр.д. № 
1899/2015 г. разрешение, е налице при кумулативно наличие на следните 
изисквания: 1/ обстоятелствата, при чието настъпване може да се промени лихвата 
трябва да са изрично уговорени в договора или общите условия; 2/ тези 
обстоятелства следва да са обективни т.е. да не зависят от волята на кредитора - 
тяхното определяне или приложение да не е поставено под контрола на кредитора; 
3/ методиката за промяна на лихвата да е подробно и ясно описана в договора или 
общите условия т.е. да е ясен начинът на формиране на лихвата; 4/ при настъпване 
на тези обстоятелства да е възможно както повишаването, така и понижаването на 
уговорената лихва. 
      Процесният договор не отговаря на първите три от изброените предпоставки. В 
договора не е посочено основанието за промяна на БЛП, съответно обективния 
характер на факта, който го налага, нито методиката, по която се изчислява 
увеличението. Не се установи по делото потребителят да е била уведомявана за 
приложението на представената от ответната банка методика, поради което не 
може да се приеме, че тя има действие в отношенията между страните, но дори тя 
да бе приложима, изложените в нея правила за определяне размера на БЛП отричат 
обективния характер на факта, от който зависи промяната на БЛП. Изменението на 
променливия компонент т.е. БЛП е поставено в зависимост както от обективни 
фактори: пазарните бенчмаркови лихвени мерители - Юробор, Либор, минимални 
задължителни резерви поддържани от банката в БНБ, премийни вноски във фонда 
за гарантиране на влоговете в банките, премия за валутен риск, така и от 
субективни, т.е. такива, върху чието изменение банката може пряко и 
самостоятелно да влияе. В случая, такъв субективен фактор е буферната надбавка. 
Макар стойността на този компонент да не е променян в процесния период, това не 
рефлектира върху начина, по който следва да бъде осъществена преценката, 
доколко клаузата на договора е неравноправна или не. 
      Освен това, се установи, че в методиката  липсва обективно установен 
механизъм за изчисляване стойността на БЛП,  промяната на БЛП винаги е в 
резултат на решение на орган на банката (Комитет по управление на активите и 
пасивите), а от представените извлечения от протоколи от заседанията му не се 
установи, че повишаването на БЛП не е извършвано само и единствено по 



усмотрение на членовете на комитета,  както и, че за да се стигне до решение за 
повишаване на БЛП са вземани предвид посочените в методиката компоненти. За 
това какъв ще бъде размерът на БЛП, определяща е била волята на орган 
на  банката, а не стойността на индекси или други референтни показатели. Тази 
воля на комитета по управление на активите и пасивите  не е функция на 
изменението на показателите в компонентите с обективен характер. При 
упражняване на дискреция (право на автономна преценка) банката  може да измени 
БЛП, като го увеличава със ставка, която  счете за целесъобразна. Следователно и 
според фактически прилаганата от ответника методология, промяната на 
възнаградителната лихва (която се съизмерява с БЛП) зависи единствено от волята 
на кредитора, която не е подвластна на проявлението на обективни критерии, т.е. 
решението е субективно въз основа на анализа на обективни и субективни фактори. 
      Неоснователно ответникът се позовава и на изключението по чл. 144, ал. 2, т. 1 
ЗЗП, съгласно което разпоредбата на чл. 143, т. 10 не се прилага за клаузи, при 
които доставчикът на финансовата услуга си е запазил правото, при наличие на 
основателна причина, да промени без предизвестие лихвения процент, успоредно с 
поемане на задължение да уведоми за промяната потребителя, ако последният има 
право незабавно след уведомяването да прекрати договора. Клаузата на чл. 8 от 
договора за кредит, на която вероятно се основава това възражение, предвижда 
възможност за кредитополучателя да изплати предсрочно получения кредит, но за 
това е договорено да дължи такса. Разпоредбата всъщност регламентира, че 
уговореният срок на договора е в полза на кредитора, който има правото да събира 
допълнителна такса при предсрочно изпълнение задължението от 
кредитополучателя, която също е неравноправна и нищожна клауза. Освен това, 
тази договореност касае изпълнението на договора, а не неговото прекратяване, 
поради което не може да се приеме, че предвижда възможност за едностранен отказ 
на кредитополучателя от облигационната връзка в случай, че поради увеличаване 
на цената на услугата от страна на банката, същата бъде значително завишена по 
време на действие на договора в сравнение с тази, уговорена при сключване на 
договора. 
      От гореизложеното се установява, че процесните клаузи не отговарят на 
изискванията за добросъвестност и водят до значително неравновесие между 
правата и задълженията на банката и кредитополучателите и то във вреда на 
последните, тъй като при неизвестни (респ. субективно обусловени) основания, те 
не биха могли да предвидят евентуалните промени на годишния лихвен процент. 
Липсата на такава информация при сключване на договора не може да бъде 
компенсирана с това, че в хода на изпълнението му потребителят ще бъде уведомен 
по предвидения ред за промяната на лихвения процент, още повече, че, ако не иска 
да приеме тази промяна, той не би могъл да прекрати договора. В този смисъл 
клаузите се явяват неравноправни съобразно чл. 143, т. 10 и т. 12 ЗЗП, което води 
до тяхната нищожност - чл. 146, ал. 1 ЗЗП, в същия смисъл е и Решение № 231 от 
6.03.2018 г. на ВКС по т. д. № 875/2017 г., I т. о., ТК. 
Неравноправността на клаузите, определящи начина на изменение на лихвения 
процент, обаче, не означава сама по себе си, че предявения иск с правно основание 
чл. 55, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД е основателен. Тя означава, че приложение следва да 
намери първоначалният лихвен процент, уговорен в договора за кредит, без да се 
вземат предвид евентуалните едностранни увеличения на лихвата, извършвани от 
банката. Сумите, надплатени от ищцата вследствие на такива едностранни 
увеличения на лихвата (ако има такива), се явяват без правно основание и подлежат 
на връщане. При липса на друга валидна уговорка относно приложимия размер на 



възнаградителната лихва, същата следва да бъде определена за процесния период в 
установения в договора за кредит размер от 6,90 % годишно. Поради приетата от 
съда неравноправност на клаузата, регламентираща възможността на банката 
едностранно да изменя БЛП, съдът счита, че приложими между страните са 
първоначално уговорените от тях условия в чл. 3, ал. 1 от договора. 
Съгласно приетото в т.3.2 от назначената по делото ССчЕ за претендирания период 
от 06.01.2011 г. до 05.12.2016 г., кредитополучателката е извършила плащания за 
погасяване на договорни лихви, част от месечните вноски на обща стойност 46 376, 
49 CHF, докато заложените в първоначалния погасителен план по договора (6,9% 
от м.07.2008 г.) и за същия период са в размер на 41 013,77 CHF, от което следва, че 
ищцата е надплатила досежно договорените лихви сума, възлизаща на 5 362, 72 
CHF. С оглед диспозитивното начало, регламентирано в чл. 6, ал. 2 ГПК съдът 
приема, че дължимата сума е посочената от ищцата 4 501, 99 CHF, а не посочената 
от вещото лице - 5 362, 72 CHF, поради което искът с правно основание чл. 55, ал. 
1, пр. 1 ЗЗД подлежи на уважаване за целия предявен размер. 
В клаузата на чл. 1 от договора е уговорено, че банката предоставя на 
кредитополучателя кредитен лимит в швейцарски франкове в размер на 
равностойността в CHF на 65 000 EUR по курс „купува“ за CHF към EUR на 
„Юробанк И Еф Джи България“ АД в деня на усвояване на кредита за покупка на 
недвижим имот, описан в чл. 1, ал. 1 от договора. Разрешеният кредит се усвоява по 
блокирана сметка в CHF, съгласно чл. 2,  ал. 1 от договора, след предоставяне на 
банката на посочените в същата клауза документи. В чл. 2, ал. 3 от договора е 
уговорено, че усвоеният кредит в CHF по сметката по ал. 1 се превалутира 
служебно от Банката в EUR по търговски курс „купува“ CHF към EUR на Банката 
за съответната валута в деня на усвояването, като се превежда по открита в Банката 
сметка на кредитополучателя. Като с подписването на договора 
кредитополучателят дава своето безусловно и неотменимо съгласие и 
оправомощава Банката за служебно извършване на гореописаните действия. 
Съобразно чл. 6, ал. 2 от договора, погасяването на кредита се извършва във 
валутата, в която същият е разрешен и усвоен - CHF. В случай, че на съответния 
падеж на погасителна вноска по главницата и/или лихвата кредитополучателят не е 
осигурил дължимата сума в швейцарски франкове по сметката си по чл. 2, ал. 1, но 
има средства в лева или евро по свои сметки в банката, погасяването на кредита 
може да се извърши от банката освен във валутата на кредита и в лева или евро, 
след служебно превалутиране на тези средства в швейцарски франкове по курс 
„продава” на банката за CHF към BGN/EUR, за което кредитополучателят с 
подписването на настоящия договор дава своето неотменно и безусловно съгласие 
и оправомощава банката. 
В чл. 21, ал. 1 от договора е уредена възможността на кредитополучателя да поиска 
от банката да превалутира предоставения му кредит в швейцарски франкове, 
съответно в български лева или евро, като за услугата се съгласява да заплати 
съответната комисионна, съгласно действащата към датата на превалутиране 
Тарифа на Банката. В ал. 2 е уговорено, че с подписването на договора 
кредитополучателят се съгласява в случаите по ал. 1 Банката да превалутира 
кредита в EUR/BGN по обявения курс „купува“ на Банката за CHF за датата на 
превалутирането, както и да прилага по отношение на превалутирания кредит 
лихвените проценти, обявени от Банката по реда на чл. 12, ал. 2 за съответната 
валута и вид на кредита. В чл. 22 от договора страните са уговорили, че по смисъла 
на договора превалутиране се определя като промяна на валутата, в която се 
изчислява стойността на задължението, при което следва да се приложи съответния 



лихвен процент, приложим за новата валута на кредита при изчисляване на лихвата 
по същия. 
В чл. 24, ал. 1 от договора кредитополучателят декларира, че е запознат и съгласен 
с обстоятелството, че промяната на обявения от банката курс купува или продава 
на CHF към BGN/EUR, както и превалутирането по чл. 22 от договора може да има 
за последица, включително в случаите по чл. 6, ал. 2 повишаване на размера на 
дължимите погасителни вноски по кредита, изразени в лева, като напълно приема 
да носи за своя сметка риска от такива промени и повишаване, както и, че е 
съгласен да поеме всички вреди /включително пропуснати ползи/, произтичащи от 
промяната на валутните курсове и новите лихви, приложими по превалутирания 
кредит. В чл. 24, ал. 2 от договора кредитополучателят е декларирал, че е изцяло 
запознат и разбира икономическия смисъл и правните последици на разпоредбата 
на чл. 6, ал. 2 и чл. 22-24 от този договор, както и, че е съгласен с настъпването им. 
        Съдът, след като взе предвид отговора на правния въпрос, даден в Решение № 
295 от 22.02.2019г., постановено по гр. дело № 3539 по описа за 2015г. на ВКС, ТК, 
II отделение, а именно, че неравноправна е неиндивидуално договорена клауза от 
кредитен договор в чуждестранна валута, последиците от която са цялостно 
прехвърляне на валутния риск върху потребителя и която не е съставена по 
прозрачен начин, така че кредитополучателят не може да прецени на основание 
ясни и разбираеми критерии икономическите последици от сключването на 
договора и когато при проверката й за неравноправния характер бъде констатирано, 
че въпреки изискванията за добросъвестност, тя създава във вреда на потребителя 
значително неравновесие между правата и задълженията на страните, произтичащи 
от договора, като в този случай за валутните разлики приложение не намират 
изключенията на чл. 144, ал. 3 ЗЗП, намира, че клаузите от договора, прехвърлящи 
върху потребителя риска от изменение на курсовите разлики при превалутиране, са 
неравноправни, ерго нищожни. 
С оглед чл. 145, ал. 1 ЗЗП, клаузата на чл. 24 ал. 1 от договора за кредит следва да 
се тълкува ведно с останалите клаузи в него, както и с оглед всички обстоятелства, 
свързани със сключването на договора към датата на сключването, при което се 
установява, че: 1/ кредитът, съгласно чл. 1 от договора, се предоставя в швейцарски 
франкове в размер на равностойността в CHF на 65 000 евро; 2/ независимо, че в чл. 
2, ал. 1 е предвидено, че кредитът се усвоява в швейцарски франкове, достъп до 
тази сметка кредитополучателят няма, тъй като същата е блокирана; 3/ 
швейцарските франкове от блокираната сметка служебно се превалутират от 
банката в евро преди усвояването им, като реалното усвояване на кредита от 
потребителя става именно в евро по негова сметка в евро. Видно от горните 
уговорки, реален паричен поток от кредитодателя към кредитополучателя в 
швейцарски франкове не е налице. Действителното усвояване на кредита е в 
резервната валута на страната – в евро (режимът на Паричен съвет е регламентиран 
в чл. 29 и сл. на ЗБНБ). 
Клаузата на чл. 24, ал. 1 от договора не отговаря на изискването за яснота и 
разбираемост. В конкретния случай банката не е предоставила на потребителя към 
момента на сключване на договора за кредит в чуждестранна валута цялата 
относима информация, която би му позволи да прецени икономическите последици 
от клаузата за валутния риск за финансовите му задължения, за които ще му бъде 
икономически трудно да понесе при значимо обезценяване на валутата, в която 
получава доходите си. Предоставената от банката информация, че е възможна 
промяна на обявения от банката курс купува и/или продава на швейцарския франк 
и, че това ще рефлектира върху размера на дълга, изразен в лева/евро в посока 



повишаването му, не води до извод, че е налице „достатъчна информираност” на 
потребителя, съобразно даденото от СЕС тълкуване по дело С-119/17. 
Кредитополучателят - физическо лице е сключил жилищен кредит в швейцарски 
франкове при необходим му, с оглед целта на кредита паричен ресурс в евро – 
„резервната валута” по чл. 29 ЗБНБ, при клауза в договора, възпрепятстваща 
реалното предоставяне на потребителя на паричен ресурс в швейцарски франкове 
(блокирана сметка). Това сочи, че към момента на сключването на договора 
потребителят е възприел предлагания му кредитен продукт за по-изгоден с оглед 
по-нисък лихвен процент, доверявайки се на стабилността на швейцарския франк 
като една от основните световни валути. На потребителя обаче като по-слабата 
страна в правоотношението, вкл. с оглед степен на информираност, не е 
предоставена информация при сключването на договор за жилищен кредит със срок 
на издължаване от 30 години какви са очакваните прогнози относно промяната на 
швейцарския франк, спрямо който националната валута няма фиксиран курс, с 
каквато информация банката следва да разполага, тъй като е неизменна част от 
професионалната й дейност, както и какви действия може да предприеме 
кредитополучателят, за да минимализира валутния риск, вкл. чрез застраховането 
му или използването на други финансови инструменти. След като банката не е 
изпълнила задължението си да уведоми по - слабата страна по договора за 
възможните промени в обменните курсове с оглед валутния риск, свързан с 
вземането на кредит в посочената чуждестранна валута, не може да се приеме, че 
кредитополучателят е могъл да прецени потенциално значимите икономически 
последици върху финансовите му задължения от възникващия за него още със 
сключването на договора валутен риск при получаван доход в местната национална 
валута. Преценката на потребителя, дали да избере да получи по-нисък лихвен 
процент и да носи валутния риск или да получи кредит при по-висока лихва, но да 
не носи валутния риск, трябва да може да бъде извършена от него на база на 
предоставена му от банковата институция информация относно възможните 
промени в обменните курсове, която именно позволява на потребителя да вземе 
решения, основани на „добра информираност” дали и какъв договор за кредит да 
сключи. С оглед информацията, предоставена от кредитодателя при договаряне на 
договора за кредит, средният потребител – относително осведомен и в разумни 
граници наблюдателен и съобразителен, не би могъл да прецени потенциално 
значимите икономически последици за него от поетия валутен риск при 
изчисляването на погасителните вноски, тъй като не разполага с информация в 
дългосрочен план за котировките на швейцарския франк, което го принуждава да се 
съгласява с установените предварително от търговеца условия, без да може да 
повлияе на съдържанието им, вкл. на декларативните по своя характер изявления в 
договора, че е „запознат и разбира икономическия смисъл и правните последици на 
разпоредбите на чл. 6, ал. 2 и чл. 22-24 от договора”, без да се доказва 
икономическите аспекти на превалутирането на кредита в швейцарски франкове 
реално да му са разяснени. Банката като професионалист е могла и е била длъжна 
да предвиди устойчивия темп на поскъпване на швейцарския франк и да уведоми за 
това насрещната страна по договора, тъй като това представлява обстоятелство, 
което по естеството си се отразява на по-нататъшното изпълнение на договора. 
Следва да се има предвид, че съобразно задължителната практика на СЕС,  дадена 
договорна клауза може да е носител на неравнопоставеност между страните, 
проявяваща се едва в хода на изпълнение на договора. Потребителят не е защитен и 
от клаузата на чл. 22 от договора, тъй като упражняването на правото на 
превалутиране е предпоставено от съгласието на банката, която има 



противоположни на кредитополучателя икономически интереси и би се съгласила 
на превалутиране единствено при неизгоден валутен курс за кредитополучателя. 
Банката с оглед експертната си компетентност и познания относно очакваните 
промени на курса на щвейцарския франк в посока на значимо поскъпване, 
непредоставяйки тази информация на потребителя е нарушила принципа на 
добросъвестност, при фиктивно предоставен паричният поток в швейцарски 
франкове, тъй като, ако банката беше постъпила добросъвестно и справедливо с 
потребителя, не би могло да се очаква относително осведомен и обичайно 
наблюдателен потребител да се съгласи с клаузата за поемане на риска от промяна 
на посочената чуждестранна валута и понасяне на вредите от него дори и при 
индивидуално договаряне – арг. от С-186/16, С-415/11. Ето защо, с клаузата на чл. 
24, ал. 1 във вреда на потребителя върху него се прехвърля изцяло валутният риск, 
с което се създава значително неравновесие между правата и задълженията на 
страните по кредитния договор по см. на чл. 143, т. 19 ЗЗП. Неоснователно е 
твърдението на ответника, че се допуска неправомерна намеса от съда в 
постигнатите между страните договорености и се замества волята им. Контролът за 
неравоправни клаузи в договори, по които страна е потребител, представлява 
установена със специални императивни норми засилена защита на правата на по-
слабата страна в правоотношението, поради което приложението им не може да се 
квалифицира като неправомерно вмешателство на орган в гражданските 
отношения, нито да се приравни на фактическия състав на стопанската 
непоносимост по чл. 307 ТЗ. 
С оглед нищожността на клаузата за поемане на валутния риск от потребителя и на 
вредите, свързаните с този риск, заплатените суми от кредитополучателя при 
начална липса на основание по чл. 55, ал. 1, пр. 1-во ЗЗД са сумите по курс на 
швейцарския франк към еврото, надвишаващ курса, определен в договора при 
усвояването на сумата, при фиксиран курс на лева към еврото, като резервна валута 
по чл. 29 ЗБНБ. 
Съгласно приетото по делото заключение на вещото лице от 06.01.2011 г. до 
05.12.2016 г. курсът на швейцарския франк към българския лев се повишава 
постъпателно, като вещото лице е посочило разликата в табличен вид от 1,50938 
през 05.02.2011 г. до 1,81146 през 05.12.2016 г. С оглед на констатираното значимо 
и постоянно поскъпване на швейцарския франк спрямо българския лев 
(обезценяване на лева спрямо швейцарския франк) и заплатена от ищеца в лева към 
датата на исковата молба – 07.03.2017 г., сума в размер общо на 58 289,32 CHF (с 
левова равностойност от 29 088,45 лв.), съдът приема за доказан претендирания 
размер от 20 272,88 лева - надплатена сума по чл. 55, ал. 1, предл. 1-во ЗЗД 
вследствие на промяна на валутния курс на чуждестранната валута, при който е 
предоставен кредитът. С оглед диспозитивното начало, регламентирано в чл. 6, ал. 
2 ГПК съдът приема, че дължимата сума е посочената от ищцата 20 272,88 лева, а 
не посочената от вещото лице - 29 088,45 лева, поради което предявеният иск с 
правно основание чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД подлежи на уважаване в цялост. 
 
По исковете с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК във вр. чл. 103, ал. 2 ЗЗД 
 
Ищцата претендира и моли съда да приеме за установено спрямо ответника, че 
същата не дължи следните суми: сума в размер на 3 260,96 CHF поради извършено 
прихващане на осн. чл. 103, ал. 2 ЗЗД и поради факта, че същата сума представлява 
надплатени лихви по процесния договор за кредит за периода 05.12.2008 г. – 
05.01.2011 г., както и  сума в размер 12 885,08 лв. при същите съображения. Още с 



отговора на исковата молба и в хода на цялото производство са подкрепяни доводи, 
че този иск се явява недопустим, тъй като в случая не се извършвало съдебно 
прихващане, а по същество това било прихващане в материалноправния смисъл. 
Съдът приема, че в настоящия случай става дума за особен вид съдебно 
прихващане, тъй като извършването му е въведено като претенция при условията, 
ако бъде уважен искът по чл. 124 ГПК за установяване нищожността на клаузите 
чл. 1, ал. 1, чл. 6, ал. 2 в частта им, касаеща отпускането и връщането на кредита в 
CHF и чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от договора. В съдебната практика се приема, че съдебно 
прихващане може да се извърши и с изискуеми, но неликвидни вземания в 
случаите, когато се предявява възражение за прихващане. В случая банката оспорва 
вземанията за недължимо платени лихви и курсови разлики. Следователно, 
вземанията на ищцата са спорни, което изключва възможността да се извърши 
извънсъдебно прихващане. След като е допустимо чрез възражение за прихващане 
или насрещен иск да се извърши компенсация с неликвидни вземания, настоящият 
съдебен състав приема, че е допустимо чрез общото исково производство да се 
установят предпоставките за извършване на прихващане, когато те са заявени под 
условието – ако бъде уважен главния иск по чл. 124 ГПК. В такъв случай, 
ликвидността и изискуемостта на вземанията е поставена под условието от 
прогласяване на цитираните клаузи за неравноправни и нищожни. Поради това 
съдът приема, че предявеният иск е допустим и следва да се разгледа по същество. 
            Тъй като става дума за същите клаузи, за които е поискано да бъдат 
прогласени за нищожни по другите обективно и кумулативно съединени искове и, 
по които съдът вече прие, че клаузите се явяват неравноправни, тогава вече 
изложените аргументи и доводи изцяло следва да се приложат и към исковете с 
правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК вр. чл. 103, ал. 2 ЗЗД вр. чл. 143 и чл. 146 ЗЗП. 
Не е необходимо същите аргументи и доводи да бъдат преповтаряни дословно, тъй 
като вече са били обект на разглеждане в гореизложените мотиви на настоящия 
съдебен акт. След като се приеме, че цитираните клаузи са неравноправни и 
нищожни, тогава първото условие е изпълнено. След прогласяването на клаузите от 
договора за кредит за нищожни, предявеното в процеса вземане ще получи за в 
бъдеще качеството на изискуемост и ликвидност. Косвен аргумент в тази насока 
може да бъде открит и в чл. 298, ал. 4 ГПК, съгласно който силата на пресъдено 
нещо на съдебното решение се разпростира и върху вземания, предявени с 
възражението за прихващане. След като законодателят е приел подобен подход при 
възражението за прихващане, няма логика същият да бъде отхвърлен и в настоящия 
случай. В тази насока следва да се държи сметка и за обстоятелството, че 
материалноправното и съдебното прихващане, макар и тясно свързани, не са един и 
същи правен институт. От гледна точка на процесуалното право при съдебната 
компенсация насрещните вземания се погасяват занапред. Поради това дори и 
активното вземане да бъде отнесено към минал период от време съгласно исковата 
претенция, ефектът на прихващането ще се прояви след установяване с влязло в 
сила решение на съществуването на насрещните вземания и на тяхната 
изискуемост. Вземането на ищцата към момента на въвеждането му в процеса за 
прихващане с вземането на ответника е било спорно. Едва с решението по 
настоящия спор и след влизането му в сила ще се установи изискуемостта и 
ликвидността на вземанията. Следващият въпрос се свежда до установяване до 
размера на вземането, с което се иска да бъде извършено прихващане за въведения 
с исковата молба процесен период от 05.12.2008 г. до 05.01.2011 г. За целта съдът 
отново се позовава на приетата и неоспорена по делото ССчЕ, която установява в 
т.3.1, че размерът на надплатената сума от кредитополучателя за договорни лихви 



за процесния период е 2 394, 46 CHF, поради което съдът приема за установено, че 
в отношенията между страните ищцата не дължи на ответната банка сумата от  2 
394, 46 CHF, както и, че с нея е допустимо извършването на прихващане с 
главницата по договора, а за разликата до пълния предявен размер от 3 260, 96 
CHF, искът следва да бъде отхвърлен. Съгласно т.5.1 от експертното заключение по 
ССчЕ надплатената сума в  резултат на курсовите разлика за периода 05.12.2008 г. 
до 05.01.2011 г. е в размер на 4 181,95 лв., поради което съдът приема за 
установено в отношенията между страните, че ищцата не дължи на „Юробанк 
България“ АД сумата от  4 181,95 лв., от което се обуславя и допустимо извършване 
на прихващане на последната сума с главницата по кредита, а за разликата до 
пълния предявен размер на иска от 12 885,08 лв., същият следва да бъде оставен без 
уважение поради недоказаност. 
 
По разноските: 
 
С оглед изхода на спора и на основание чл. 78, ал. 1 и ал. 3 ГПК право на разноски 
имат и двете страни, съобразно уважената, респ. отхвърлена част от исковете. В 
полза на ищцата следва да бъдат присъдени 76,61% от сторените по делото 
разноски в размер от общо 2 489,97 лв., от които 250 лв. – депозит за ССчЕ и 3 000 
лв. – адвокатско възнаграждение, а полза на ответника следва да бъдат присъдени 
23,39% от сторените разноски в размер от общо 1 156,19 лв., от които 250 лв. - 
депозит за ССчЕ и 4 693,99 лв. - адвокатско възнаграждение. 
 
Водим от горното, съдът 
Р  Е  Ш  И : 
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНИ на основание чл. 26, ал.1, предл.1 ЗЗД във 
връзка с чл. 146, ал.1, във вр. с чл. 143 ЗЗП, по исковете, предявени от Ина Петрова 
Пеева, с ЕГН 7712233579, с адрес гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл.486, вх. 2, ет. 1, 
ап. 5, съдебен адрес гр. София, ул. „Петър Парчевич“ № 26, ет. 4, ап. 11 против 
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК: 000694749, със седалище и адрес на 
управление гр. София, район Витоша, ул. „Околовръстен път” № 260, клаузите на 
чл. 1, ал. в посочената част, чл. 3, ал. 5, чл. 6, ал. 2 в посочената част, чл. 6, ал. 3, чл. 
12 и 1л. 24, ал. 1 и ал. 2 от договор за кредит за покупка на недвижим имот № HL 
39275/18.07.2008 г. 
ОСЪЖДА „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 000694749, със седалище и адрес 
на управление: гр. София, район Средец, ул. „Околовръстен път" № 260, на осн.чл. 
55, ал.1 от ЗЗД да заплати на Ина Петрова Пеева, с ЕГН 7712233579, с адрес гр. 
София, ж.к. „Младост 4“, бл.486, вх. 2, ет. 1, ап. 5, съдебен адрес гр. София, ул. 
„Петър Парчевич“ № 26, ет. 4, ап. 11 сумата от 4 501,99 CHF, представляващи 
разлика между предварително договорените анюитетни вноски и заплатените 
завишени вноски по Договор за кредит за покупка на недвижим имот № HL 39275 
от 18.07.2008 г., считано от 06.01.2011 г. до 05.12.2016 г. , ведно със законната 
лихва върху сумите считано от  07.03.2017 г. до окончателното им изплащане. 
ОСЪЖДА „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 000694749, със седалище и адрес 
на управление: гр. София, район Средец, ул. „Околовръстен път" № 260, на осн.чл. 
55, ал.1 от ЗЗД да заплати на Ина Петрова Пеева, с ЕГН 7712233579, с адрес гр. 
София, ж.к. „Младост 4“, бл.486, вх. 2, ет. 1, ап. 5, съдебен адрес гр. София, ул. 
„Петър Парчевич“ № 26, ет. 4, ап. 11 сумата от 20 272,88 лв., представляваща 
платена без основание за периода от 06.01.2011 г. до 05.12.2016 г. сума по договор 
за банков кредит за ремонт на недвижим имот № HL 39275 от 18.07.2008 г., 



формирана в резултат на валутната разлика между швейцарски франк и евро, ведно 
със законната лихва върху сумата от датата на подаване на исковата молба – 
07.03.2017 г. до окончателното й изплащане. 
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че Ина Петрова 
Пеева, с ЕГН 7712233579, с адрес гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл.486, вх. 2, ет. 1, 
ап. 5, съдебен адрес гр. София, ул. „Петър Парчевич“ № 26, ет. 4, ап. 11 не 
дължи на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 000694749, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, район Средец, ул. „Околовръстен път" № 260 сумата в 
размер на 2 394, 46 CHF поради извършено прихващане, като ОТХВЪРЛЯ иска за 
разликата над 2 394, 46 CHF до пълния предявен размер от 3 260,96 CHF. 
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че Ина Петрова 
Пеева, с ЕГН 7712233579, с адрес гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл.486, вх. 2, ет. 1, 
ап. 5, съдебен адрес гр. София, ул. „Петър Парчевич“ № 26, ет. 4, ап. 11 не 
дължи на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 000694749, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, район Средец, ул. „Околовръстен път" № 260 сумата в 
размер на 4 181,95 лв. поради извършено прихващане, като ОТХВЪРЛЯ иска за 
разликата над 4 181,95 лв. до пълния предявен размер от 12 885,08 лв. 
ОСЪЖДА „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 000694749, със седалище и адрес 
на управление: гр. София, район Средец, ул. „Околовръстен път" № 260 да заплати 
на Ина Петрова Пеева, с ЕГН 7712233579, с адрес гр. София, ж.к. „Младост 4“, 
бл.486, вх. 2, ет. 1, ап. 5, съдебен адрес гр. София, ул. „Петър Парчевич“ № 26, ет. 4, 
ап. 11 на основание чл. 78, ал. 1 ГПК съдебно-деловодни разноски в размер от 2 
489,97 лв. на осн. чл. 78, ал. 1 от ГПК. 
ОСЪЖДА Ина Петрова Пеева, с ЕГН 7712233579, с адрес гр. София, ж.к. 
„Младост 4“, бл.486, вх. 2, ет. 1, ап. 5, съдебен адрес гр. София, ул. „Петър 
Парчевич“ № 26, ет. 4, ап. 11 да заплати на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 
000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. 
„Околовръстен път" № 260 на основание чл. 78, ал. 3 ГПК съдебно-деловодни 
разноски в размер от 1 156,19 лв. на осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК. 
 
Решението подлежи на обжалване пред Софийски градски съд в двуседмичен срок 
от връчване на препис на страните. 
 
 
РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
 

 


