
Решение 
 

№ 20109506 от 30.04.2021  град София 
 

Решение № 
 

град С., 30.4.2021 година 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 143-ти състав, в 
открито съдебно заседание на 26.8.2020 година 

 

Районен съдия: Диана Хаджиева 

 

като разгледа докладваното от съдия Диана Хаджиева гражданско дело № 

75439/2017 година по описа на Софийски районен съд, при участието на 

секретаря Гергана Владимирова, и за да се произнесе взе предвид следното: 

 

Производството по делото е образувано по искова молба на Н. Ж. П., ЕГН [ЕГН] и 

З. К. П., ЕГН [ЕГН] двамата с постоянен адрес – [населено място],[жк], район С.,  

[улица], вх. Б, ет. 5, ап. 20, чрез адвокат Д. Ф. - САК, адрес на кантора: [населено 

място],  [улица], ет. 4, ап. 11, GSM: [ЕГН] против  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище 

и адрес на управление: [населено място], район В.,  [улица], представлявано 

заедно от М. В. Х. и М. А. Б.. 

С Определение № 28769/11.12.2018 година, постановено по ч.гр.дело № 

16194/2018 година по описа на Софийски градски съд, производството по делото 

е постановено, че е подсъдно на Софийски районен съд, като е отменено 

постановеното по делото определение за изпращането му по подсъдност на 

основание чл.104, т.4 от ГПК, като е прието, че заявените искови претенции са 

такива с цена на иска под 25 000,00 лева. 

Ищците твърдят, че на 25.04.2008 година са сключили с  [фирма] /с предишни 

наименования  [фирма] и „Българска Пощенска Б.'' АД/ - Договор за кредит за 

покупка на недвижим имот № HL 35186. 

Твърди се, че страните постигнали съгласие и уговорили предоставянето на 

кредитен лимит в размер на равностойността в швейцарски франкове на 67 000 

/шестдесет и седем хиляди/ евро по курс „купува" за швейцарския франк към 

евро на  [фирма] в деня на усвояване на кредита.  



Сочи се, че вземанията на банката са били цедирани в полза на ответника, като се 

описва, че между ищците и ответника след цесията е бил сключен Анекс от 

2.1.2013 година. 

Описва се, че ищците, като кредитополучатели, по силата на чл.6, ал.1 от 

Договора за кредит са се съгласили да заплащат кредита месечни вноски, 

включващи главница и лихва с размер на всяка вноска съгласно погасителен 

план, като вноските са били анюитетни, а срокът на погасяване е уговорен между 

страните – за 300 месеца, при първоначален лихвен процент на 
възнаградителната лихва в размер на 6,65 %. 

Твърди се, че впоследствие ответника неколкократно е увеличавал месечната 

погасителна вноска по кредита с мотив за увеличение на лихвения процент, като 

годишната лихва от 5.65% е прилагана само за първите 2 месеца.  

 

Твърди се, че ответника не е спазвал договорения погасителен план, като е 

отнасял суми за погасяване на лихви за сметка на дължимата съгласно него 
главница, с което нанесъл вреди на ищците. 

Описва се от ищците, че на основание чл. 1, ал. 1 и ал.З от договора, банката е 

поела ангажимент да предостави кредитен лимит в швейцарски франкове в 

размер на равностойността на 67 000 евро, като в деня на усвояване на кредита, 

страните са подписали Приложение № 1 към договора, в което са посочили 

приложимия към същата дата курс „купува“ на банката за швейцарски франк, 

както и конкретно определения съобразно този курс размер на кредита в 

швейцарски франкове.  

Сочи се, че съгласно чл. 2, ал. 1 и ал. 3 от договора швейцарските франкове са 

били предоставени по „блокирана сметка“ на кредитополучателите и са били 

превалутирани отново в евро, които са се усвоявали от ищците. 

Твърди се, че с това превалутиране за ищците са настъпили вреди, тъй като по 
този начин бил прехвърлен валутния риск върху тях. 

С исковата молба се твърди, че кредитът е предоставен и усвоен в размер на 67 

000 евро, като ищците оспорват да са получили кредит в швейцарски франкове. В 

този смисъл описват, че между ищците и банката са водени преговори за 

получаване на кредит в евро, а н в швейцарски франкове. Твърди се, че ищците са 

били убедени от служители на банката, че кредитът във швейцарски франкове е 

по-изгоден, защото лихвата се определя от едномесечния Л. и определената 

съобразно този пазарен бенчмарков индекс цена на кредитния ресурс е много по-

ниска спрямо лихвата по другите валути, поради което във всички случаи, ако се 

съгласят да подпишат договор в швейцарски франкове ще платят с 20 - 25 % по-

малко в сравнение с евровите кредити и пак ще усвои реално левовете/еврото, за 

което кандидатстват. Твърди се, че тази информация е била подвеждаща, тъй 

като впоследствие лихвите по договор за кредит за покупка на недвижим имот 

HL 35186/25.04.2008г. непрекъснато са се увеличавали. В този смисъл и се 



твърди, че служителите на банката не са разяснили на ищците, като не са дали 
достатъчно информация, за да могат потребителите да оценят риска.  

При горното се твърди, че договорните клаузи на чл.1, ал. 1 /в частите, 

регламентиращи предоставянето на швейцарски франкове/, на чл.6,ал.2 и на 

чл.22, които възлагат тежестта от всяка икономическа неизгода върху 

кредитополучателите са неравноправни. 

На следващо място се твърди, че банката е предоставила стойността на 67 000 

евро във швейцарски франкове, като се сочи, че банката се лишила при 
подписването на договора от 67 000 евро. 

Твърди се, че банката е предоставила информация, като по начин „но неясен, 

неразбираем или двусмислен начин” информация относно възможността 

швейцарският франк да се увеличи драстично спрямо другите валути и в 

нарушение на изискванията за добросъвестност и без да полага грижата на 

добрия търговец е презентирала кредитния продукт но начин, който ’’съдържа 

невярна информация и следователно е „подвеждаща”или „по някакъв начин, 

включително чрез цялостното й представяне, заблуждава или е в състояние да 

въведе в заблуждение средния потребител” относно основната характеристика 

на предоставената услуга, поради което се твърди, че процесните клаузи от 

договора за кредит са неравноправни и по смисъла на чл. 143, т. 9 от З., тъй като 

налагат на потребителите да поемат задължение, за  което не са имали 

възможност да се запознаят преди сключването му, а именно: валутният риск, 
който следва да носят.  

Твърди се, че ищците са средностатистически потребители, които не са 

специалисти във финансовата област. Сочи се, че по този начин се е стигнало до 

прехвърлянето на риска изцяло върху кредитополучателите, като чрез 

предоставянето на потребителите на съществена информация по непрозрачен 

начин, банката е нарушила правилата на добросъвестността и изискванията на 

чл. 58 и чл. 59, ал. 2 от З. и на чл. 147, ал. 1 от З..  

Твърди се от ищците, че банката не е изпълнила задължението си да предостави 

достатъчна информация по обективен и прозрачен начин, позволяващ на 

средностатистическите потребители да преценят съществуващия валутен риск, 

както и неговите мащаби и проявлението му като възможност да се увеличи 

размера на месечната погасителна вноска. В този смисъл се описва, че 

декларацията, обективирана в чл.22 от договора за кредит № HL 35186 от 

25.04.2008г., гласяща че кредитополучателите са запознати е обстоятелството, че 

швейцарският франк може да поскъпне спрямо лева/еврото и, че те поемат да 

носят валутния риск, не съставлява реално изпълнение на задължението на 

търговеца да предостави достатъчна преддоговорна информация и да 

информира потребителя за възможното увеличаване на курсовата стойност и 

риска от това увеличение, твърди се, че тя е типова, бланкетна и е налагана на 

всички потребители на кредити, остойностени в швейцарски франкове. 



Ищците твърдят, че е налице нищожност и на основание чл. 17 от ЗЗД на 

клаузите, регламентиращи задължение за престация в швейцарски франкове. 

Сочи се, че действителната воля на страните по договора за кредит е, че страните 

са се съгласили да бъде предоставен кредитен ресурс в евро, а не в швейцарски 

франк, тъй като средствата са били усвоявани по „блокирана сметка в 

швейцарски франкове“, като усвоеният кредит се е превалутирал служебно от 

банката в евро по търговски курс на банката. Описва се, че е била извършвана 

„арбитражна сделка”, по която кредитополучателите не са разполагали в нито 

един момент със швейцарски франкове и не са могли да се разпореждат е 
франкове. 

В този смисъл се твърд, че е налице привидна сделка в швейцарски франкове, 

която прикрива истинската сделка по договорите в евро, поради което се твърди, 
че сделките в швейцарски франк са недействителни.  

Твърди се от ищците, че е налице нищожност, поради неравноправност на 

уговорките, постигнати в чл. 3, ал. 5. чл. 6, ал.З и чл. 12 от договор за кредит за 

покупка на недвижим имот 35286 от 25.04.2008 г., даващи право на ответното 

дружество да увеличава едностранно възнаградителната лихва и дължимите му 

такси и комисионни. Твърди се, че същите са нищожни по смисъла на чл. 143 от 

33П и по смисъла на чл. 143, т.3, т. 9, т. 13, т. 10, т. 12 и т. 18 и на чл. 146, ал. 2 от 

Закона за защита на потребителите. В този смисъл се описва, че на ищците е било 

поставено условие, чието изпълнение зависи единствено от волята на банката, 

свързано с промяната на лихвата и на таксите на банката, както и поради липса 

на преддоговорна информация, необходима за вземане от страна на 

потребителите на информирано решение дали и при какви условия да сключат 

договор за кредит. Твърди се, че в договора липсва методиката, по която се 

определя лихвеното ниво и основанието за такава промяна се характеризира е 
неяснота и неопределеност. 

Твърди се, че е налице неравноправност на клаузите, тъй като е предоставено 

право на ответника да увеличава цената по кредита - възнаградителната лихва, 

без потребителят да има право в тези случаи да се откаже от договора, ако 

окончателно определената цена е значително завишена в сравнение с цената, 

уговорена при сключването на договора, както и неравноправност доколкото 

кредитополучателите не са разбирали икономическите последици от промяната 

на лихвените нива по кредита поради това, че на тях не е била разяснени при 

сключването на договора по прозрачен начин основанията и спецификата на 

механизма, по който ще се изменя цената на финансовия ресурс, по-конкретно 

компонентите на величината „Базов лихвен процент“ и тяхната количествена 

зависимост, за да може да извършат преценка как и въз основа на какви 

компоненти ще се формира лихвата и как извършваното увеличение ще 

рефлектира върху възможността им да погасяват задължението си въз основа на 
техните финансови възможности. 

При горното се твърди, че „Базовият лихвен процент“ включва субективни 

величини, определяни произволно от банката и в договора няма разписана 



методология /математически алгоритъм/, която да определя автоматично, без 

субективната преценка на банката тежестта на всеки един от ценообразуващите 

компоненти.  

С исковата молба ищците са заявили и материалноправно изявление, на 

основание чл. 103, ал. 2 от ЗЗД, като са заявили волеизявление за компенсация 

между получените от ответника суми въз основа на нищожни договорни клаузи 

и на основание неправомерно отнасяне на плащания за покриване на лихви 

вместо на главница в периода от 03.09.2008г. до 03.09.2012 г., които са платени, 

респ.отнесени за плащане без правно основание като и за възнаградителни 

лихви в размер на 6472,46 швейцарски франка и главницата по кредита, като са 

предявили и сторили и изявление за прихващане между получените от 

ответника курсови разлики в периода от 03.07.2008г. до 03.09.2012г. в размер на 
10 644.72 лева и главницата по кредита. 

При горното се иска от съда да постанови решение, с което:  

1. Да се признае за установено спрямо  [фирма] нищожността на следните 
договорни клаузи:  

чл.1 , ал. 1 /в частите, регламентиращи предоставянето на кредит във 
швейцарски франкове/,  

на чл. 3, ал. 3 и ал. 5,  

на чл. 6, ал. 2 /в частта относно дължимостта на швейцарски франкове/,  

на чл. 6, ал. 3, на чл. 12  

и на чл. 22. ал. 1 и ал. 2 от договор за кредит за покупка на недвижим имот HL 
35186 от 25.04.2008 година; 

- На основание чл. 55. ал. 1. пр. 1 от ЗЗД, да бъде осъден ответника -  [фирма] да 

заплати на ищците сумата в размер на 6 714.33 швейцарски франка /по 3 357, 17 

швейцарски франка на всеки един от тях/, представляваща разликата за периода 

от 03.10.2012 година до 03.09.2017 година, между предварително уговорените и 

реално заплатените месечни вноски за лихва по договор за кредит за покупка на 

недвижим имот 35186 от 25.04.2008 година, ведно със законната лихва до 

окончателно заплащане на вземането; 

- На основание чл. 55, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД, да бъде осъден ответника -  [фирма] да 

заплати на ищците сумата в размер на 23 838.69 лв. /по 11 919, 35 лв. на всеки 

един от тях/, представляваща недължимо надвзети за периода от 03.10.2012г. до 

03.09.2017г. курсови разлики по договор за кредит за покупка на недвижим имот 

№ HL 35186 от 25.04.2008г. ведно със законната лихва до окончателно заплащане 
на вземането; 

- На основание чл. 55, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД, да бъде осъден ответника  [фирма] да 

заплати на ищците сумата в размер на 41.06 швейцарски франка /20,53 

швейцарски франка на  всеки един от тях/ представляваща недължимо надвзети 

за периода от 03.10.2012г. до 03.09.2017г. такси по договор за кредит за покупка 



на недвижим имот № HL 35186 от 25.04.2008г., ведно със законната лихва до 
окончателно заплащане на вземането. 

- Да бъде признато за установено по отношение на ответника  [фирма], че 

ищците не дължат сумата в размер на 6472.46 швейцарски франка - поради 

извършеното на основание чл. 103, ал. 2 от ЗЗД прихващане с главницата по 

договор за кредит за покупка на недвижим имот № HL 35186 от 25.04.2008 

година на сумата от 6472.46 швейцарски франка, представляваща лихви, 

получени без правно основание от  [фирма] за месеците от 03.09.2008г. до 
03.09.2012 година; 

- Да бъде признато за установено по отношение на ответника  [фирма], че 

ищците не дължат  сумата в размер на 10 644.72 лева поради извършеното на 

основание чл. 103, ал. 2 от ЗЗД прихващане с главницата по договор за кредит за 

покупка на недвижим имот № HL 35186 от 25.04.2008 година, като сумата от 10 

644.72 лева представлява курсови разлики, получени без правно основание от  
[фирма] за месеците от 03.07.2008г. до 03.09.2012 година. 

Прави се искане за присъждане на разноски. 

 

След проверка съдът е приел, че исковата молба отговаря на изискванията на 

чл.127 ал.1 и чл.128 ГПК и е разпоредил да се извърши размяна на съдебните 

книжа. 

 

Ответникът с отговора на исковата молба оспорва исковите претенции, като не 
оспорва част от фактическите твърдения.  

Така ответникът не оспорва, че на 25.04.2008 година между  [фирма] (с предишно 

наименование  [фирма]) и Н. П. и З. П. е сключен Договор за кредит за покупка на 
недвижим имот № HL35186.  

Твърди обаче, че страните са постигнали съгласие за отпускане на кредитен 

лимит в швейцарски франкове, в размер на равностойността в швейцарски 

франкове на 67 000 евро, по курс „купува “ за швейцарския франк към евро на  

[фирма] в деня на усвояване на кредита, като в този смисъл оспорва кредитът да 

е бил отпуснат в евро. 

Ответникът не оспорва, че договорената сума в швейцарски франкове е 

равностойност на 67 000 евро. Оспорва кредитът да е бил заявен от ищците в 

евро, а в швейцарски франкове, като твърди, че заради това сумата по кредита в 

швейцарски франкове е постъпила в специалната кредитна сметка на името на З. 

П..  

 

Ответникът не оспорва изпълнение от страна на ищците по договора. Описва, че 

след сключване на Договора за кредит и след подаденото от ищците искане по 



кредитната сметка на З. П. в швейцарски франкове е постъпила сумата по 

кредита, с което реално кредитът е усвоен, с което банката е изпълнила 

задължението си по валутния кредит - да предостави в заем уговорената сума в 
уговорената валута. 

Не се оспорва, че кредитът е бил целево - за закупуването на Апартамент № F/Ф/, 

в „груб строеж“, находящ се в Секция F/Ф/ на пети жилищен етаж заедно е Мазе 

№ 8, построени в УПИ X.-736, 112, кв.24 по плана на [населено място], м. „В.-ВЕЦ-

С.“, район „С.“. 

Твърди се, че ищците са подали до банката Молба за откупуване на нужните им 

суми в евро, тъй като ищците са имали нужда да ползват суми не във валутата по 

кредита - швейцарски франкове, а в евро и на 3.06.2008 година тази нова валутна 

сделка между ищците и банката е била реализирана, като сумата в евро е 
постъпила в сметка на ищците в евро. 

Не се спори, че ищците са започнали да погасяват кредита в швейцарски 

франкове според погасителния план, като се описва, че плащанията са 

извършвани чрез внасяне на каса на съответната погасителна вноска в 

швейцарски франкове, както и чрез откупуване на нужната сума в швейцарски 

франкове. 

Не се спори, че с договор за цесия от 15.07.2008 година, всички вземания на 

банката по Договора за кредит са прехвърлени на ответника, а с договор за 

цесия 21.12.2017г. вземанията на ответника по Договора за кредит са 

прехвърлени на Банката. 

Твърди се, че по инициатива на ищците и ответното дружество са били 

сключени два анекса за промяна на датата на падежа, а именно: Анекс от 

2.01.2013 година и Анекс от 1.02.2013 година. 

Ответникът оспорва фактическите твърдения на ищците, че проект за Договор 

за кредит, е бил предоставен на ищците без възможност същите да влияят на 

неговото съдържание. Твърди се, че съществените клаузи по договора са били 

индивидуално обсъждани и преценени с оглед на конкретните нужди на 

ищците и след напълно индивидуална преценка на възможностите им да 

изплащат и да обезпечат връщането на поискания кредит. При това се твърди, 

че Договорът за кредит е сключен след индивидуално договаряне на всеки от 

основните елементи на договора за банков кредит по смисъла на чл. 430, ал. 1 

и ал. 2 ТЗ. 

Оспорва се твърдението, че валутата, в която е договорен и усвоен кредитът е 

евро, а не в швейцарски франкове. Твърди се, че при сключването на 

Договора на ищците е било разяснено и те са разбрали, че сключват договор 

за валутен кредит с променлива лихва за сума в швейцарски франкове и 

свързаните с това рискове от изменението на БЛП в швейцарски франкове и 

на курсовете на тази валута. 



Оспорват се с отговора на исковата молба всички твърдения на ищците 

относно твърдяната от тях неравноправност на договорните клаузи, чиято 

нищожност се иска.  

Ответното дружество оспорва всички искове за връщане на твърдени 

недължимо платените суми, ведно с лихвата за забава от предявяване на 

иска, по основание и по размер, като се сочи, че дори и да съществува такова 

недължимо плащане не е в размера, посочен от ищците. 

С оглед на горното се иска от съда да отхвърли заявените искови претенции, 

като се иска присъждане на разноски. 

 

В съдебно заседание ищците, редовно призовани, се явява само ищцата П., и 

се представляват от надлежно упълномощен процесуален представител, 

който поддържа исковите претенции, сочи доказателства и претендира 

присъждане на разноски, за което е представен списък на разноските по чл.80 

ГПК.  

Ответникът, редовно призован, се представлява в съдебно заседание от 

надлежно упълномощен процесуален представител, който оспорва 

претенциите, поддържа заявените с отговора на исковата молба възражения, 

сочи доказателства, като иска от съда да отхвърли исковите претенции и 

присъди разноски съобразно представен списък по чл.80 от ГПК. 

С протоколно определение от проведено на 12.2.2020 година съдебно 

заседание съдът е конституирал на мястото на първоначалния ответник –  

[фирма] –  [фирма], поради настъпило в хода на процеса вливане, съгласно 

вписванията в Търговския регистър.  

В съдебно заседание, проведено на 26.8.2020 година, на основание чл.214 от 

гПК съдът е допуснал изменение на един от обективно - съединените искове 

който, вместо за цена от 23 838,69 лв.  се счита предявен с цена на иска 24 

649, 08 лв.  и с петитум: 

На основание чл. 55, ал. 1 предложение 1-во от ЗЗД,  да осъдите ответното 

дружество и да се присъди на ищците сумата в размер на 24 649,08 лв. 

представляваща не дължимо надвзети за периода от 03.10.2012 г. до 

03.09.2017 г. курсови разлики по договор за банков кредит  за покупка на 

недвижим имот № HL35186/25.04.2008 г., ведно с законната лихва от 

предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на претенцията, 

като за всеки от ищците се присъди по- равно от тази сума. 

 

В хода на съдебното дирене са събрани писмени и гласни доказателства, 

допуснато и прието е заключението по съдебно – финансовата и счетоводна 

експертиза, въз основа на които и след техния анализ поотделно и в 

съвкупност, от една страна и при съобразяване на чл.12 ГПК съдът е 

мотивиран да приеме за доказано следното от фактическа страна: 



 

На 25.4.2008 година ищците и  [фирма] /с предишни наименования  [фирма] и 

„Б.Б.'' АД/ са сключили Договор за кредит за покупка на недвижим имот № HL 

35186. 

От съдържанието на договора, приет като писмено доказателство се 

установява, че по смисъла на чл.1, ал.1 от същия – банката предоставя на 

ищците, като кредитополучатели кредитен лимит в швейцарски франкове, в 

размер на равностойността в швейцарски франкове на 67 000 евро (шестдесет 

и седем хиляди евро), по курс купува  за швейцарския франк към евро на 

банката в деня на усвояване на кредита, както следва: - равностойността в 

швейцарски франкове на 31 400,00 евро по курс „купува“ за швейцарския 

франк към евро на  [фирма] в деня на усвояване на кредита за покупка на 

недвижим имот; - равностойността в швейцарски франкове на 35 600,00 евро, 

по курс „купува” за швейцарския франк към евро на банката в деня на 

усвояване на кредита, за други разплащания. 

По смисъла на уговорката на чл.1 от договора ищците са се задължили да 

върнат ползвания кредит, заедно с дължимите лихви, в сроковете и при 

условията на договора. 

  Категорично се установява от доказателствата по делото, че усвоения 

размер на кредитната сума е бил ползван от ищците за закупуването на 

недвижим имот за жилищни нужди.  

Както от анализа на съдържането на договора, така и от събрания 

доказателствен материал – писмените и гласни доказателства и заключението 

на вещото лице Р. С. съдът приема за доказано от фактическа страна, че 

ищците не са получили кредитната сума в швейцарски франкове като средства 

за разплащане по имотната сделка.  

Доказва се, че предоставената на ищците кредитна сума е била усвоена по 

смисъла на чл.2 от договора -  по блокирана сметка в швейцарски франкове на 

името на ищцата К. , от която банкова сметка сумата е превалутирана  в евро 

и е била прехвърлена по разплащателната сметка, от която е извършено 

плащането по имотната сделка. 

От заключенията на вещото лице по счетоводно – финансовата експертиза се 

установява, че до датата на исковата молба – 24.10.2017 г. по процесния 

кредит са платени изцяло задълженията до месечна вноска с падеж – 

03.09.2017 г.  

Несъмнено е, че с договора за кредит ищците са уговорили с банката по 

смисъла на чл.3 от процесния договор, че за  усвоения кредит ще се дължи  

годишна лихва в размер на сбора на Базовия лихвен процент на  [фирма] за 

жилищни кредити в швейцарски франкове /БЛП/, валиден за съответния 

период на начисляване на лихвата плюс договорна надбавка от 1.15 (едно 

цяло и петнадесет стотни) пункта. Посочено е в договора, че към момента на 



сключването му  БЛП на  [фирма] за жилищни кредити в швейцарски франкове 

е в размер на 4.5 % (четири цяло и пет десети) процента. 

    Уговорено е с договора, че дължимите лихви се начисляват от датата на 

усвояването на кредита, като при просрочие – така по смисъла на чл.3, ал.3 от 

договора, както и при предсрочна изискуемост на кредита, ищците ще дължат 

лихва в размер на сбора от лихвата за редовна главница, определена в 

алинея 1, плюс наказателна надбавка от 10 (десет) пункта. 

По смисъла на чл.3, ал.5 от договора, страните са разписали, че действащият 

базов лихвен процент на банката за жилищни кредити не подлежи на 

договаряне и промените в него стават незабавно задължителни за страните, а 

банката уведомява кредитополучателя за новия размер на Базовия лихвен 

процент за жилищни кредити и датата, от която той е в сила, чрез обявяването 

му на видно място в банковите салони, като договорените  надбавки не се 

променят. 

От изводите на вещото лице по основната и допълнителната експертиза, 

съдът приема за доказано, че прилагания по кредита Годишен лихвен процент/ 

ГЛП е формиран като сбор от Базов лихвен процент за жилищни кредити в 

шв.франкове/БЛП/  + надбавка, съгласно чл.3 ал.1 на процесния договор за 

кредит. Съгласно предоставената на вещото лице - Методология за 

определяне на БЛП за жилищни кредити в швейцарски франкове, лева и евро, 

посочена като действаща към датата на процесния договор за кредит – 

25.04.2008 г. се констатира, че БЛП за кредити в швейцарски франкове, лева и 

евро се определя от следните компоненти: 1-трансферна цена на ресурса, 2- 

буферна надбавка. По отношение на сочената от вещото лице Методология на 

банката, следва да се посочи, че същата не е била предоставена на ищците, 

като кредитополучатели при сключването на договора за кредит, като в 

противния смисъл не се събраха доказателства в хода на съдебното дирене. 

Така и в показанията на св.С., допусната като свидетел на страната на 

ответника не се съдържа информация относно предоставянето на тази 

Методология на кредитополучателите. Същата не се съдържа в договора и не 

е негово приложение – така видно от процесния договор. Самата методология 

се установява, че е била публикувана на интернет страницата на банката – 

така видно от приетата като писмено доказателство    – лист 289 от делото.  

Доказва се, че трансферната цена на ресурса се формира от разходите, които 

Банката прави при привличане на паричен ресурс, в това число: пазарните 

(бенчмаркови) лихвени мерители – Софибор, Юрибор, Л., рискова премия, 

приложима за Банката при привличане на финансов ресурс, директните 

нелихвени разходи на Банката по привличания паричен ресурс – минимални 

задължителни резерви /МЗР/, Ф. за гарантиране на влоговете в банките /Ф./ и 

др. 

Съответно съдът приема за доказано, че сочената буферна надбавка включва 

оценката под формата на лихвена премия на нивото на риска при най - 

кредитоспособни лица и абсорбира временните пазарни сътресения в лихвени 

нива в размер до 0,50% /на годишна база. 



Според т.4 от Методологията на банката, която в хода на съдебното дирене не 

се установи да е била известна на кредитополучателите към момента на 

подписването на договора, промяна на БЛП се реализира при промяна на един 

или повече от изброените по горе компоненти, е налице основание за 

актуализация на БЛП.  

Според данните предоставени от банката на вещото лице, и съдът приема за 

доказано, че  за определяне размера на БЛП за жилищни кредити в 

швейцарски франкове се прилага 3-месечен Л. за швейцарския франк, като се 

наблюдават стойностите на индекса към последния ден на месеца. Съответно 

при компонента „Рискова премия“ включва следните два елемента: 5-годишен 

кредитен суоп на България и 5-годишен кредитен суоп на Гърция. 

Категорично е за съда, че от движението на стойностите им е налице 

увеличение на лихвения индекс Л. до м.10.2008 г., след което същия започва 

да намалява, за което до приключване на съдебното дирене не се установи 

банката да е уведомила кредитополучателите по сочения от ответника начин – 

чрез обявление в банковите салони на офисите на банката в страната. Така в 

показанията на разпитания на страната на отвентика свидетел – св.С. не се 

съдържат за такива обявления. 

Несъмнено е и се установява, че увеличенията на лихвения процент по 

кредита е вследствие на увеличение, на БЛП за кредити в швейцарски 

франкове, като банката се е съобразявала с движението на лихвеният индекс 

3-месечен Л. за швейцарския франка до м.10.2008 г., до когато стойността на 

същия е нараствала. 

Доказва се, че след м.10.2008 г., банката се е съобразявала освен с 

увеличението на 3-месечния Л. за швейцарския франк, но и с други два 

показателя – 5-годишен кредитен суоп на България и 5-годишен кредитен суоп 

на Гърция, разходи за минимални задължителни резерви /МЗР/ и разходи за 

Ф. за гарантиране на влоговете в банките /Ф./, които след м.10.2008 г. започват 

да нарастват. 

От заключенията на вещото лице се установява, че увеличението на ГЛП по 

кредита е въз основа на увеличение на БЛП за жилищни кредити в швейцарски 

франкове, което е осъществявано с решения на КУАП /Комитет по управление 

на активите и пасивите/ на банката. 

Според уговореното с договора за кредит от  25.04.2008 г., ГЛП е бил 5,65%. 

Доказва се, че считано от 03.08.2008 г., ГЛП е бил увеличен на  6,15%, като 

увеличението е с 0,5% на  основание увеличение на БЛП за кредити в 

шв.франкове с 50 баз.пункта, считано от 07.07.2008 г., по решение на КУАП. 

По определяне на размера на кредитната лихва се установява, че считано от 

10.10.2008 г., ГЛП е увеличен на  7,15%, т.е. налице е увеличение с 1,0% на 

основание увеличение на БЛП за кредити в шв.франкове с 220 базови пункта, 

считано от 10.10.2008 г., по решение на КУАП. 



Движението на лихвения процент е продължило, като считано от 03.10.2012 г., 

ГЛП е станал в размер 6,90%, съгласно решение на КУАП  за намаление на 

Базовия лихвен процент за кредити в шв.франкове с 50 пр.пункта = 0,50%. 

Вещото лице е категорично и съдът приема този му извод за доказан, като 

подкрепящ се от събрания доказателствен материал, че в договора, както и в 

Методологията на банката не е посочен ясен математически алгоритъм, по 

който банката, кредитодател е определяла стойността на Базовия лихвен 

процент за кредити в шв.франкове, респ. и по който да са определени 

относителните тегла на компонентите съдържащи се в Методологията за 

определяне на БЛП. 

Със сключването на договора на ищците – кредитополучателя е бил 

предоставен и погасителен план, който те са подписали. Същият съдържа 

размера на месечната погасителна вноска, определен съобразно 

първоначално уговорения лихвен процент по смисъла на чл.3 от договора.   

При промяната на лихвения процент от банката в срока на договора, както 

вече се посочи по -горе, по размери се установява, че погасяването на 

задълженията за месечни вноски е извършвано, съобразно прилаганите по 

кредита погасителни планове, отразяващи извършените увеличения и едно 

намаление на ГЛП процент по кредита.  

При това се доказва, че в периода на договора ищците са заплащали различни 

суми за погасяване на лихвата по кредита от първоначално уговорената 

такава като дължима по договора. В този смисъл и вещото лице сочи и съдът 

приема за доказано, че е налице различие между реално платените месечни 

вноски за главница и възнаградителна лихва и месечните вноски включващи 

главница и възнаградителна лихва по първоначалния погасителен план. Това 

е и логично, като се съобразява, че първоначално уговорения лихвен процент 

е различен от увеличавания през периода и към настоящия момент.  

С увеличението на лихвения процент за възнаградителна лихва си достига до 

промяна на месечните погасителни вноски. Така се достига до увеличаване на 

размера на месечната анюитетна вноска, включваща главница и 

възнаградителна лихва. Увеличаването на лихвения процент води и като 

отрицателна последица и до намаляване на дела на главницата, който участва 

при формирането на размера на месечната вноска. При това от фактическа 

страна съдът е мотивиран да приеме за доказано, че с увеличаването на 

лихвата, тежестта по кредита се увеличава, доколкото намалява възможността 

за погасяване на неговата главница.  

Така се доказва, че са получени разлики от изчислението при съпоставяне на 

погасителните планове, приложими към договора след измененията на 

лихвения процент от страна на банката. Доказва се, че е налице разликата за 

главница в размер на 3 436,24 шв.франка, като сумата, представлява плащане 

с по-малко за главница, в резултат от увеличението на месечните вноски след 

увеличения лихвен процент за възнаградителна лихва, която сума е била 



начислена и отнесена за погасяване на размера на лихвата по кредита, 

съобразно увеличения лихвен процент, различен от първоначално уговорения. 

Тази сума от 3436,24 шв.франка е разликата от месечната погасителна вноска 

по първоначалния погасителен план и уговорен размер на лихвата при 

подписването на договора и погасителния план при връщането на кредитната 

сума при увеличения лихвен процент, която сума е отнесена за погасяване на 

възнаградителната лихва и такси за управление по увеличените и прилагани 

по кредита вноски. Със същата сума не е погасявана главницата по договора 

след увеличението на лихвения процент. 

Ищците са се съгласили при подписването на договора за кредит – така по 

смисъла на чл.4,  т.2 на процесния договор, че в началото на всяка следваща 

година, считано от откриване на заемната сметка по кредита ще заплащат на 

банката – годишна такса за управление в размер на 0,3% върху размера на 

непогасената главница към същата дата. Не се спори и се доказва, че банката 

е начислявала такива годишни такси, чийто размер е съобразявала като 

процент отнесен към непогасения размер на главницата.  

При извода на съда за разлика между погасителния план относно размера на 

лихвата при подписването на договора и плащаните лихвени проценти след 

увеличението се установява, че ненамалената главница със сумата от 3436,24 

шв.франка е била таксувана с уговорения размер на годишната банкова такса.  

Доказва се, че за периода 03.10.2012 г. до 03.9.2017 година банката е събрала 

1433,61 шв.франка като годишни такси, а съгласно първоначалния 

погасителен план, общият размер на годишните такси за управление, за 

периода 03.10.2012 г. до 03.09.2017 година е следвало да е в размер на 

1396,29 шв.франка, при което е очевидна разликата от 37,32 шв. франка – 

платени повече за годишни такси за управление по процесния кредит заради 

разликата в лихвения процент и ненамаляване на главницата по кредита с 

плащанията извършени от ищците по договора.  

Както от разпита на св. С., така и от обяснението на ищците, писмените 

доказателства и заключенията на вещото лице се установява, че ищците са 

извършвали плащания за погасяване на кредитната сума в швейцарски 

франкове. Доколкото същите не са разполагали с такива се е налагало да 

купуват шв.франкове по курс „продава“, при което и са извършвали 

плащанията по кредита. Доказва се, че ищците са извършили плащанията при 

валутни разлики в периода, които в резултат на увеличаване на курса на 

швейцарския франк и погасяването на кредита в швейцарски франкове или 

тяхната еврова равностойност за периода от 03.07.2008 г. до 03.09.2012 г. и за 

периода от 03.10.2012 г. до 03.09.2017 г. при получена разлика – валутна 

разлика в евро за периода 03.07.2008 г. до 03.09.2012 г. е в размер на 5 224,86 

евро платени повече, вследствие на увеличилия се валутен курс на лева за  

швейцарския франк. 



Налице е и получена валутна разлика в лева за периода 03.07.2008 г. до 

03.09.2012 г. е в размер на 10 218,94 лв. платени повече, вследствие на 

увеличилия се валутен курс на лева за швейцарския франк. 

За периода от 03.10.2012 г. до 03.09.2017 г., относно реално платените от 

ищците суми, получената валутна разлика е  в размер на 12 602,87 евро 

платени повече, вследствие на увеличилия се валутен курс на лева за 

швейцарския франк. За същия период получената валутна разлика в лева за 

периода 03.10.2012 г. до 03.09.2017 г. е в размер на 24 649,08 лв. платени 

повече, вследствие на увеличилия се валутен курс на лева за швейцарския 

франк. 

Доказва се, че операцията „Арбитражна сделка“ представлява операция по 

покупко-продажба на валута. 

По усвояването на кредита се доказва, че на 03.06.2008 г., по блокирана 

разплащателна сметка в швейцарски франкове с IBAN: BG 66 B. 7942 1384 

0530 01 с титуляр З. К. П. е отразено постъпване на сума в размер на 110 

251,00 швейцарски франка с основание: „Усвояване на кредит“. Банката е 

осчетоводила това плащане на кредитната сума като е дебитирала счетоводна 

партида 2271 756[ЕИК] 01 4 – „Заеми на граждани за покупка и строеж в 

шв.франкове“  с титуляр З. К. П., на сумата 110 251,00 шв.франка. При такова 

счетоводна записване при банката – ответник е отразено усвояването на 

кредита в швейцарски  франкове, в блокираната разплащателна сметка на 

кредитополучателя. 

Пак на 3.6.2008 година е извършена операция по превалутиране на кредита от 

щв.франкове в евро. За операцията по превалутиране на кредита, съгласно 

чл.2 ал.1 на договора, от шв.франкове в евро, е издадено банково бордеро с 

номер 6588801/03.06.2008 г. с основание: „Валутна сделка тип АРБИТРАЖ...“. 

както вече се посочи т.нар. „арбитражна сделка“ представлява операция по 

покупко – продажба на валута.  

От бордерото - с номер 6588801/03.06.2008 г., изследвано от вещото лице е 

видно, че усвоеният размер на кредита 110 250,67 шв.франка е превалутиран 

в лева на 133 254,47 лв., по валутен курс на БНБ към 03.06.2008 г. за 

шв.франка – 1,20865 лв. /банката купува франковете, дава лева/. Категорично 

е, че равностойността на 110 250,67 шв.франка е на стойност 67 000,00 евро, 

съгласно чл.1 на договора за кредит. Съответно доказва се, че левовата 

равностойност на 67 000,00 евро по бордерото е 131 040,61 лв., остойностена 

по валутен курс на БНБ за еврото: 1,95583 лв. 

При горното се доказва, че банката е продала на кредитополучателите 67 

000,00 евро за 131 040,61 лв. на кредитополучателя, получени от изкупуването 

на франковете.  

При тази валутна сделка, арбитражна такава от разликата в курс – купува – 

продава, получена е разлика в размер на 2 213,86 лева и представлява 

реализиран доход при банката от извършената покупко-продажба на 

валута/арбитражна сделка, т.е. печалба на банката от продажбата на валута. 



Не се спори и са доказва, че валутният курс на лева за швейцарския франка 

на БНБ е променлив, не е фиксиран. За периода от есента на 2008 година до 

2016 година, вещото лице категорично сочи и съдът приема за доказано, че 

същият е нараствал. 

Както вече се посочи, доказа се от фактическа страна, че едва след 

извършеното превалутиране на усвоения кредит, от шв.франкове на 67 000 

евро, сумата от 67 000,00 евро е постъпила по сметката – разплащателна 

сметка на ищцата П., при  [фирма], с IBAN: BG 13 B. 7942 14 84053001. 

От приетите писмени доказателства – така молба, депозирана от ищцата П. на 

3.6.2008 година пред банката е видно, че ищцата е поискала сумата от 110 

250,67 шв.франка да й бъде откупена от банката по отбелязан в молбата 

валутен курс: 1,65532 шв.франка за 1 евро, като получената сума в евро да й 

бъде прехвърлена по нейна разплащателна сметка в евро с IBAN: BG 

1ЗВРВП942 14 84053001. 

По отношение на извършваните плащания от ищците за погасяване на 

кредита, се установява, че постъпленията и плащанията по кредита отразени 

по разплащателната сметка на кредитополучателя в швейцарски франкове с 

IBAN: BG 66 B. 7942 13 84053001 с титуляр З. К. П. е извършвано чрез 

захранване на захранване на сметката с вноски на суми в швейцарски 

франкове и чрез закупуване на франкове от банката и захранване на сметката 

с тях. 

При банката ответник и към приключване на съдебното дирене банката отчита 

процесния кредит – предоставяне и погасяване, остатък от задължения - в 

швейцарски франкове.  

От анализ на движението по разплащателната сметка в швейцарски франкове 

с IBAN: BG 66 B. 7942 13 84053001 с титуляр З. К. П. за периода от 03.10.2012 

г. – 03.09.2017 г. вещото лице е установило и съдът приема, че са извършени 

от фактическа страна 22 броя валутни сделки – случаи, в които са закупувани 

шв.франкове от банката срещу лева, които франкове са внасяни в същия 

момент, по разплащателната сметка в шв.фрнкове на кредитополучателя З. К. 

П.. 

Във връзка с твърдяните от ищците курсови разлики се доказва, че не са 

съществували  официални прогнози публикувани от EЦБ и БНБ или от 

ответната Б. относно изменението на курса на швейцарския франк. Вещото 

лице е установило и съдът приема за доказано, че размерите на курсът на 

швейцарския франк на международните пазари спрямо еврото и лева за 

2005г., 2006г. и 2007г. и до м. април 2008г., са както следва: Среден годишен 

валутен курс за 2005 г. - 1,263356938 лв. за 1 шв.франка; Среден годишен 

валутен курс за 2006 г. - 1,243564921 лв. за 1 шв.франка; Среден годишен 

валутен курс за 2007 г. - 1,190749921 лв. за 1 шв.франка; Среден валутен курс 

за периода: 01.01.2008 г. – 30.04.2008 г. - 1,203697 лв. за 1 шв.франка. по 

данни на ЕЦБ: Среден годишен валутен курс за 2005 г.  - 1,5483 шв.франка за 

1 евро; Среден годишен валутен курс за 2006 г. - 1,5729 шв.франка за 1 евро; 



Среден годишен валутен курс за 2007 г. - 1,6427 шв.франка за 1 евро; Среден 

валутен курс за периода: 01.01.2008 г. – 30.04.2008 г.  - 1,6001 шв.франка за 1 

евро. 

Съответно не се установява, спрямо лева да е бил обявен валутен курс на шв. 

франк за българския лев от чуждестранен участник на финансовите пазари, 

извън България. 

 

От движението на валутния курс, изследван от вещото лице, и като се 

съобразява динамиката на курса на швейцарския франк на международните 

пазари в периода 2005г., 2006г., 2007г. до м. април 2008г. съдът приема за 

доказано, че е било възможно да се  прогнозира изменението на курса на 

швейцарския франк на международните пазари спрямо еврото и лева след м. 

април 2008г. в посока както на увеличаване, така и на намаляване на същия с 

оглед на обективните данни, че това се е случвало в периода. Не може да се 

приеме с категоричност, че в периода преди сключване на процесния договор 

за кредит е било възможно да се прогнозира с точност движението на 

валутния курс на шв.франк, доколкото по отношение на това движение оказва 

влияние не само развитието на международните пазари, но и финансовата и 

политическата обстановка в Швейцария.  

При горното не са били и налични към м.април 2008 година официални 

прогнози, публикувани от Е. централна банка или от Българска народна банка, 

или от ответната Б., относно изменението на курса на швейцарския франк на 

международните или на българския пазари. 

От заключението на вещото лице се установява и не се спори от банката, че  

[фирма] поддържа отделни Базови лихвени проценти за кредити в различни 

валути – лева, евро и швейцарски франкове.  

При обсъденото вече от фактическа страна различие в първоначално 

уговорения размер на възнаградителната лихва по чл.3 от процесния договор 

и начисленото увеличение на лихвения процент се доказва, от заключението 

на вещото лице по допълнителното заключение, че е налице разлика и в 

дължимите и плащани от ищците суми като дължими за възнаградителна 

лихва при първоначално уговорен ГЛП – 5,65%, начислени месечни вноски за 

възнаградителна лихва и платени месечни вноски за процесния период. 

Доказва се, че за периода от 03.10.2012 г. до 03.09.2017 г. разликата между 

реално начислената и платена възнаградителна лихва и възнаградителната 

лихва при ГЛП-5,65%, колкото е уговорено с договора първоначално е в 

размер на 6 714,30 шв.франка начислена лихва повече. 

Такава разлика е налице и за периода 03.10.2012 г. - 03.09.2017 г. и е в размер 

на 6 201,02 шв.франка. 

При първоначално уговорения лихвен процент за периода от 03.09.2008 г. до 

03.09.2012 г.  - ГЛП = 5,65%  - дължимата сума за възнаградителна лихва е в 

размер на 24 346,92 шв.франка. В същото време, начислената от банката 



възнаградителна лихва,  съобразно измененията на ГЛП за периода 

03.10.2012 г. до 03.09.2017 г. е на стойност 30 819,37 шв.франка. Ищците са 

платили възнаградителна лихва за периода от 03.09.2008 г. до 03.09.2012 г. – 

30 209,06 шв.франка, и се доказва, че разликата между първоначално 

уговорената и начислената след увеличението възнаградителна лихва, 

платена от ищците е в размер на 6 472,45 шв.франка начислена лихва повече. 

За периода 03.09.2008 г. до 03.09.2012 г. в размер на 5 862,14 шв.франка. 

От съдържанието на процесния договор се установява, че с разписаното от 

страните в чл.6, ал.1 и ал.3 страните са уговорили, че 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 своите сметки в 

банката, погасяването на кредита може да се извърши от банката освен във 

валутата на кредита и в лева или чрез служебното превалутиране на тези 

средства в швейцарски франкове по курс „продава“. Доказва се, че такива 

операции по служебно превалутиране не са извършвани в процесния период, 

доколкото ищците са внасяли сами дължимия се размер в шв.франкове. 

По смисъла на чл.6, ал.3 от договора, която от фактическа страна има 

декларативен характер, и разписано, че в случай, че по време на действието 

на настоящия договор банката промени Базовия лихвен процент на „Ю. И Еф 

Д. България* АД за жилищни кредити, размерът на погасителните вноски, се 

променя автоматично, в съответствие с промяната, за което 

кредитополучателя с подписването на договора, дава своето неотменяемо и 

безусловно съгласие. При това уговорено по този начин в договора са 

неоснователни от фактически страна, а и останаха недоказани в хода на 

съдебното дирене твърденията на ответника, че е уведомявал 

кредитополучателите с поставянето на обявление в офисните помещения на 

банката при изменението на лихвения процент. Уговорката на чл.6, ал.3 от 

договора противоречи и оборва твърденията на ответника за такова 

уведомяване. 

Установява се, че банката е поела задължението по смисъла на чл.12 от 

договора за промените да  уведомява кредитополучателя чрез съобщения в 

банковите салони и на интернет страницата й към датата на сключване на 

договора - www/.....bg, за което в хода на съдебното дирене не се събраха 

доказателства да е било изпълнено като задължения на кредитора. 

По смисъла на чл.12, ал.1 от договора – банката си е запазила правото по 

време на действие на договора да променя условията, лихвите, таксите и 

комисионите, които  [фирма] прилага при операциите си, както и приложимите 

лихви по кредита в швейцарски франкове или друга валута при евентуалното 

му превалутиране по реда на чл.20 от договора. Така си е запазила и правото 

измененията в Тарифата и/или приложимите лихви да влизат в сила от деня 

на приемането им от компетентните органи на банката и същите да са 

задължителни за страните по процесния договор. 



Следва да се посочи, че от фактическа страна, установените от вещото лице 

решения на КУАП на банката по отношение на изменението на лихвените 

проценти по процесния договор не се доказва да са станали известни на 

ищците, като кредитополучатели. Съответно на това се доказва, че банката в 

действителност по смисъла на чл.12, ал.1 от договора така както си е запазила 

правото да променя еднолично условията по договора, в това число лихвите и 

го е сторила без да уведоми ищците, и съответно същите са плащали 

месечните вноски с увеличения лихвен процент в доказаните от експертизата 

размери. 

Пак от съдържанието на процесния договор е видно, че с чл.22, ал.1 и ал.2 от 

него кредитополучателите са декларирали, че: са запознати и съгласни с 

обстоятелството, че промяната на обявения от банката курс купува и/или 

продава на швейцарския франк към български лев/евро, както и 

превалутирането по чл.20 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 евро/лева, като напълно приемат да 

носят за своя сметка риска от такива промени и повишаване, както и, че са 

съгласни да поемат всички вреди (включително и пропуснати ползи), 

произтичащи от промяната на валутните курсове и новите лихви, приложими 

по превалутирания кредит, както и ,че декларират, че са изцяло запознати и 

разбират икономическия смисъл и правните последици на разпоредбите на чл. 

6, ал. 2 и чл. чл. 20-22 от този договор, както и че са съгласни с настъпването 

им. 

Установява се от доказателствата по делото, че с договор за цесия от 

15.07.2008г. всички вземания на Банката по Договора за кредит са били 

прехвърлени на първоначалния ответник, а с договор за цесия 21.12.2017г. 

вземанията на БРС по Договора за кредит са прехвърлени на Банката. 

Доказва се, че между страните са сключени Анекс от 2.01.2013 година и Анекс 

от 1.02.2013 година.  

С Анекс от 1.2.2013 година се установява, че по молба на ищцата от 21.1.2013 

година между страните е уговорена промяна на падежната дата – погасяване 

на кредита на 3-то число от съответния месец, за което е бил съставен нов 

погасителен план към този анекс. От същия погасителен план,  съответно 

анализиран от вещото лице е видно, че при лихвения процент, съответно при 

вноската за лихва е налице увеличение, което се доказа, че ищците са 

плащали в горния размер през процесния период. Този анекс е последвал 

сключването на Анекса от 2.1.2013 година, с който падежната дата е била 

уговорена да бъде на 15-то число на месеца. 

По отношение на двата анекса освен предоговаряне на падежната дата, 

същите не съдържат изменения на съществени клаузи на договора – размер, 

лихва, цена на таксите, комисионните на банката, начин на уведомяване 

между страните.  



От разпита на св.С., свидетел на ответника в хода на съдебното дирене не се 

установи, твърдяното с отговора на исковата молба, че проект за Договор за 

кредит, е бил предоставен на ищците и уговорените клаузи, оспорени в 

настоящето производство са били индивидуално уговорени.  

Видно от приетите като писмено доказателство, приложени към исковата 

молба информационни брошури на банката, неоспорени от ответника е, че 

същите съдържат информация насочена към неопределен кръг от 

потребители, съответно съдържат декларация на банката, че швейцарския 

франк като рус спрямо лева е непроменяем, а настъпващите промени са не 

повече от положителна или отрицателна разлика от 5%. При това от 

фактическа страна, твърдяното индивидуално уговаряне на договорни клаузи 

се опровергава от доказателствата по делото, както и се опровергава 

възможността ищците да са могли да влияят на съдържанието на договора. 

Вярно е, че в показанията на св.С. се съдържат данни за давани от служители 

на банката обяснения по договорите за кредит във шв.франкове. Този 

свидетел обаче сочи, че не познава ищците към датата на сключване на 

договора, при което нейните показания не могат да бъдат отнесени от съда 

към конкретиката на казуса в смисъл, че на ищците конкретно такива 

разяснения са били давани и същите са получили като преддоговорна 

информация преди сключването на договора. 

От приетото като писмено доказателство искане за кредит – лист 173 -175 от 

делото се установява, че ищците като кандидатстващи за  ипотечен кредит са 

посочили, че кандидатстват за кредит в размер на 67 000,00 евро, 

равностойността на евро в шв.франкове в това число с цел покупка за сумата 

от 67 000,00 при лихва от 5,65 % за срок от 300 месеца и при погасяване на 

кредита с анюитетни вноски.  

При разглеждане на съдържанието на обсъденото искане не можа де са 

приеме за основателно и в този смисъл е недоказано от фактическа страна 

твърдението на ответника, че ищците са поискали отпускане на кредита във 

валута шв.франкове. Ясно е в искането, че е отбелязано като валута „евро“ и 

„равностойността на евро в шв.франкове“, което изключва обективно 

основателността на твърдението ,че искането е за валута на кредита 

шв.франкове. 

 

Горната фактическа обстановка съдът възприема за доказана, въз основа на  

анализа на доказателствената съвкупност. Следва да се посочи, че съдът 

изцяло възприема за достоверни обясненията на ищците дадени по реда на 

чл.176 от ГПК, като съобразява същите, и тяхната обоснованост от приетия 

доказателствен материал. В този смисъл и съдът приема, че договорът за 

ищците е такъв сключен и те са формирали воля за сключването му въз 

основа на предоставената от банката преддоговорна информация за валута на 

договора „евро“, а не валута на договора „шв.франкове“. 

 



Въз основа на прието от съда за доказано като факти, настоящият съдебен 

състав е мотивиран да стори следните правни изводи: 

 

В настоящето производство са заявени обективно съединени установителни и 

осъдителни искови претенции, както следва:  

 

1. Да се признае за установено спрямо  [фирма] нищожността на следните 

договорни клаузи:  

чл.1 , ал. 1 /в частите, регламентиращи предоставянето на кредит във 

швейцарски франкове/,  

на чл. 3, ал. 3 и ал. 5,  

на чл. 6, ал. 2 /в частта относно дължимостта на швейцарски франкове/,  

на чл. 6, ал. 3, на чл. 12  

и на чл. 22. ал. 1 и ал. 2 от договор за кредит за покупка на недвижим имот HL 

35186 от 25.04.2008 година; 

2 - На основание чл. 55. ал. 1. пр. 1 от ЗЗД, да бъде осъден ответника -  

[фирма], заместена от  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на 

управление – [населено място], район В.,  [улица], представлявано от 

изпълнителните директори П. Н. Д., Д. Б. Ш. и А. В. Я., съвместно от всеки 

двама изпълнителни директори, или от прокурист, заедно с изпълнителен 

директор,  да заплати на ищците сумата в размер на 6 714.33 швейцарски 

франка /по 3 357, 17 швейцарски франка на всеки един от тях/, 

представляваща разликата за периода от 03.10.2012 година до 03.09.2017 

година, между предварително уговорените и реално заплатените месечни 

вноски за лихва по договор за кредит за покупка на недвижим имот 35186 от 

25.04.2008 година, ведно със законната лихва до окончателно заплащане на 

вземането; 

3 - На основание чл. 55, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД, да бъде осъден ответника -  

[фирма], заместена от  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на 

управление – [населено място], район В.,  [улица], представлявано от 

изпълнителните директори П. Н. Д., Д. Б. Ш. и А. В. Я., съвместно от всеки 

двама изпълнителни директори, или от прокурист, заедно с изпълнителен 

директор,  да заплати на ищците сумата в размер на 24649,08 лв. /по 12 324,54 

лв. на всеки един от тях/, представляваща недължимо надвзети за периода от 

03.10.2012г. до 03.09.2017г. курсови разлики по договор за кредит за покупка 

на недвижим имот № HL 35186 от 25.04.2008г. ведно със законната лихва до 

окончателно заплащане на вземането; 

4 - На основание чл. 55, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД, да бъде осъден ответника  

[фирма],заместена от  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на 

управление – [населено място], район В.,  [улица], представлявано от 



изпълнителните директори П. Н. Д., Д. Б. Ш. и А. В. Я., съвместно от всеки 

двама изпълнителни директори, или от прокурист, заедно с изпълнителен 

директор  да заплати на ищците сумата в размер на 41.06 швейцарски франка 

/20,53 швейцарски франка на  всеки един от тях/ представляваща недължимо 

надвзети за периода от 03.10.2012г. до 03.09.2017г. такси по договор за кредит 

за покупка на недвижим имот № HL 35186 от 25.04.2008г., ведно със законната 

лихва до окончателно заплащане на вземането. 

5 - Да бъде признато за установено по отношение на ответника  

[фирма],заместена от  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на 

управление – [населено място], район В.,  [улица], представлявано от 

изпълнителните директори П. Н. Д., Д. Б. Ш. и А. В. Я., съвместно от всеки 

двама изпълнителни директори, или от прокурист, заедно с изпълнителен 

директор,  че ищците не дължат сумата в размер на 6472.46 швейцарски 

франка - поради извършеното на основание чл. 103, ал. 2 от ЗЗД прихващане 

с главницата по договор за кредит за покупка на недвижим имот № HL 35186 

от 25.04.2008 година на сумата от 6472.46 швейцарски франка, 

представляваща лихви, получени без правно основание от  [фирма] за 

месеците от 03.09.2008г. до 03.09.2012 година; 

6 - Да бъде признато за установено по отношение на ответника  

[фирма],заместена от  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на 

управление – [населено място], район В.,  [улица], представлявано от 

изпълнителните директори П. Н. Д., Д. Б. Ш. и А. В. Я., съвместно от всеки 

двама изпълнителни директори, или от прокурист, заедно с изпълнителен 

директор,  че ищците не дължат  сумата в размер на 10 644.72 лева поради 

извършеното на основание чл. 103, ал. 2 от ЗЗД прихващане с главницата по 

договор за кредит за покупка на недвижим имот № HL 35186 от 25.04.2008 

година, като сумата от 10 644.72 лева представлява курсови разлики, получени 

без правно основание от  [фирма] за месеците от 03.07.2008г. до 03.09.2012 

година. 

 

Така заявените искове са такива предявени от лица, които твърдят и доказват 

и правен интерес, пред местно и родово компетентния съд, като следва да 

бъдат разгледани по същество. 

 

 По същество 

 

Съдът приема заявените искови претенции за основателни в една част, при 

следните аргументи: 

 

Страните спорят относно действителността на договорни клаузи, като ищците 

твърдят, че оспорените са нищожни поради нарушаване на правилото за 



защита на потребителите, като съответно на установяването на 

неравноправността на клаузите и прогласяването им за нищожни се иска 

връщане на платеното по тези клаузи, като платено без основание и 

признаване на установено несъществуването на вземания поради 

извънсъдебно прихващане с платени суми по неравноправни клаузи.  

С доклада на съда по реда на чл.146, ал.1 от ГПК, съдът е обявил на страните, 

че ще се произнесе и по основания за нищожност, които не са заявени от 

ищците, като се има предвид постоянната съдебна практика – така Решение от 

27.06.2000 г. по съединени дела С-240/98 до С-244/98,О. G. E. SA срещу R. M. 

Q. (С-240/98) u S. E. SA срещу J. M. S. A. P. и други (С-241/98 до С-244/98), 

като служебно ще преценява неравноправния характер на договорните клаузи 

по смисъла на чл.143, т.19 от Закона за защита на потребителите. 

 

В казуса не може да се спори, че процесният договор за ипотечен кредит има 

характеристиката на потребителски договор, като длъжникът е потребител по 

смисъла на §13, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на 

потребителите. Длъжникът – ищците, са физическо лице, като в този смисъл и 

заемната сума не е била предназначена за извършване на търговска или 

професионална дейност на длъжника, и не се установява от доказателствата 

по делото, длъжникът да е действал при сключването на договора за заем в 

рамките на своята търговска или професионална дейност. В този смисъл 

ищците, като потребители на финансова услуга попадат под субектния обхват 

на защита на Закона за защита на потребителите.  

 

По иска да се признае за установено нищожност на договорни клаузи 

 

По смисъла на чл.143, ал. от Закона за защита на потребителите 

неравноправна клауза в договор, сключван с потребител, е уговорка във вреда 

на потребителя, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води 

до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или 

доставчика и потребителя. 

Законодателят е изброил неизчерпателно в диспозицията на чл.143, ал.2 от 

Закона за защита на потребителите, отделните хипотези на неравноправни 

клаузи, като с чл.143, ал.2, т.19/към датата на договора/, сега т.20 е посочил, 

че и други подобни условия могат да бъдат възприемани като неравноправни 

клаузи. 

Съгласно чл.145, ал.1 от З. неравноправната клауза в договор, сключен с 

потребителя, се преценява, като се вземат предвид видът на стоката или 

услугата - предмет на договора, всички обстоятелства, свързани с неговото 

сключване към датата на сключването, както и всички останали клаузи на 

договора или на друг договор, от който той зависи. При тази преценка съдът по 

смисъла на чл.145, ал.2 от З. не може да преценява определянето на основния 



му предмет, както и съответствието между цената или възнаграждението, от 

една страна, и стоката и услугата, която ще бъде доставена или извършена в 

замяна, от друга страна, при условие че тези клаузи на договора са ясни и 

разбираеми. В този смисъл относно процесния договор и заявеното от ищците 

следва да се посочи, че валутата на договора за ипотечен кредит не се 

възприема от настоящия съдебен състав като основен предмет на договора. 

Вярно е, че валутата на кредита е включена като компонент от предмета на 

договора, но не е негов съществен такъв, поради което съдът следва да 

извърши преценка относно клаузата на чл.1, ал.1 от договора – относно 

валутата на кредита, като неравноправна клауза в светлината на нейната 

индивидуална уговореност, уговорката да е на ясен и разбираем език, да не 

съдържа подвеждаща за потребителя информация.  

На първо място съдът следва да посочи, че не приема клаузите на процесния 

договор да са били индивидуално уговаряни между ищците и банката 

ответник. Както вече се посочи от фактическа страна доказателства за 

обратното не се събраха. Напротив от приетите брошури на банката, 

бланковото искане за отпускане на ипотечен кредит, обясненията на ищците 

по реда на чл.176 от ГПК се доказа, че ищците са се съгласили с 

предварителните условия на банката по отпускането на такъв вид заем, по 

начина по който същият е бил и рекламиран.  

Потребителите – ищци не се имали възможност да въздействат нито при 

определянето на лихвения процент по договора, нито да определят начина на 

изчисляване на лихвения процент и неговото влияние от лихвените индекси, 

което е било предварително заложено като условия по договора от банката – 

ответник. 

При горното не е налице изключението относно нищожност на договорните 

клаузи, освен ако са уговорени индивидуално. 

По смисъла на чл.146, ал.4 от З. тежестта да докаже, че клаузите са 

индивидуално уговорени беше на ответника, който в хода на съдебното 

дирене не представи доказателства,  с които в смисъла на чл.154 от ГПК да 

докаже това си твърдение. 

По отношение на чл.1, ал.1 от договора съдът приема, че същият противоречи 

на забраната на чл.147, ал.1 от ЗПП, тъй като не може да се приеме, че при 

простото логическо тълкуване на съдържанието е ясно, че договорът 

предвижда отпускане на кредитната сума в шв.франкове.  

На следващо място клаузата на чл.1, ал.1 относно валутата на кредита 

противоречи и на чл.143, ал.2, т. 10, т.13 и т.19 от З.. С тази клауза е очевидно, 

че банката е наложила на потребителите – ищците да приемат връщането на 

кредитната сума при превалутиране, съответно при валутен курс, който 

изначално е било невъзможно да се определи, така че потребителят не е имал 

възможност да се запознае преди сключването на договора с действителния 

размер на кредитната сума 



В същото време, клаузата на чл.1, ал.1 от договора по начина по който е 

формулирана предвижда възможност  цената на договора да се променя в 

зависимост от промените на валутния курс на шв.франк, спрямо валутния курс 

на еврото, с което влиза в противоречие със забраната на чл.143, ал.2, т.13 от 

З. и води до невъзможност за ищците да преценят икономическите последици 

от сключването на договора при такава уговорка като тази по чл.1, ал.1 от 

договора. Последното пък е забранено от закона, като с чл.143, ал.2, т.19 от З. 

такъв вид уговорки е определен като неравноправен.  

По смисъла на чл.17 от ЗЗД когато е налице прикрита сделка, се прилагат 

правилата по прикритата сделка, ако е действителна. Това дава право на съда 

като приема, че с чл.1, ал.1 от договора е прикрита валутната сделка по 

отпускане на кредита в евро да приложи в правоотношенията между страните 

уговорена сума на кредита в евро. Това не е заместване на волята на страните 

от съда, доколкото по правилото на чл.17 от ЗЗД именно ако страните 

прикрият сключеното между тях съглашение с едно привидно съглашение, 

прилагат се правилата относно прикритото, ако са налице изискванията за 

неговата действителност. 

По отношение на клаузата на чл.6, ал.2 от договора в частта относно 

дължимостта на швейцарски франкове, доколкото тази клауза на договора е 

свързано пряко с чл.1, ал.1 от договора съдът приема, че същата има характер 

на неравноправна такава. Това е така тъй като съдът приема, че волята на 

ищците е била за сключване на договор в „евро“ от една страна, а на 

следващо място не може да се приеме от съда, че освен при скритата уговорка 

за предоставяне на евро като валута на кредита, ищците реално са получили 

шв.франкове, е на евро като валута по кредита. От обективните действия на 

банката по отпускане на кредитната сума, и съответните счетоводни операции, 

така и според извършената „арбитражна сделка“, установени от фактическа 

страна от заключението на вещото лице, се установява, че до потребителя 

като разполагаема сума по кредита и достигнала такава в евро. Блокираната 

сметка, в която банката е осчетоводила, че отпуска кредита в шв.франкове не 

е такава, по която потребителя да може да извършва безкасови операции без 

изричното разрешение на банката. Именно и поради това ищцата П. е 

депозирала молба за превалутиране след което сумата е постъпила по 

сметката и в евро, с което вече тя е могла свободно да оперира. Да се приеме, 

че кредитът е отпуснат в шв.франкове по блокираната сметка противоречи на 

правната логика и правната характеристика на договора за заем. Последният е 

известно, че е консесуален и реален. При това ищцата е заявила според съда 

искане за отпускане на кредитна сума в евро, и такава е получила едва с 

постъпването на евро в разплащателната и сметка в размер на 67 000,00 евро. 

Блокираната сметка, от която ищцата само със съгласието на банката може да 

оперира противоречи на реалното усвояване на сумата по кредита и 

постъпването на шв.франкове в такава блокирана сметка не е реално 

предаване на сумата по кредита на заемателя. В този смисъл изпълнението на 

задължението на кредитора да предостави реално сумата по кредита на 

кредитополучателя е с постъпването на сумата от 67 000,00 евро в 



разплащателната сметка на ищцата П., е на с постъпването на 

равностойността на тази сума в шв.франкове в блокираната сметка. 

В горния смисъл съдът приема, и че клаузата на чл.6, ал.2 от договора е 

нищожна като неравноправна.  

По отношение на чл.6, ал.3 от договора, с който банката си е запазила правото 

едностранно да променя месечните вноски противоречи на чл.143, ал.2, т. 12 и 

т.13  от З.. Законодателно е забранено на търговците, като ответника банка да 

променят едностранно условията на договора въз основа на непредвидено в 

него основание и да променя едностранно без основание характеристиките на 

стоката или услугата. На първо място с клаузата на чл.3, ал.3 и ал.5 от 

договора банката е формулирала напълно неясен за потребителя начин за 

определяне на лихвения процент. Публикуваната на интернет страницата на 

банката Методология не пояснява и не сочи конкретен способ, математически 

алгоритъм на изчисляване на промените в лихвения процент, както сочи и 

вещото лице в заключението си и се установява от писмените доказателства. 

Банката е променила лихвените проценти и не е уведомила по разбираем 

начин ищците за начина, причините и обстоятелствата, при които това е 

извършено. Взетите решения на К. представляват вътрешно банкови актове, 

които не са били сведени до знанието на потребителите по начин, по който 

същите да имат реална възможност да преценяват икономическата изгодност 

на сключения договор и да предприемат стъпки за неговото изменение или 

прекратяване. Такава клауза, като тази на чл.3, ал.3 и ал.5 е поставила 

ищците в неравностойнно като страна по договора положение, позволявайки 

доминантност на банката съконтрахент, която при потребителските договори е 

недопустима.  

С оглед очевидния неравноправен характер на чл.3, ал.3 и ал.4 от договора, с 

които функционално е свързан и чл.6, ал.3 от договора съдът следва да ги 

обяви за нищожни. 

Следва да се посочи, че е нищожна клауза, като тази на чл.6, ал.3 от договора 

и доколкото с нея кредитополучателя е задължен и се съгласява да даде 

своето неотменяемо и безусловно съгласие без да знае и да може да прецени 

икономическите последици от сключването на договора. 

Подобно на чл.6, ал.3 от договора и чл.12 от същия дава възможност на 

банката и декларативно посочва, че банката си запазва правото по време на 

действие на договора да променя условията, лихвите, таксите и комисионите, 

които прилага при операциите си, както и приложимите лихви по кредита. 

Както вече се посочи такова едностранно право не противостои на право на 

заемателя, при което е налице очевидно неравновесие в правата и 

задълженията на страните по договора, което пък противоречи на общата 

запрета на чл.143, ал.1  от З..  

Клаузата на чл.22 ал.1 и ал.2 от договора подобно на чл.6, ал.3 и чл.12 от 

договора има декларативен характер. Същата сочи на воля на заемателите, 

че предварително, без ясна формирана преценка, поради двусмислията на 



чл.1, ал.1 и чл.3, ал.3 и ал.5 от договора да заявят, че са съгласни с  

промяната във валутния курс и последиците от такава промяна. Категорично 

за настоящия съдебен състав е недопустимо с оглед забраната на чл.147, ал.1 

от З. такава клауза да задължава потребителя без наличието на ясно и 

разбираемо посочване на икономическите последици да декларира съгласие 

за задължение. От разписаното в чл.22, ал.1 и ал.2 от договора не е видно, на 

ищците да е предоставена, а и не се установи в хода на съдебното дирене 

информацията, с помощта на която да са могли да преценят риска от промяна 

на валутните курсове, съответно да преценят предимствата и недостатъците 

от тези валутни курсове. Очевидно е, че клаузата на чл.22, ал.1  и ал.2 от 

договора създава за ищците, като кредитополучатели задължения да приемат 

безусловно всяка промяна във валутния курс, без да могат да противостоят. 

Това от една страна е противоречие на чл.147, ал.1 от З., а на следващо място 

и сочи на прехвърляне на валутния риск от банката – търговец към 

потребителите, което е забранено с разпоредбата на чл.143, ал.1 от З..  

При изложените аргументи съдът приема исковата претенция за признаване за 

установено в правоотношенията между страните и обявяване на изследваните 

договорни клаузи за нищожни като неравноправни за основателна и следва да 

я уважи.  

 

По исковите претенции с правно основание чл.55, ал.1 от Закона за 

задълженията и договорите 

 

Основателността на тези искови претенции е обусловена от основателността 

на иска за нищожност. Това е така, тъй като ищците претендират за връщане 

на суми, за които твърдят, че са платени без основание позовавайки се на 

нищожността на клаузите от договора по които са извършили плащанията.  

За съда от правна страна вече се посочи, че оспорените договорни клаузи 

имат белезите на нищожни такива. Следва да се посочи, нищожността на 

отделните клаузи не води до нищожност на целия договор, като същият ще 

продължи действието си между страните в неоспорената част при валута на 

кредита евро и приетия от съда лихвен процент – първоначалния такъв по 

договора от 5,65 %. 

 

Доказа се от фактическа страна, че ищците са извършили плащания по 

договора, като са платили разликата от 6714,30 лева /по 3357,15 шв.франка за 

всеки/, а не както се твърди - сумата в размер на 6 714.33 швейцарски франка 

/по 3 357, 17 швейцарски франка на всеки един от тях/, представляваща 

разликата за периода от 03.10.2012 година до 03.09.2017 година, между 

предварително уговорените и реално заплатените месечни вноски за лихва по 

договора. При нищожност на клаузата на чл.3, ал.2 и ал.3 от договора, тази 



сума е получена от банката без основание, доколкото нищожността на 

клаузите с обратна сила заличава задължението за плащането на тези суми. 

Отново заради ретроактивното действие на нищожността на клаузите, 

възприети от съда като такива следва да се уважи и претенцията на ищците да 

бъде осъден ответника -  [фирма] да заплати на ищците сумата в размер на 

24649,08 лв. /по 12 324,54 лв. на всеки един от тях/, представляваща 

недължимо надвзети за периода от 03.10.2012г. до 03.09.2017г. курсови 

разлики по договор за кредит за покупка на недвижим имот № HL 35186 от 

25.04.2008г. ведно със законната лихва до окончателно заплащане на 

вземането. Установи се от фактическа страна размерът на тази претенция, 

като от правна страна съдът прие за нищожни клаузите относно валутните 

курсови разлики. Без правно значение е, че ищците са купували част от 

шв.франкове, които са използвали за погасяване на кредита от други търговци. 

Реално за тях курсовата разлика, платена при покупка на валута за погасяване 

на кредита е довела до обедняване, което е поради поведение на банката 

търговец и се следва да бъде обезщетено от нея.  

Доказа се, че банката е начислявала и ищците са заплатили като такси, 

дължими като годишни такива, изчислявани върху размера на остатъчната 

главница сумата от 37,32 шв.франка, като увеличение заради прилаганите от 

банката при обслужването на кредита не приетите за нищожни от съда клаузи 

– тези на чл.6, чл.22, ал.1 и ал.2 от договора. В този смисъл претенцията на 

ищците следва да се уважи за размера от 27,32 шв.франка /по 13,66 

щв.франка/ за всеки, като се отхвърли до първоначално заявения размер от 

41.06 швейцарски франка /20,53 швейцарски франка на  всеки един от тях/. 

Тази сума представляваща недължимо надвзети за периода от 03.10.2012г. до 

03.09.2017г. такси по договор за кредит за покупка на недвижим имот № HL 

35186 от 25.04.2008г. и се дължи ведно със законната лихва до окончателно 

заплащане на вземането. 

По смисъла на чл.103 и чл.104 от Закона за задълженията и договорите когато 

две лица си дължат взаимно пари или еднородни и заместими вещи, всяко 

едно от тях, ако вземането му е изискуемо и ликвидно, може да го прихване 

срещу задължението си. Прихващането се извършва чрез изявление на 

едната страна, отправено до другата.  

От фактическа страна се установи, че ищците са платили сумата в размер на 

6472,45 шв.франка, а не както се твърди - 6472.46 швейцарски франка 

извършвайки плащания по договора за кредит за покупка на недвижим имот № 

HL 35186 от 25.04.2008 година на лихви след увеличението на първоначално 

уговорения лихвен процент и съответно корекцията му от страна на банката 

едностранно по решения на КУАП, въз основа на Методология, която не им е 

била предварително известна. Клаузите, даващи права на банката 

едностранно да изменя лихвените проценти съдът прие за нищожни.  Тази 

нищожност води до основателност на претенцията за установяване по 

отношение на банката, че ищците не и дължат поради прихващане главница 



по договора в размер на 6742,45 евро, които те са платили като лихвени 

разлики за месеците от 03.09.2008г. до 03.09.2012 година. 

При същите аргументи следва се признае за установено по отношение на 

ответника  [фирма], че ищците не дължат сумата в размер на 10218,94 лева, а 

не както се твърди - сумата от 10 644.72 лева, представляваща курсови 

разлики, получени без правно основание от  [фирма] за месеците от 

03.07.2008г. до 03.09.2012 година. С договора са предвидени промени във 

валутните разлики, които поставят ищците в по- неизгодно икономическо 

положение, прехвърлят риска от загуба върху тях и поради това съдът прие, че 

същите клаузи – чл.12 и чл.22, ал.1 и ал.2 от договора са нищожни. При това 

установителния иск за недължимост е основателен при доказания от 

заключението на вещото лице по основната и допълнителната експертиза 

размер, а над него е неоснователен и следва да се отхвърли. 

 

По разноските 

 

По аргумент от разпоредбата на чл.78, ал.1 и ал.3 ГПК, съдът следва да се 

произнесе по отговорността за разноски дължими за ищеца и за ответника. 

С оглед изхода на спора, като се има предвид, че съдът е уважил исковата 

претенция  частично и съответно частично е уважил възражението за 

прихващане на всяка от страните се дължат разноски.  

За ищеца разноски са в размер на 6825,46 лева, съобразно уважения размер 

на иска при доказани разноски в размер на 6886,42 лева и първоначална 

претенция в общ размер на 48521,09 лева и уважена такава в общ размер на 

48092,09 лева.  

За ответника  дължимите се разноски са в размер на 52,18 лева от сторени и 

доказани разноски в общ размер на 5893,99 лева, при отхвърлена претенция 

за разликата от сумата от 429,56 лева. 

 

Мотивиран от горното и на основание чл.146 във връзка с чл.143, т.9, т.10, 

т.12, т.13 и т.18 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.26, 

ал.1, пр.1 от Закона за задълженията и договорите и чл.26, ал.2, пр.5 от Закона 

за задълженията и договорите, и на основание чл.55, ал.1, пр.1 от Закона за 

задълженията и договорите, и на основание чл.124, ал.1 от ГПК във връзка с 

чл.103, ал.1 и ал.2 от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.55, 

ал.1 пр.1 от Закона за задълженията и договорите, и на основание чл.78, ал.1 

и ал.3 от ГПК, съдът  

 

Р Е Ш И: 

 



ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в правоотношенията между Н. Ж. П., ЕГН [ЕГН] 

и З. К. П., ЕГН [ЕГН], двамата с постоянен адрес – [населено място],[жк], район 

С.,  [улица], вх. Б, ет. 5, ап. 20 и  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на 

управление – [населено място], район В.,  [улица], представлявано от 

изпълнителните директори П. Н. Д., Д. Б. Ш. и А. В. Я., съвместно от всеки 

двама изпълнителни директори, или от прокурист, заедно с изпълнителен 

директор и обявява нищожността на следните договорни клаузи от 

Договор за кредит за покупка на недвижим имот № HL 35186 от 25.04.2008 

година, а именно: чл.1 , ал. 1 - в частите, регламентиращи предоставянето на 

кредит във швейцарски франкове/, чл. 3, ал. 3 и ал. 5, чл. 6, ал. 2 - в частта 

относно дължимостта на швейцарски франкове, чл. 6, ал. 3, чл. 12 и чл. 22. ал. 

1 и ал. 2. 

ОСЪЖДА  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление – 

[населено място], район В.,  [улица], представлявано от изпълнителните 

директори П. Н. Д., Д. Б. Ш. и А. В. Я., съвместно от всеки двама изпълнителни 

директори, или от прокурист, заедно с изпълнителен директор да заплати на 

Н. Ж. П., ЕГН [ЕГН] и З. К. П., ЕГН [ЕГН], двамата с постоянен адрес – 

[населено място],[жк], район С.,  [улица], вх. Б, ет. 5, ап. 20 сумата в размер на 

6714,30 швейцарски франка,  като заплати на Н. Ж. П., ЕГН [ЕГН] сумата от 

3357,15 швейцарски франка и заплати на З. К. П., ЕГН [ЕГН] сумата от 3357,15 

швейцарски франка, представляваща разликата за периода от 03.10.2012 

година до 03.09.2017 година, между предварително уговорените и реално 

заплатените месечни вноски за лихва по договор за кредит за покупка на 

недвижим имот № HL 35186 от 25.04.2008 година, ведно със законната лихва 

от датата на депозиране на исковата молба – 19.10.2017 година до 

окончателно заплащане на вземането, като над този размер до 

първоначално претендиранияразмер от сумата от 6 714.33 швейцарски 

франка /по 3 357, 17 швейцарски франка на всеки от ищците/, за разликата от 

0,03 швейцарски франка, от представляваща разликата за периода от 

03.10.2012 година до 03.09.2017 година, между предварително уговорените и 

реално заплатените месечни вноски за лихва по договор за кредит за покупка 

на недвижим имот № HL 35186 от 25.04.2008 година, ведно със законната 

лихва от 19.1.2017 година до окончателно заплащане на вземането отхвърля 

исковата претенция като неоснователна, поради недоказаност. 

 

ОСЪЖДА  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление – 

[населено място], район В.,  [улица], представлявано от изпълнителните 

директори П. Н. Д., Д. Б. Ш. и А. В. Я., съвместно от всеки двама изпълнителни 

директори, или от прокурист, заедно с изпълнителен директор да заплати на 

Н. Ж. П., ЕГН [ЕГН] и З. К. П., ЕГН [ЕГН] двамата с постоянен адрес – 

[населено място],[жк], район С.,  [улица], вх. Б, ет. 5, ап. 20 сумата в размер на 

сумата в размер на 24649,08 лв., като заплати на Н. Ж. П., ЕГН [ЕГН] сумата от 

12 324,54 лв. и заплати на З. К. П., ЕГН [ЕГН] сумата от 12 324,54 лв., 

представляваща недължимо надвзети за периода от 03.10.2012г. до 

03.09.2017г. курсови разлики по договор за кредит за покупка на недвижим 



имот № HL 35186 от 25.04.2008г., ведно със законната лихва от датата на 

депозиране на исковата молба – 19.10.2017 година до окончателно заплащане 

на вземането. 

 

ОСЪЖДА  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление – 

[населено място], район В.,  [улица], представлявано от изпълнителните 

директори П. Н. Д., Д. Б. Ш. и А. В. Я., съвместно от всеки двама изпълнителни 

директори, или от прокурист, заедно с изпълнителен директор да заплати на Н. 

Ж. П., ЕГН [ЕГН] и З. К. П., ЕГН [ЕГН], двамата с постоянен адрес – [населено 

място],[жк], район С.,  [улица], вх. Б, ет. 5, ап. 20 сумата в размер 37,32 

швейцарски франка, като заплати на Н. Ж. П., ЕГН [ЕГН] сумата от 18,66 

швейцарски франка и заплати на З. К. П., ЕГН [ЕГН] сумата от 18,66 

швейцарски франка, представляваща недължимо надвзети за периода от 

03.10.2012г. до 03.09.2017г. такси по договор за кредит за покупка на недвижим 

имот № HL 35186 от 25.04.2008г., ведно със законната лихва върху сумата, 

считано от 19.10.2017 година до окончателно заплащане на вземането, като 

над този размер до първоначално заявения от 41,06 швейцарски франка 

/по 20,53 швейцарски франка на  всеки от ищците/, за разликата от  3,74 

швейцарски франка, представляваща недължимо надвзети за периода от 

03.10.2012г. до 03.09.2017г. такси по договор за кредит за покупка на недвижим 

имот № HL 35186 от 25.04.2008г., ведно със законната лихва върху сумата, 

считано от 19.10.2017 година до окончателно заплащане на вземането– 

отхвърля исковата претенция като неоснователна, поради недоказаност. 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в правоотношенията между Н. Ж. П., ЕГН [ЕГН] 

и З. К. П., ЕГН [ЕГН],  двамата с постоянен адрес – [населено място],[жк], 

район С.,  [улица], вх. Б, ет. 5, ап. 20 и  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и 

адрес на управление – [населено място], район В.,  [улица], представлявано от 

изпълнителните директори П. Н. Д., Д. Б. Ш. и А. В. Я., съвместно от всеки 

двама изпълнителни директори, или от прокурист, заедно с изпълнителен 

директор, че ищците Н. Ж. П., ЕГН [ЕГН] и З. К. П., ЕГН [ЕГН], двамата с 

постоянен адрес – [населено място],[жк], район С.,  [улица], вх. Б, ет. 5, ап. 20 

не дължат на  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление – 

[населено място], район В.,  [улица], представлявано от изпълнителните 

директори П. Н. Д., Д. Б. Ш. и А. В. Я., съвместно от всеки двама изпълнителни 

директори, или от прокурист, заедно с изпълнителен директор сумата в 

размер на 6472,45 швейцарски франка - поради извършеното на основание 

чл.103, ал. 2 от ЗЗД прихващане с главницата по договор за кредит за покупка 

на недвижим имот № HL 35186 от 25.04.2008 година на сумата от 6472,45 

швейцарски франка, представляваща лихви, получени без правно основание 

за месеците от 03.09.2008г. до 03.09.2012 година, като над този размер до 

първоначално предявения иск за сумата от 6472,46 швейцарски франка, 

за разликата от 0,01 швейцарски франк отхвърля исковата претенция 

като неоснователна, поради недоказаност. 



 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в правоотношенията между Н. Ж. П., ЕГН [ЕГН] 

и З. К. П., ЕГН [ЕГН],  двамата с постоянен адрес – [населено място],[жк], 

район С.,  [улица], вх. Б, ет. 5, ап. 20 и  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и 

адрес на управление – [населено място], район В.,  [улица], представлявано от 

изпълнителните директори П. Н. Д., Д. Б. Ш. и А. В. Я., съвместно от всеки 

двама изпълнителни директори, или от прокурист, заедно с изпълнителен 

директор, че ищците Н. Ж. П., ЕГН [ЕГН] и З. К. П., ЕГН [ЕГН] двамата с 

постоянен адрес – [населено място],[жк], район С.,  [улица], вх. Б, ет. 5, ап. 20 

не дължат на  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление – 

[населено място], район В.,  [улица], представлявано от изпълнителните 

директори П. Н. Д., Д. Б. Ш. и А. В. Я., съвместно от всеки двама изпълнителни 

директори, или от прокурист, заедно с изпълнителен директор сумата в 

размер на 10 218,94 лева, поради извършеното на основание чл. 103, ал. 2 от 

ЗЗД прихващане с главницата по договор за кредит за покупка на недвижим 

имот № HL 35186 от 25.04.2008 година, като сумата от 10 218,94 лева 

представлява курсови разлики, получени без правно основание за месеците от 

03.07.2008г. до 03.09.2012 година, като над този размер до първоначално 

предявения за сумата от 10 644,72 лева, за разликата от 425,78 лева - 

отхвърля исковата претенция като неоснователна, поради недоказаност. 

 

ОСЪЖДА  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление – 

[населено място], район В.,  [улица], представлявано от изпълнителните 

директори П. Н. Д., Д. Б. Ш. и А. В. Я., съвместно от всеки двама изпълнителни 

директори, или от прокурист, заедно с изпълнителен директор да заплати по 

равно  на Н. Ж. П., ЕГН [ЕГН] и З. К. П., ЕГН [ЕГН] двамата с постоянен адрес 

– [населено място],[жк], район С.,  [улица], вх. Б, ет. 5, ап. 20  сумата от общо 

6825,46 лева, представляваща сторените по гр.дело № 75439/2017 година по 

описа на Софийски районен съд разноски, съобразно уважения размер на 

исковите претенции. 

 

ОСЪЖДА Н. Ж. П., ЕГН [ЕГН] и З. К. П., ЕГН [ЕГН] двамата с постоянен адрес 

– [населено място],[жк], район С.,  [улица], вх. Б, ет. 5, ап. 20 да заплатят по 

равно на  [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление – 

[населено място], район В.,  [улица], представлявано от изпълнителните 

директори П. Н. Д., Д. Б. Ш. и А. В. Я., съвместно от всеки двама изпълнителни 

директори, или от прокурист, заедно с изпълнителен директор общо сумата от 

52,18 лева, представляваща сторените по гр.дело № 75439/2017 година по 

описа на Софийски районен съд разноски, съобразно отхвърления размер на 

исковите претенции. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Софийски градски съд – в 

двуседмичен срок от  връчването му на страните. 



 

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

                   /Диана Хаджиева/ 

 


