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Р Е Ш Е Н И Е  

№.................... 

гр. София, 01.02.2021г. 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, I ГО, 40-ти състав, в публичното съдебно заседание на 
трети декември две хиляди и двадесета година, в състав:  
 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ 

 

с участието на секретаря Д. П., като разгледа гр. д. № 36317 по описа на съда за 
2018г., за да се произнесе, взе предвид следното: 

Производството е образувано по искова молба на Г. Д. Д. срещу  [фирма]. 

Ищецът твърди, че на 31.01.2008г. заедно със съпругата си – К. Т. Д. са сключили с 
ответника договор за банков кредит за покупка на недвижим имот № 
HL32849/31.01.2008г., съгласно който банката е следвало да им предостави 
кредитен лимит в размер на равностойността в швейцарски франкове на 15 330 
евро по курс „купува“ за шв. франк към евро на банката в деня на усвояване на 
кредита. Връщането на кредита е следвало да става на месечни анюитетни 
вноски със срок на погасяване от 300 месеца. Първоначално уговореният лихвен 
процент на възнаградителната лихва бил в размер на 6,15%, като впоследствие 
същият е бил неколкократно увеличаван от ответното дружество.  

Ищецът поддържа, че банката е предоставила на него и съпругата му кредит в 
евро, който само е бил остойностен в швейцарски франкове, с което кредиторът е 
прехвърлил върху потребителите валутния риск от увеличаване на стойността 
на франка. Заемната сума следвало да бъде преведена по блокирана сметка на 
ищеца, като същата можело да бъде усвоена след подаване на молба за 
превалутиране от швейцарски франкове в евро, след което съгласно чл. 2, ал. 3 от 
договора усвоеният кредит в швейцарски франкове се превалутирал отново 
служебно от банката в евро по курс „купува“. Посочва, че курсът на шв. франк се е 
увеличил драстично спрямо лева и еврото, което е довело до постоянно 
нарастване на задълженията по кредита.  



В исковата молба се излагат твърдения, че на ищеца не е разяснено преди 
подписване на договора, че шв. франк представлява валута-убежище и в моменти 
на криза същият увеличава стойността си. Към 2008г. имало ясни индикации, че 
предстои световна икономическа криза, като банката разполагала с нужните 
професионални знания за това. Посочва се, че ищецът като потребител не е бил 
информиран преди сключване на договора на ясен и разбираем език относно 
съществуващия валутен риск и същият не е бил в състояние да разбера как 
промените на обменния курс ще рефлектират върху възможностите му да 
изпълнява задълженията си по кредита в швейцарски франкове. Изтъква се, че 
рискът от поскъпване на валутата е прехвърлен изцяло на потребителя, като 
клаузите уреждащи това, били неравноправни, в противоречие с правото на ЕС и 
практиката на С., и като такива нищожни. 

Ищецът поддържа, че нищожни като неравноправни били и уговорките, 
постигнати в чл. 3, ал. 5, чл. 6, ал. 3 и чл. 13 от договора, даващи право на банката 
едностранно да увеличава възнаградителната лихва и дължимите такси и 
комисионни по договора. В съдържанието на договора липсвали 
лихвообразуващите компоненти, както и методология /математическа формула/ 
, която да определя тежестта и количествените измерения на всеки от 
компонентите, които трябвало да имат обективен характер. Тези клаузи 
изпълвали съставите на чл. 143, т. 10, т. 12, т. 18 и чл. 146, ал. 2 З.. 

Твърди, че единствено той е обслужвал кредита, поради което само той, не и 
неговата съпруга, има вземане за неоснователно получените от банката лихви и 
курсови разлики. 

Посочва, че прави изявление за компенсация с материалноправен ефект с 
погасени по давност вземания за лихви и курсови разлики, което съчетава с 
процесуалното действие на предявяване на отрицателен установителен иск за 
установяване недължимост на сочените суми, с които е погасена част от 
главницата по кредита.  

Съобразно изложеното, моли за постановяване на решение, с което да бъде 
признато за установено, че договорните клаузи – чл. 1, ал. 1 /в частта „кредитен 
лимит в швейцарски франкове, в размер на равностойност на швейцарски 
франкове на“/, чл. 3, ал. 5, чл. 6, ал. 2, ал. 6, ал. 3, ал. 13 и чл. 23, ал. 1 и 2 от 
договора, са нищожни. Също така моли банката да бъде осъдена да му заплати 
сумата от 1553,43 CHF, представляваща разликата в договорната лихва за 
периода 20.05.2013г.-20.05.2018г. между предварително уговорената и реално 
заплатената по договора, и сумата от 6302,04лв., представляваща недължимо 
надвзети за периода 20.05.2013г.-20.05.2018г. курсови разлики по договора, 
ведно със законната лихва върху сумите от подаване на исковата молба до 
окончателното плащане. Моли и да бъде признато за установено, че не дължи на 
ответника сумата в размер на 1786,63 CHF, представляваща вземане на ищеца за 
получени без правно основание от ответника лихви за периода 20.08.2008г.-
20.04.2013г., поради извършено на основание чл. 103, ал. 2 ЗЗД прихващане с 
насрещното вземане на банката за главница по договора в общ размер от 15 330 
евро. Моли да бъде признато за установено, че не дължи на ответника и сумата в 



размер на 3000лв (като част от вземане в общ размер от 3623,95лв.), 
представляваща вземане на ищеца за получени от ответника без правно 
основание курсови разлики за периода 20.03.2008г.-20.04.2013г., поради 
извършено на основание чл. 103, ал. 2 ЗЗД прихващане с насрещното вземане на 
банката за главница по договора в общ размер от 15 330 евро. Размерът на 
предявените искове е съобразен с направеното с молбата на л. 481 от делото 
изменение на исковите претенции, допуснато с определение на съда от 
03.12.2020г. Претендира разноски. 

Ответникът е депозирал отговор на исковата молба в законоустановения срок, с 
който оспорва предявените искове. Не оспорва, че на 31.01.2008г. между ищеца и 
съпругата му, от една страна, и банката, от друга, е сключен договор за кредит, 
съгласно който банката е следвало да предостави кредитен лимит в швейцарски 
фракове в размер на равностойността в швейцарски франкове на 15 330 евро по 
курс „купува“ на банката към деня на усвояване на кредита, който да послужи за 
закупуване на недвижим имот. Поддържа, че кредитът е поискан от ищеца в шв. 
франкове и поради това сумата е отпусната в тази валута и преведена по банкова 
сметка на ищеца в шв. франкове. Посочва, че превалутирането на сумите 
представлява допълнителна и независима от усвояването на кредита банкова 
операция, извършена по изрично нареждане на ищеца. Твърди, че кредитът е 
предоставен в шв. франкове, а не в евро, което следвало от цялостното 
съдържание на договора. Изтъква, че преди подписването на договора, 
служителите на банката са разяснили на ищеца и съпругата му всички 
предлагани кредити и свързаните с тях условия и рискове, като решението дали 
да се сключи договорът, в каква валута и при фиксирана или плаваща лихва 
принадлежало на кредитополучателите. Оспорва банката да е разполагала с 
възможността да прогнозира изменението на валутните курсове към момента на 
сключване на договора. Поддържа, че ищецът е уведомен за валутния риск, което 
личало и от чл. 23 от договора, а в случая рискът бил поет и от двете страни, а не 
само от ищеца. Твърди, че всички клаузи от договора са ясни, разбираеми, не 
създават неравновесие в правата на страните и отговарят на изискванията за 
добросъвестност, поради което са равноправни и валидни.  Посочва, че 
възнаградителната лихва по договора е уговорената като плаваща и същата се е 
определяла като сбор от базовия лихвен процент на банката за жилищни 
кредити в шв. франкове плюс надбавка. Размерът на БЛП пък се определял 
според методология на банката, която била публикувана на интернет страницата 
на дружеството, и включвала само обективни фактори. По отношение на 
отрицателните установителни искове, свързани с направено изявление за 
прихващане, ответникът счита, че същите са неоснователни, доколкото към 
датата на исковата молба не са били налице предпоставките за компенсация. 
Посочва, че към този момент вземането на банката за главница не е изискуемо, 
тъй като съгласно чл. 7, ал. 1 и 2 от договора кредитът се връща на месечни 
анюитетни вноски. Също така се прави и възражение, че евентуалните вземания 
на ищеца за този период – 20.03.2008г.-20.04.2013г., са погасени по давност. 

Съобразно изложеното се моли за отхвърляне на предявените искове и 
присъждане на сторените разноски. 



Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната 
съвкупност и обсъди доводите на страните, намира следното: 

Предявени са за разглеждане обективно кумулативно съединени искове, както 
следва: установителен иск с правно основание чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД за 
прогласяване нищожността на следните клаузи от договора - чл. 1, ал. 1 /в частта 
„кредитен лимит в швейцарски франкове, в размер на равностойност на 
швейцарски франкове на“/, чл. 3, ал. 5, чл. 6, ал. 2, ал. 6, ал. 3, чл. 13 и чл. 23, ал. 1 и 
2; осъдителни искове с правно основание чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД; и отрицателни 
установителни искове с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК. 

По делото не е спорно, че на 31.01.2008г., между ответното дружество –  [фирма] 
/с предишно наименование  [фирма]/, в качеството на кредитодател, и ищеца – Г. 
Д. Д. и съпругата му – К. Т. Д., в качеството на кредитополучатели, е сключен 
договор за кредит за покупка на недвижим имот №........... Съгласно чл. 1, ал. 1 от 
договора, банката следва да предостави на кредитополучателите кредитен 
лимит в швейцарски франкове в размер на равностойността в швейцарски 
франкове на 15 330 евро по курс „купува“ за шв. франк към евро на банката в 
деня на усвояване на кредита, от които равностойността в шв. франкове на 3000 
евро следва да послужи за покупка на ап. № 8, находящ се в [населено място],  
[улица], [жилищен адрес] а равностойността в шв. франкове на 12 330 евро за 
други разплащания.  Съгласно чл. 2, ал. 1 от договора, разрешеният кредит се 
усвоява по блокирана сметка на кредитополучателя Г. Д. в швейцарски франкове 
и се ползва от него при условията на ал. 3 и 4 – усвоеният кредит в швейцарски 
франкове по сметката по ал. 1 се превалутира служебно от банката в евро по 
търговски курс „купува“ на банката за съответната валута в деня на усвояването, 
като сумата се превежда по открита в банката сметка на кредитополучателя в 
евро. За тези операции кредитополучателят дава своето безусловно и 
неотменимо съгласие и оправомощава банката служебно да извършва тези 
действия.  

В чл. 6, ал. 2 от договора е предвидено, че погасяването на кредита се извършва 
във валутата, в която същият е разрешен и усвоен – швейцарски франкове. В 
случай че на съответния падеж на погасителна вноска по главница и/или 
лихвата по кредита 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 служебното 
превалутиране на тези средства в швейцарски франкове по курс „продава“ на 
банката за швейцарски франк към евро, за което кредитополучателят с 
подписването на договора дава своето неотменимо и безусловно съгласие и 
оправомощава банката.  

Съгласно чл. 21 от договора, кредитополучателят има право да поиска от банката 
да превалутира предоставения му кредит в швейцарски франкове съответно в 
евро, като за услугата се съгласява да заплати съответната комисионна съгласно 
действащата към датата на превалутирането Тарифа на банката, като се 
съгласява в тези случаи банката да превалутира кредита в евро по обявения курс 



„купува“ на банката за швейцарски франкове 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. Дефиниция на понятието „превалутиране“ е дадено в чл. 22 от 
договора, съгласно която същото представлява промяна на валутата, в която се 
изчислява стойността на задължението, при което трябва да се приложи 
съответния лихвен процент, приложим за новата валута на кредита при 
изчисляване на лихвата по същия. В чл. 23, ал. 1 е предвидено, че 
кредитополучателят декларира, че е запознат и съгласен с обстоятелството, че 
промяната на обявения от банката курс купува и/или продава на швейцарски 
франк към български лев, както и превалутирането по чл. 21 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, 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 ал. 2 е предвидено, че кредитополучателят декларира, 
че изцяло е запознат и разбира икономическия смисъл и правните последици на 
разпоредбите на чл. 6, ал. 2 и чл. 21-23 от договора и е съгласен с настъпването 
им. 

В представеното приложение № 1 от 20.02.2008г. към договора за кредит, е 
посочено, че датата на усвояване на кредита по договора е 20.02.2008 г. Към тази 
дата приложимият курс „купува“ за швейцарски франк на банката към евро е 
1.647746384, като определеният съобразно този курс размер на предоставения и 
усвоен от кредитополучателя кредитен лимит в швейцарски франкове по чл. 1 от 
договора е 25 260 шв. франка. 

Съгласно изслушаното, неоспорено и прието експертно заключение по 
допуснатата съдебно-счетоводна експертиза (ССчЕ) експертиза, което съдът 
кредитира, за периода 20.02.2008г.-14.10.2020г. по разплащателната сметка, 
обслужваща кредита, с IBAN BG 57 BPBI 2921 13 41858901, в швейцарски 
франкове, с титуляр Г. Д., за погасяване на задълженията е постъпила сума в общ 
размер на 29 738,78 CHF, от които 28 627,78 CHF са постъпили по сметката в 
друга валута и са превалутирани при постъпването им в швейцарски франкове 
по курс „продава“ на банката към този момент. Вещото лице е установило, че 
кредитът е усвоен чрез превод от банката на сумата от 26 523 CHF (включваща 
кредита в равностойност на швейцарски франкове – 25 260 CHF и кеш бонус – 
1263 CHF) по посочената сметка в шв. франкове, която съгласно договора е 
блокирана, и на същата дата сумата е превалутирана в евро (с равностойност 16 
096,53 евро) и прехвърлена по сметка на кредитополучателя Г. Д. в евро с IBAN 
[банкова сметка] (валутна сделка тип „арбитраж“). Видно от представеното 
платежно нареждане /л. 171/, именно от тази сметка в евро е извършено 
плащането на цената към продавачите на имота, за чието закупуване служи 
кредитът.  



Както се посочи, в чл. 1, ал. 1 от договора за кредит е предвидено, че банката 
предоставя на кредитополучателя кредитен лимит в швейцарски франкове, в 
размер на равностойността в швейцарски франкове на 15 330 евро, по курс 
„купува“ за швейцарския франк към евро на банката в деня на усвояване на 
кредита. По делото е установено от експертното заключение, че сумата реално е 
била отпусната в евро, като валутата „швейцарски франк“ е използвана само по 
вътрешнобанкови операции със счетоводен характер и фактически суми в 
швейцарски франкове не са били превеждани на ищеца. 

 Съдържанието на цитираната по-горе клауза позволява да се направи извод, че 
договорът, сключен по настоящото дело, е сходен с анализирания от Съда на ЕС 
по дело C-26/13 Kбsler & Kбslernй Rбbai, при който е отпуснат кредит като сума в 
унгарски форинти, за която е предвидено само връщане в чуждестранна за тази 
държава – членка (У.) валута – швейцарски франкове. В този случай съдът 
преценява дали кредитът е отпуснат в чужда валута като тълкува кой е 
основният му предмет – т.е. каква е престацията, която кредитополучателят 
получава. По настоящото дело се установява, че ищецът в нито един момент не е 
ползвал валутен ресурс в швейцарски франкове и не е разполагал с 
възможността да ползва суми в тази валута. Следователно, в случая е налице 
отпускане на кредит в евро, а не в швейцарски франкове, като клаузите относно 
изчисляване на сумите в швейцарски франкове се отнасят единствено до 
механизма, по който се изплащат отпуснатите суми, а не определят валутата, в 
която се отпуска кредита. 

При това положение съдът може да извърши проверка за 
неравноправност на договорните клаузи, които изискват връщането на 
отпуснатия кредит да става в швейцарски франкове. Една клауза би 
била неравноправна, ако съгласно дефиницията, дадена в чл. 143 З., е 
уговорена в ущърб на потребителя в противоречие с изискванията за 
добросъвестност и справедливост в гражданския оборот и създава 
сериозно неравновесие по договора между интереса на търговеца и 
потребителя. По принцип клаузата за връщане на кредита в 
чуждестранна валута не е неравноправна, защото не е ясно отнапред 
дали промените на валутния курс на една чуждестранна валута биха 
били в полза или във вреда на потребителя. За да е възможна обаче 
преценка на това обстоятелство от страна на потребителя, тази клауза 
трябва да отговаря на изискванията на чл. 147, ал. 1 З. - клаузите в 
договорите, сключвани от потребители, следва да са съставени по ясен 
и недвусмислен начин, като тази разпоредба въвежда в българското 
право изискванията на чл. 4, пар. 2 от Директива 93/13/Е. относно 
неравноправните клаузи в потребителските договори. В задължителното 
за националните юрисдикции Решение на С., постановено по 
преюдициално запитване по дело С-186/16, е прието, че член 4, 
параграф 2 от Директива 93/13 трябва да се тълкува в смисъл, че 
изискването договорната клауза да бъде изразена на ясен и разбираем 



език предполага, че при договорите за кредити финансовите институции 
трябва да представят на кредитополучателите достатъчна информация, 
която да им позволява да вземат решения, основани на добра 
информираност и благоразумие. Това изискване означава, че клауза, 
съгласно която кредитът трябва да бъде погасяван в същата 
чуждестранна валута, в която е бил договорен, се разбира от 
потребителя едновременно от формална и граматическа гледна точка, 
но и по отношение на конкретния ѝ обхват в смисъл, че среден 
потребител, относително осведомен и в разумни граници наблюдателен 
и съобразителен, може не само да установи възможното поскъпване или 
обезценяване на чуждестранната валута, в която кредитът е бил 
договорен, но и да прецени потенциално значимите икономически 
последици от подобна клауза върху финансовите му задължения. 
Необходимата за това проверка следва да се извърши от националния 
съд. Член 3, параграф 1 от Директива 93/13 трябва да се тълкува в 
смисъл, че преценката за неравноправния характер на дадена 
договорна клауза трябва да се направи спрямо момента на сключване 
на разглеждания договор при отчитане на всички обстоятелства, за 
които продавачът или доставчикът е можел да знае към този момент и 
които са от естество да се отразят на по-нататъшното му изпълнение. 
Националната юрисдикция трябва да направи оценка относно наличието 
на евентуална значителна неравнопоставеност по смисъла на 
посочената разпоредба с оглед на всички обстоятелства по делото и 
отчитайки по-специално експертната компетентност и познанията на 
продавача или доставчика, в случая на банката, относно възможните 
промени в обменните курсове и рисковете, свързани с вземането на 
кредит в чуждестранна валута. В т. 49 от посоченото решение, е прието 
също така, че по отношение на кредитите в чуждестранна валута 
финансовите институции трябва да предоставят на 
кредитополучателите достатъчна информация, която да им позволява 
да вземат решения, основани на добра информираност и благоразумие, 
и следва да включва като минимум влиянието върху вноските на 
драстично обезценяване на законното платежно средство на държавата 
членка, в която се намира местожителството или седалището на 
кредитополучателя, както и на увеличаването на чуждестранния лихвен 
процент, а в т. 50 – че банковата институция трябва да представи 
възможните промени в обменните курсове и рисковете, свързани с 
вземането на кредит в чуждестранна валута, по-специално, когато 
потребителят-кредитополучателят не получава доходите си в тази 
валута. Аналогични съображения са изложени  в решение на С., 
постановено по преюдициално запитване, по дело C-119/17. 



От съвкупния анализ на чл. 1, ал. 1, ал. 3 и ал. 5, чл. 6, ал. 2 и чл. 6, ал. 4 
от договора, се установява, че ответното дружество е определило 
приложимите си курсове „купува“ и „продава“ за швейцарския франк към 
еврото чрез препращане към валутните си курсове за валутните двойки 
„евро – лев“ и „швейцарски франк – лев“. Сам по себе си този начин на 
определяне на валутния курс не представлява ясно формулиране на 
текста на клаузата, доколкото изисква поне две математически операции 
с няколко неизвестни числа, за да се определи на колко лева или евро 
съответства месечната вноска по кредита в швейцарски франкове. От 
друга страна, дори и извършването на тези математически операции да 
се приеме за възможно за средностатистическия потребител, същите 
използват неизвестни, които са изцяло под контрола на банката – 
вътрешнобанковите валутни курсове. Никъде в текста на договора или 
приложимите общи условия не е определено как тези вътрешнобанкови 
курсове, определени от органите на ответното дружество, ще се отнасят 
към определените официални валутни курсове на еврото и швейцарския 
франк за съответния ден. Дори и да се приеме, че еврото е валута с 
фиксиран към лева валутен курс, което предполага запазване на 
вътрешнобанковите обменни курсове на едно ниво през целия период на 
погасяване на кредита, такава възможност не съществува за 
швейцарския франк – валута, която не е привързана към курса на лева 
по задължителен начин и чиято стойност се определя свободно от 
пазарните колебания. Следователно курсовете на ответното дружество 
за обмяна на левове в швейцарски франкове изцяло се контролират от 
това дружество по неясни правила. Определянето на валутния курс по 
този начин означава умишлено недобросъвестно въвеждане на 
неяснота на договорния текст, с която потребителят не може да се 
съобрази. При необходимостта потребителят да изчислява както 
размера на сумата, която ще получи, така и на тази, която е длъжен да 
връща всеки месец, по курсове, които не са отнапред ясно определени, 
а се контролират изцяло от банката, е налице нарушение на принципа за 
добросъвестност при договарянето, което променя договорния баланс 
изцяло в полза на банката и уврежда интереса на потребителя от яснота 
при сключване на договора. 

С оглед изложеното, съдът приема, че ищецът – потребител е поел 
съществен риск, без да е бил  уведомен от банката за всички 
обстоятелства, които са могли да дадат отражение върху обхвата на 
неговото задължение. Следователно равновесието между правата и 
задълженията на банката и потребителя е било значително нарушено 
във вреда на последния, което съгласно разпоредбата на чл. 143 З. 
обуславя неравноправност на клаузите, които го позволява. Настоящият 
съдебен състав намира, че въведената с Директива 93/13 система на 



защита на потребителя, като по-слаба страна, предполага разширително 
тълкуване на изискването за прозрачност на договорните клаузи, което 
означава, че в договора задължително трябва да бъде изложен точният 
механизъм за конвертиране на чуждестранната валута, посочен в 
съответната клауза, както и отношението между този механизъм и 
механизма, предвиден в другите клаузи, свързани с отпускането на 
кредита, за да може потребителят да предвиди въз основа на ясни и 
разбираеми критерии произтичащите за него икономически последици. 
Освен това, с оглед особеностите на метода на конвертиране на 
чуждестранната валута, следва да бъде определено дали с оглед всички 
елементи на релевираните факти, включително публичността на 
информацията, предоставена от кредитодателя при договаряне на 
кредита, средният потребител, относително осведомен и в разумни 
граници наблюдателен и съобразителен, е могъл не само да установи 
съществуването на разлика, която обикновено се наблюдава на пазара 
на ценни книжа между обменния курс продава и обменния курс купува на 
чуждестранна валута, но и да прецени потенциално значимите 
икономически последици за него от прилагането на обменния курс 
продава при изчисляването на погасителните вноски, които той в крайна 
сметка ще дължи, и следователно общата себестойност на сключения 
заем/кредит – в посочения смисъл са постановените Решение на С. по 
дело С-26/13 и Решение на С. по дело С-96/14. 

Възражението на ответното дружество, че курсът на швейцарския франк 
по договора бил ясен и се определял към датата на усвояване на 
кредита, е неоснователно с оглед механизма на възникване на 
задължението. Съгласно чл. 430, ал. 1 ТЗ договорът за банков кредит, за 
разлика от договора за заем, е консенсуален – при него задълженията за 
страните (за банката – да отпусне уговорената сума, за 
кредитополучателя – да изпълни условията за отпускането ѝ и да я 
върне) възникват не от момента на предаване на сумата, а от момента 
на сключване на сделката в изискуемата от закона писмена форма.  
Следователно към този момент съгласието на страните става 
обвързващо и не може да се измени по волята на една от тях на 
основание чл. 20а, ал. 2 ЗЗД. Обстоятелството, че при фактическото 
усвояване на кредита ищецът е подписал приложение № 1 към договора 
за кредит не променя факта, че към датата на усвояване на кредита – 
20.02.2008г., ищецът не е разполагал с възможността  да се откаже от 
договора, тъй като клаузите на същия не предвиждат такова право. 
Оттук и съобразно чл. 145, ал. 1 З. моментът, в който страните се 
обвързват, и към който се преценява равноправността на условията на 
тяхното съгласие, е датата на сключване на договора, доколкото същият 
не предвижда възможност за изменение на условията преди усвояване 



на кредита. Към тази дата ищецът не е бил в състояние да определи 
точната сума, която се очаква да получи, и поради това е налице 
неяснота не само относно валутния риск, но и по отношение на размера 
на задължението в швейцарски франкове към датата на сключване на 
договора между страните. 

Според настоящия съдебен състав клаузите от договора, по отношение 
на които ищецът твърди неравноправност, не се явяват индивидуално 
уговорени по смисъла на чл. 146, ал. 2 З., тъй като са част от 
стандартни, изготвени предварително и типови договори за кредит на 
банката и кредитополучателят не е имал възможност да влияе върху 
съдържанието им. Ето защо, ищецът може да се ползва от защитата на 
потребителите, предвидена в З., който в частта, касаеща 
регламентацията на неравноправните клаузи в потребителските 
договори, въвежда разпоредбите на Директива 93/13/Е. на Съвета от 5 
април 1993г. относно неравноправните клаузи в потребителските 
договори. Кредитополучателят /потребителят/ е в положението на по-
слаба страна в отношенията си с банката, както от гледна точка на 
позицията му в преговорите, така и на степента на информираност – 
положение, което го принуждава да се съгласява с установените 
предварително от банката условия, без да може да повлияе на 
съдържанието им. Клаузите на договорите за банкови /ипотечни/ кредити 
не следва да нарушават основни принципи, в т. ч. и този на 
равнопоставеност, на който се основават отношенията между банката и 
потребителя, както и императивни разпоредби на закона. 

По отношение установяването на обстоятелството доколко ищецът е 
бил информиран за съществуващия валутен риск и доколко същият е 
получил достъпна и разбираема за него информация за това, са 
събрани гласни доказателства. В показанията си свидетелят А., 
служител на ответното дружество, посочва, че информирала ищеца за 
възможността в дългосрочен план франкът да се измени, макар към 
онзи момент да е бил стабилен. Посочва, че е съветвала клиентите да 
проверят курса на франка за 10г. назад на сайта на БНБ, както и че 
преди подписване на договора са представяни примерни варианти на 
погасителни планове в трите валути – лева, евро, франкове. Ищецът е 
дал обяснения по реда на чл. 176 ГПК досежно същите факти, като 
признава, че мотивацията му за сключване на договора в швейцарски 
франкове е била по-ниската цена на кредита и че му е било обяснено, че 
сумите ще бъдат превалутирани от лева във франкове. Същият обаче 
посочва, че не е разбрал и осъзнал съществуващия валутен риск, както 
и че не е имал предишен опит с подобни кредитни операции в чужда 
валута.  



Съдът намира, че от горните гласни доказателства не може да се 
направи категоричен извод, че ищецът като потребител е получил 
предварително по ясен, разбираем и достатъчно подробен начин, 
нужната информация, от която би могъл не само да установи 
съществуването на разлика, която обикновено се наблюдава на пазара 
на ценни книжа между обменния курс продава и обменния курс купува на 
чуждестранна валута, но и да прецени потенциално значимите 
икономически последици за него от прилагането на обменния курс 
продава при изчисляването на погасителните вноски, които той в крайна 
сметка ще дължи, и следователно общата себестойност на сключения 
заем/кредит. Но дори и ищецът действително да е бил уведомен за 
поетия валутен риск, това не променя факта, че валутният курс по 
договора за кредит не се определя по пазарни механизми, а съгласно 
вътрешните правила на банката. Следователно ищецът не е можел 
отнапред да предвиди как банката ще променя своите вътрешни валутни 
курсове, от които се определя ефективният курс, по който кредитът би 
могъл да се погасява в лева или евро. Поради това, още отначало 
начинът на определяне на валутните курсове по договора съдържа 
елемент на неяснота и позволява произволното определяне на тези 
курсове от волята на банката. Следователно и всички клаузи за 
определяне начина на връщане на кредита във валута, различна от 
тази, в която същият ефективно е предоставен – евро, са отначало 
неясни и формулирани чрез препращане към величини, които се 
определят изцяло по волята на една от страните по договора – 
търговеца. При това следва да се приеме, че клаузите за връщане на 
кредита в швейцарски франкове, както и за определяне на курса на 
швейцарския франк за целите на договора следва да се смятат за 
неравноправни, тъй като допускат изменение на договора от една от 
страните на непредвидено в него основание – чл. 143, т. 10 З. (в 
редакцията, действала към датата на сключване на договора – 
31.01.2008г., преди измененията в сила от 24.12.2019г.). Оттук и 
клаузите, предвиждащи възможност за връщане на кредита в 
швейцарски франкове, следва да се приемат за недействителни, и да се 
приеме, че кредитът е следвало да бъде върнат във валутата, в която е 
отпуснат – евро. 

Макар клаузата на чл. 23, ал. 1 от процесния договор да съдържа 
изявление, че кредитополучателят декларира знание и съгласие, че 
промяната на обявения от банката курс купува и/или продава на 
швейцарския франк към български лев, както и превалутирането по чл. 
21 от договора, може да има за последица повишаване размера на 
кредита, същата не съдържа предварително оповестяване на валутния 
риск, породен от възможността за значително повишаване на разходите 



по обслужване на кредита, поради курсови разлики, а обективира 
единствено формалната декларация на кредитополучателя, че е 
запознат с възможността промяната в курсовете на швейцарски франк 
към евро/лева и превалутирането да доведат до повишаване на размера 
на погасителните вноски по кредита, изразени в евро/лева и съгласието 
му да понесе риска от колебанията на валутния пазар и всички вреди 
/включително пропуснати ползи/. Убедителни данни за предоставянето 
на подробна информация на ищеца за горепосочените обстоятелства от 
страна на банката, чиято е била доказателствената тежест, не са 
ангажирани по делото. 

С оглед изложеното,  настоящият съдебен състав приема, че клаузите за 
превалутиране – чл. 1, ал. 1 /в частта „кредитен лимит в швейцарски 
франкове, в размер на равностойност на швейцарски франкове на“/, чл. 
6, ал. 2 и чл. 23, ал. 1 и 2 от процесния договор, с които във вреда на 
потребителя е прехвърлен валутния риск, водят до значително 
неравновесие между правата и задълженията на страните по кредитната 
сделка, поради което се явяват нищожни – чл. 146, ал. 1 З..  
Съдът дължи произнасяне и относно валидността на клаузите на чл. 3, 
ал. 5, чл. 6, ал. 3 и чл. 13 от договора, отнасящи се до промяна на 
размера на възнаградителната лихва  по кредита.  

В чл. 3, ал. 1 от договора е предвидено, че за усвоения кредит 
кредитополучателят дължи на банката годишна лихва в размер на сбора 
от базовия лихвен процент на банката за жилищни кредити в 
швейцарски франкове (БЛП), валиден за съответния период на 
начисляване на лихвата, плюс договорна надбавка от 1,65 пункта. Към 
момента на сключване на договора БЛП на банката за жилищни кредити 
в швейцарски франкове е в размер на 4,5 %. В чл. 3, ал. 5 е предвидено, 
че действащият базов лихвен процент на банката за жилищни кредити 
не подлежи на договаряне и промените в него стават незабавно 
задължителни за страните. 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. Уговорените в договора надбавки не се променят. Съгласно чл. 
6, ал. 3 от договора тази промяна е автоматична и не зависи от 
достигане на някакво изявление до някоя от страните: „В случай че по 
време на действието на настоящия договор банката промени базовия 
лихвен процент на  [фирма] за жилищни кредити, размерът на 
погасителните вноски, определен в алинея 1, се променя автоматично, в 
съответствие с промяната, за което кредитополучателят с подписването 
на настоящия договор дава своето неотменяемо и безусловно 
съгласие.“  Чл. 13 пък гласи, че банката си запазва правото по време на 
действие на договора да променя тарифата за условията, лихвите, 



таксите и комисионите, които банката прилага при операциите си, както 
и приложимите лихви по кредита в шв. Франкове или друга ваулта при 
евентуалното му превалутиране по реда на чл. 21. Измененията в 
тарифата и/или приложимите лихви влизат в сила от деня на 
приемането им от компетентните банкови органи и са задължителни за 
страните по договора. 

Тези клаузи, които въвеждат правото на кредитора едностранно да 
променя размера на възнаградителната лихва, представляваща цената 
на кредита, което я прави съществен елемент от договора, чрез 
изменение на БЛП – един от нейните компоненти, е неравноправна. В 
договора не са посочени алгоритъм и правила, по които БЛП ще бъде 
променян, съответно няма и правило за обвързаност на изменението на 
лихвения процент по кредита с изменението на стойностите на 
факторите, които принципно биха били основание за промяната – в този 
смисъл Решение № 205 от 07.11.2016 г. на ВКС по т. д. № 154/2016 г., I т. 
о., ТК. Ответникът не доказва, че на ищеца са били оповестени и 
предоставени „правила“, по които ще се определи или е определен 
конкретният размер на увеличението. Разпоредбата на чл. 143 З. 
обявява, че неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е 
всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за 
добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и 
задълженията на търговеца или доставчика и потребителя, като 
законодателят установява различни хипотези, без изброяването да е 
изчерпателно. Според т. 10 /в редакцията към релевантния момент/ 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, която 
предвижда цената да се определя при получаването на стоката или 
предоставянето на услугата или дава право на търговеца или 
доставчика 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 цената, уговорена при сключването 
на договора. Приложението на тези норми е изключено в случаите, 
установени в чл. 144, ал. 2 и ал. 3 З.. 

В разглеждания случай не е налице фактическият състав на 
изключението по чл. 144, ал. 2, т. 1 З.: 1/ доставчикът на финансовата 
услуга да е поел задължението да уведоми другата страна за 
извършените без предизвестие едностранни промени в лихвения 
процент в 7-дневен срок и 2/ другата страна по договора да има право 
незабавно да го прекрати. И това е така, доколкото втората от 
посочените предпоставки не е уговорена – в процесния договор липсва 



клауза, която предоставя такава възможност на потребителя. Извод в 
друг смисъл не произтича и от клаузите на чл. 8 и 9 от договора. 
Последните не установяват правото на потребителя да прекрати 
договора в хипотеза на едностранно увеличение на възнаградителната 
лихва. Същите предвиждат единствено възможност за 
кредитополучателя да изплати предсрочно дълга по кредита – изцяло 
или частично /а е несъмнено, че едностранното прекратяване на 
договора поради промяна в условията на сключване не е равнозначно на 
прекратяване поради предсрочното му изпълнение/. На следващо място, 
правото на потребителя едностранно да прекрати договора съгласно чл. 
144, ал. 2, т. 1 З. налага прекратяването на договорната връзка да може 
да се упражни свободно, т.е. без за потребителя да се пораждат 
насрещни неблагоприятни последици, като заплащане на допълнителни 
такси, лихви, комисионни и т.н., каквато именно „такса“ е предвидена в 
чл. 8, ал. 2 от договора – 4 % върху размера на предсрочно погасената 
главница. 

На следващо място, съдът приема, че не е налице и фактическият 
състав на изключението по чл. 144, ал. 3, т. 1 З. – сделките с ценни 
книжа, финансови инструменти и други стоки или услуги, чиято цена е 
свързана с колебанията/измененията на борсовия курс или индекс или с 
размера на лихвения процент на финансовия пазар, които са извън 
контрола на търговеца или доставчика на финансови услуги 
/въздействие на свободния пазар и/или държавен регулатор/. За 
преценката дали е налице горепосоченото изключение от правилото за 
неравноправност на клаузи е необходимо методът за индексиране и 
промяна на цените да е описан по ясен и недвусмислен начин и 
потребителят да е получил достатъчно конкретна информация как 
търговецът може едностранно да променя цената. Не е достатъчно за 
приложението на изключението по чл. 144, ал. 3, т. 1 З. посочването в 
спорната договорна клауза на обективните обстоятелства, независещи и 
извън контрола на банката, които могат да доведат до промяна на 
размера на лихвения процент по кредита, а следва да са отнапред 
установени и методиката и математическият алгоритъм за начина на 
формиране на изменението и обвързаността на конкретния размер на 
промяната на лихвата с конкретния размер на изменението на пазарния 
индекс, за да се предотврати възможността търговецът да изменя 
произволно размера на лихвата по кредита без да се съобрази с 
конкретното променено ниво на лихвения процент на финансовия пазар 
– в този смисъл Решение № 77 от 22.04.2015 г. на ВКС по гр. д. № 
4452/2014 г., III г. о., ГК и Решение № 424 от 02.12.2015 г. на ВКС по гр. д. 
№ 1899/2015 г., IV г. о., ГК. 



С оглед въведеното в чл. 58, ал. 1, т. 2 ЗКИ изискване, конкретната 
формула за определяне на възнаградителната лихва – методиката за 
изчисляване на лихвата, съответно базовия лихвен процент, е 
съществен елемент от съдържанието на банковата сделка и като такъв 
изключва възможността да бъде едностранно променян от кредитора 
след сключването на договора, независимо дали лихвеният процент е 
фиксиран или променлив. Когато на потребителя не е предоставена 
предварително достатъчна конкретна информация как банката може 
едностранно да променя цената на доставената финансова услуга, както 
и когато методологията на банката, включена във вътрешните ѝ 
правила, не е част от кредитния договор, кредиторът не може да се 
счита за добросъвестен по смисъла на общата дефиниция за 
неравноправна клауза по чл. 143 З., за да е приложимо правилото на чл. 
144, ал. 3, т. 1 З. – Решение № 95 от 13.09.2016 г. на ВКС по т. д. № 
240/2015 г., ІІ т. о., ТК. Когато кредиторът се позовава на обективни 
фактори, които са извън волята и контрола му /колебания на борсов 
курс, индекс, размер на лихвения процент на финансовия пазар/, 
тяхното влияние по отношение необходимостта от промяна на цената 
/лихвата/ не може да е постановено под негов контрол, защото отнема 
характеристиката им на независещи от волята му. Именно външните 
причини, които могат да обусловят изменението на цената /лихвата/, а 
не субективната власт на търговеца или доставчика на финансови 
услуги, са основанието законодателят да допусне запазването на 
сделката и на обвързаността на страните от нея, независимо че 
ощетената при увеличение на цената страна винаги е по-слабата - 
потребителят, чиито права са предмет на закрила. Изключението по чл. 
144, ал. 3, т. 1 З. е въведено следователно при презюмирана от закона 
добросъвестност на търговеца, т.е. недобросъвестното му поведение 
прави неприложимо специалното отклонение от генералната дефиниция 
за неравнопоставеност. Наличието на добросъвестност е предпоставка 
за приложното поле на изключващата неравнопоставеността норма на 
чл. 144, ал. 3, т. 1 З., който извод следва както от целта на закона, така и 
от систематичното тълкуване на разпоредбата във връзка с чл. 144, ал. 
4 З. – при клауза в потребителски договор за индексиране на цени, 
почтеността на добрия търговец предпоставя „методът на промяна в 
цената да е описан подробно и ясно в договора“. Посочването като част 
от съдържанието на договора на ясни и разбираеми критерии, при които 
цената на заетите парични средства може да бъде променяна е 
законово задължение на банката, произтичащо от текста на чл. 147, ал. 
1 З.. То е гаранция за възможността кредитополучателят да предвиди 
както точните промени, които търговецът би могъл да внесе в 
първоначално уговорения размер на лихвата, така и да има 
предварителна осведоменост каква би била дължимата от него месечна 



вноска.  Правото на информация за цената на услугата е основно право 
на потребителя /чл. 1 от З./, респ. задължение на добросъвестния 
търговец е да даде на потребителя информацията, позволяваща му да 
направи своя избор. Ако предпоставката – добросъвестност на 
търговеца /предлагащ на потребител договор с клауза за изменение на 
цената, респ. лихвата/, обективирана в ясно, недвусмислено и подробно 
описан в договора метод за промяна на цената, не е налице /както е в 
частност/, същият не може да се ползва от изключението по чл. 144, ал. 
3, т. 1 З. - Решение № 205 от 7.11.2016 г. на ВКС по т. д. № 154/2016 г., I 
т. о., ТК. 

В конкретния случай се установява, че съгласно описаното от вещото 
лице съдържание, БЛП се формира от трансферна цена на ресурса и 
буферна надбавка. Трансферната цена на ресурса се формира от 
пазарните лихвени мерители – Софибор, Юрибор, Л.; рисковата премия, 
приложима за банката при привличане на финансов ресурс и директните 
нелихвени разходи на банката за привличания паричен ресурс – 
минимални задължителни резерви, фонд за гарантиране влоговете в 
банките и др. Съгласно методологията предоставена на експерта, при 
промяна на един или повече от изброените по-горе компоненти, е 
налице основание за неговата актуализация. Самата актуализация се 
извършва по решение на КУАП на банката. Тоест, макар компонентите 
на БЛП да имат сами по себе си обективен характер, изменението на 
тези компоненти, което е извън волята на банката, не води автоматично 
до изменение на лихвения процент, а е основание орган на банката да 
направи преценка дали да се извърши такова изменение и по какъв 
начин. Поради тази причина, макар да е предвидена възможност за 
намаляване на БЛП, не може да се приеме, че начинът на определяне 
на лихвения процент е обективен, включително при прилагане на 
цитираната методика. Не е налице ясен механизъм за изменение на 
БЛП, тъй като не е установен нито размерът на промяната на БЛП при 
изменение на съответния обективен показател, нито каква е тежестта на 
всеки един от посочените показатели, а изменението е предоставено на 
волята на банката, като увеличава БЛП със ставка, която тя счете за 
целесъобразна. 

Следователно банката е обезпечила за себе си правото произволно да 
изменя БЛП, като го увеличава със ставка, която тя счете за 
целесъобразна /право на автономна преценка/, за постигане на своите 
стопански задачи, т. е. за реализиране на търговска печалба. По този 
начин е накърнен принципът на добросъвестност и е създадено 
значително неравновесие между правата и задълженията на банката и 
кредитополучателя и то във вреда на последния, тъй като при 
неизвестни /респ. непрозрачни/ основания той не би могъл да предвиди 



евентуалните промени на годишния лихвен процент. Липсата на такава 
информация преди да бъде сключен договорът по принцип не може да 
бъде компенсирана с това, че в хода на изпълнение на договора 
потребителят ще бъде уведомен по предвидения ред за промяната на 
лихвения процент и че ще получи новия погасителен план, още повече 
че ако не иска да приеме тази промяна той не би могъл да прекрати 
договора. 

Обезпечаването на възможността банката едностранно да измени 
размера на възнаградителната лихва – цената на кредита, която е 
съществен елемент от договора за кредит, при неустановени в договора 
за кредит конкретни обективни показатели, при положение, че 
потребителят на тази банкова услуга няма възможност да се откаже 
безусловно от договора /без да дължи т. нар. такса, която по своето 
естество представлява компенсаторна неустойка за неспазване на 
уговорения и в полза на кредитора срок на договора – при предсрочно 
погасяване на кредита – арг. чл. 70, ал. 2 ЗЗД/, поставя ищеца в 
неравноправно положение по смисъла на чл. 143, т. 10 и 12 З., поради 
което следва да се приеме, че посочените клаузи от процесния договор 
са неравноправни и като такива и нищожни – чл. 146, ал. 1 З.. Такива са 
клаузите на чл. 3, ал. 5, чл. 6, ал. 3 и чл. 13 в частта, касаеща правото на 
банката едностранно да променя приложимите лихви по договора. 
Поради това, установителният иск с правно основание чл. 26, ал. 1, пр. 1 
ЗЗД следва да бъде уважен и за тези клаузи.  
Воден от гореизложеното, съдът приема, че платените по договора 
курсови разлики и стойности на възнаградителната лихва, нахдвърлящи 
първоначално уговорения размер от 6,15%, представляват извършена 
престация, основаваща се на нищожни договорни клаузи, тоест същите 
са платени при начална липса на годно правно основание. Ето защо, 
подлежат на връщане от обогатилото се неоснователно ответно 
дружество.  
От експертното заключение се установява, че за периода 20.05.2013г.-
20.05.2018г. са платени от ищеца суми за погасяване на задълженията 
по кредита в общ размер на 12 235,12 CHF, с равностойност в евро от 11 
006,99 евро, превалутирани в E. по касов крос-курс „продава“ на банката 
към датата на погасяване, и с левова равностойност от 21 445,45лв., 
превалутирани в BGN по курс „продава“ на банката към датата на 
погасяване. Вещото лице е направило извод, който съдът възприема, че 
разликата между превалутираните суми по курсовете към 20.02.2008г. и 
курсовете към датата на всяко погасяване за периода 20.05.2013г.-
20.05.2018г. в евро е 3243,13 евро, а в лева – 6302,04лв. Тоест тази 
сума, представляваща курсовите разлики в цената на швейцарския 



франк през този период на погасяване на кредита,  е платена без 
основание от ищеца и подлежи на връщане.  

По отношение на размера на възнаградителната лихва по договора, 
вещото лице посочва, че ГЛП по кредита е променян, както следва: 
първоначален – 6,15%; от 20.07.2008г. – 6,65%, от 16.10.2008г. – 7,65% и 
от 20.10.2012г. – 7,40%. Съгласно експертното заключение, при 
непроменлив лихвен процент от 6,15% , размерът на лихвата върху 
началната главница от 25 260 CHF възлиза на 6578,21 CHF за периода 
20.05.2013г.-20.05.2018г. Размерът на възнаградителната лихва 
съобразно приложения от банката променлив ГЛП за периода 
20.05.2013г.-20.05.2018г. възлиза на 8 131,64 CHF. Тоест, с 
неправомерното едностранно изменение на размера на 
възнаградителнатата лихва банката се е обогатила неоснователно (при 
липса на годно основание) с разликата между двете суми, възлизаща на 
1553,43 CHF.  

От изложеното следва, че  осъдителните искове с правно основание чл. 
55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД се явяват изцяло основателни. 

По отрицателните установителни искове: 
От експертното заключение се установява, че разликата в левове между 
преваулутираните суми по курсовете на шв. франк към 20.02.2008г. и 
курсовете към датата на всяко погасяване за периода 20.03.2008г.-
20.04.2013г. е в размер на 2912,52лв. Разликата между размера на 
дължимата възнаградителна лихва съобразно първоначално уговорения 
лихвен процент от 6,15% и неправомерно едностранно увеличения такъв 
за периода 20.08.2008г.-20.04.2013г. е равна на сумата от 1686,63 CHF 
(8684,14 CHF – 6997,51 CHF = 1686,63 CHF). Тези суми също са 
получени без правно основание от ответното дружество по изложените 
по-горе съображения, поради което представляват вземания в полза на 
ищеца срещу ответника.  

Ищецът признава, а ответникът изрично навежда възражение в отговора 
на исковата молба, че тези вземания са с изтекла погасителна давност.  
Въпреки това, с исковата молба ищецът на основание чл. 103, ал. 2 ЗЗД 
прави материалноправно изявление за прихващане на тези вземания с 
насрещното вземане на ответника за главница по договора до размера 
на вземанията на ищеца. Не съществува нормативна пречка страната, 
носител на вземането, което иска да бъде погасено чрез прихващане, да 
направи с исковата молба изявление за прихващане с вземане на 
насрещната страна, като това изявление ще бъде доведено до знанието 
на другата с връчването на исковата молба за отговор. В практиката на 
ВКС – Решение № 35/25.07.2017г. по т. д. № 3164/2015г., I ТО на ВКС, 
Определение № 47/18.01.2019г. по гр. д. № 2076/2018г., ІІІ ГО на ВКС и 



др., е разяснена разликата между хипотезите на материалноправно 
прихващане по чл. 103, ал. 1 ЗЗД и на съдебното прихващане. При 
материалноправното прихващане, двете насрещни вземания трябва да 
са еднородни, ликвидни и изискуеми към момента на изявлението за 
компенсация, от който момент двете вземания се считат за погасени. 
Възражението /в случая предявен отрицателен установителен иск, в 
който същото се съдържа/ за прихващане, заявено в хода на исков 
процес, е допустимо и когато вземането не е ликвидно, нито изискуемо. 
В тази хипотеза на съдебно прихващане погасителния ефект настъпва, 
след като влезе в сила решението, тъй като от този момент вземането 
става ликвидно и безспорно. Тълкуването на разпоредбата на чл. 103, 
ал. 2 ЗЗД е, че съдебно прихващане се допуска и след като вземането е 
погасено по давност, ако е могло да бъде извършено преди изтичане на 
давността. Фактическият състав на правото да се извърши прихващане 
по чл. 103, ал. 1 ЗЗД включва: съществуването на две действителни 
вземания/ задължения/; вземанията да са насрещни; двете вземания да 
имат за предмет пари или еднородни и заместими вещи; вземането на 
страната, която прихваща /активното вземане/ да е изискуемо и 
ликвидно. Ликвидно е вземането, по което няма спор между страните по 
материалното правоотношение, както и установеното с влязло в сила 
съдебно решение вземане. Възможно е да се извърши съдебно 
прихващане на пасивното вземане с насрещно активно вземане, което е 
погасено по давност, ако преди изтичането на давностния срок за 
активното вземане са били налице предпоставките за извънсъдебното 
прихващане по чл. 103, ал. 1 ЗЗД. В хипотезата на съдебно прихващане 
с неликвидни насрещни вземания /или едно от тях/, правният ефект на 
съдебното прихващане настъпва с влизане в сила на съдебното 
решение и занапред.  

В настоящия случай, горепосочените вземания на ищеца не могат да 
бъдат прихванати с насрещното вземане на ответника за главница по 
договора за кредит, поради липсата на посочените в закона /чл. 103, ал. 
1 ЗЗД/ предпоставки. Вземанията на ищеца, с които се иска извършване 
на прихващане, са спорни към момента на предявяване на 
отрицателните установителни искове. Както се посочи, съдебното 
прихващане настъпва след като влезе в сила решението, с което се 
установяват вземанията и тяхната изискуемост, като едва тогава същите 
стават ликвидни. Към момента на изтичане на давността за тези 
вземания на ищеца, прихващане не е могло да се извърши, тъй като е 
липсвала една от необходимите предпоставки – ликвидност 
/безспорност/.  
Този извод на съда не се променя при анализа на Решение от 
16.07.2020г. по съединени дела C-224/19г. и С-259/19г. на С., на което се 



позовава ищецът, В него е прието, че при липсата на специална правна 
уредба на Съюза в тази област редът и условията за прилагане на 
защитата на потребителите, предвидена в член 6, параграф 1 и в член 7, 
параграф 1 от Директива 93/13, се уреждат във вътрешния правен ред 
на държавите членки по силата на принципа за процесуалната им 
автономия. Редът и условията обаче не трябва да са по-неблагоприятни 
от тези, които уреждат подобни вътрешни положения (принцип на 
равностойност), нито да са определени така, че да правят практически 
невъзможно или прекомерно трудно упражняването на правата, 
предоставени от общностния правов ред (принцип на ефективност) (в 
този смисъл вж. по-специално решение от 26 октомври 2006 г., Mostaza 
C., C‑168/05, EU:C:2006:675, т. 24 и цитираната съдебна практика). От е 
изведен изводът, че правото на Съюза допуска национална правна 
уредба, която, макар да предвижда, че не се погасява по давност искът 
за установяване на нищожност на неравноправна клауза, съдържаща се 
в договор, сключен между продавач или доставчик и потребител, 
обвързва с давностен срок иска относно реституционните последици от 
това установяване, при условие че са спазени принципите на 
равностойност и ефективност. Що се отнася по-специално до принципа 
на ефективност, Съдът вече е приел, че всеки случай, в който се поставя 
въпросът дали национална процесуална разпоредба прави невъзможно 
или прекомерно трудно прилагането на правото на Съюза, трябва да се 
анализира, като се държи сметка за мястото на тази разпоредба в 
цялото производство, неговия ход и особености пред различните 
национални инстанции. В тази перспектива следва, ако е необходимо, да 
се вземат предвид принципите, които стоят в основата на националната 
правораздавателна система, като гарантиране на правото на защита, 
принципа на правната сигурност и правилното развитие на 
производството (решение от 26 юни 2019 г., Addiko B., C‑407/18, 
EU:C:2019:537, т. 48 и цитираната съдебна практика). Решението е 
постановено по главно производство, по което става въпрос за 
евентуалното прилагане на петгодишния давностен срок, предвиден в 
член 1964, параграф 2 от Гражданския кодекс на Кралство Испания, към 
иска относно реституционните последици от установяването на 
нищожност на неравноправна клауза в договор за ипотечен кредит. 
Съдът на ЕС приема, доколкото в практиката на Съда се приема, че 
тригодишни давностни срокове (решение от 15 април 2010 г., Barth, 
C‑542/08, EU:C:2010:193, т. 28) или двегодишни давностни срокове 
(решение от 15 декември 2011 г., B. Antoniana Popolare V., C‑427/10, 
EU:C:2011:844, т. 25) са в съответствие с принципа на ефективност, 
следва да се приеме, че давностен срок от пет години, приложим към 
иска относно реституционните последици от установяването на 
нищожност на неравноправна клауза, по принцип не изглежда, че 



може да направи на практика невъзможно или прекомерно трудно 
упражняването на правата, предоставени с Директива 93/19, като 
това следва да се провери от запитващата юрисдикция. 
Запитващата юрисдикция по същество е искала да се установи и дали е 
съвместима с принципа на ефективност, разглеждан във връзка с 
принципа на правна сигурност, национална съдебна практика, съгласно 
която петгодишният давностен срок за предявяване на иска относно 
реституционните последици от установяването на нищожност на 
неравноправна договорна клауза започва да тече от момента на 
сключването на договора, в който се съдържа тази клауза. Съдът на ЕС 
е посочил, че следва да се има предвид обстоятелството, че е възможно 
потребителите да не знаят, че дадена клауза, съдържаща се в договор 
за ипотечен кредит, е неравноправна, или да не си дават сметка за 
обхвата на правата им, произтичащи от Директива 93/13 (вж. в този 
смисъл решение от 13 септември 2018 г., Profi Credit P., C‑176/17, 
EU:C:2018:711, т. 69).В решението се приема, чеприлагането обаче на 
петгодишен давностен срок, който започва да тече от сключването на 
договора, доколкото предполага, че потребителят може да иска връщане 
на плащанията, извършени в изпълнение на договорна клауза, която е 
обявена за неравноправна, само през първите пет години от 
сключването на договора, независимо дали е знаел или разумно е 
можел да знае за неравноправния характер на тази клауза, може да 
направи прекомерно трудно упражняването на предоставените с 
Директива 93/13 права на този потребител и следователно да наруши 
принципа на ефективност, разглеждан във връзка с принципа на 
правната сигурност.С оглед на всички гореизложени съображения,  
Съдът отговаря, че член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1 от 
Директива 93/13 трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат 
предявяването на иск относно реституционните последици от 
установяването на нищожност на неравноправна договорна клауза да 
бъде обвързано с давностен срок, при условие че началният момент на 
този срок, както и неговата продължителност не правят практически 
невъзможно или прекомерно трудно упражняването на правото на 
потребителя да иска връщане. 

Съобразявайки съжденията, изложени в решението на С., настоящият 
съдебен състав намира, че националната правна уредба на Република 
България не прави практически невъзможно или прекомерно трудно 
упражняването на правото на потребителя да иска връщане на 
платените въз основа на неравноправни клаузи суми.  
На първо място, С. се е произнесъл по въпрос, свързан с давностен срок 
за предявяване на искове за връщане на даденото, тоест когато 
процесуалното право за предявяване на исковата претенция е 



ограничено с давностен срок. В българското законодателство подобно 
ограничение не е предвидено – правото на потребителя да предяви иск 
за връщане на платените суми не е ограничено със срок и същото може 
да бъде реализирано по всяко време. Ограничена с давностен срок е 
възможността на потребителя да реализира материалното си право по 
принудителен ред и то само при изрично възражение от страна на 
насрещната страна за това – чл. 120 ЗЗД.  

На следващо място, по българското законодателстводавностният срок 
за връщане на даденото при начална липса на основание е 5-годишен, 
като в решението на С. изрично се приема, че давностен срок от пет 
години, приложим към иска относно реституционните последици от 
установяването на нищожност на неравноправна клауза, по принцип не 
изглежда, че може да направи на практика невъзможно или прекомерно 
трудно упражняването на правата, предоставени с Директива 93/19. 

Съгласно чл. 114, ал. 1 ЗЗД, давността започва да тече от деня, в който 
вземането е станало изискуемо. Задължението за връщане на даденото 
при начална липса на основание, в хипотеза на чл. 55, ал. 1, предл. 1 
ЗЗД, е безсрочно – правоотношението е с извъндоговорен характер, то 
не възниква в резултат на съгласуване на волите на правните субекти и 
не е мислимо страните да са определили предварително срок за 
изпълнение; такъв няма определен и в закона. Задължението за 
връщане на дадено при начална липса на основание, след като е 
безсрочно, може да се иска от кредитора веднага. То възниква от 
момента на получаване на недължимото и от този момент става 
изискуемо, както е изяснено и в т. 7 ППВС № 1/1979г. Началото на 
изискуемостта е начало и на погасителната давност на основание чл. 
114, ал. 1 ЗЗД. Следователно, по българското законодателство, срокът 
не тече от сключване на договора (както е в разгледаната от С. 
хипотеза), а от плащането на сумата. Ето защо, настоящият съдебен 
състав приема, че началният момент на този срок, както и неговата 
продължителност, не правят практически невъзможно или прекомерно 
трудно упражняването на правото на потребителя да иска връщане.  

По изложените съображения, съдът приема, че отрицателните 
установителни искове подлежат на отхвърляне.  

По разноските: 

При този изход на спора, съгласно правилата на чл. 78 ГПК, на всяка 
страна следва да бъдат присъдени сторените разноски съразмерно на 
уважената и отхвърлената част от исковете.  

Ищецът навежда твърдения, че при отхвърляне на част от претенциите 
му, не следва да бъдат възлагани в негова тежест съразмерна част от 



сторените от банката разноски, тъй като този подход има възпиращ 
спрямо потребителя ефект и е несъвместим с правото на ЕС, като се 
позовава на Решение от 16.07.2020г. по съединени дела С-224/19 и С-
259/19 на С.. 

В т. 98 от това решение е прието, че Директива 93/13 предоставя на 
потребителя правото да сезира съда, за да установи неравноправния 
характер на договорна клауза и да откаже да я приложи. Обвързването 
на разпределението на съдебните разноски в това производство само с 
недължимо платените суми, чието връщане е разпоредено, може обаче 
да възпре потребителя да упражни посоченото право, предвид 
разноските, до които води предявяването на иск по съдебен ред (вж. в 
този смисъл решение от 13 септември 2018 г., Profi Credit P., C‑176/17, 
EU:C:2018:711, т. 69). В т. 99 от мотивите и в диспозитива на решението 
е прието, член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Директива 93/13, 
както и принципът на ефективност, трябва да се тълкуват в смисъл, че 
не допускат правна уредба, която позволява част от процесуалните 
разноски да се възлагат върху потребителя в зависимост от размера на 
недължимо платените суми, които са му били върнати вследствие на 
установяването на нищожност на договорна клауза поради 
неравноправния ѝ характер, като се има предвид, че подобна правна 
уредба създава съществена пречка, която може да възпре потребителя 
да упражни предоставеното от Директива 93/13 право на ефективен 
съдебен контрол върху евентуално неравноправния характер на 
договорни клаузи. 

Националната правна уредба, предвидена в чл. 78 ГПК, не прави 
разграничение относно начина на разпределяне на отговорността за 
разноските в съдебните производства с оглед страните и предмета на 
делото – дали една от страните е потребител, а другата 
търговец/продавач/доставчик, както и дали предмет е установяване 
нищожност на договорни клаузи поради техния неравноправен характер 
и възстановяване на платени въз основа на тези клаузи суми. Тоест 
същата допуска присъждане на търговеца на сторените от него в такива 
производства разноски съразмерно на отхвърлената част от исковете на 
потребителя. Видно от цитираното Решение на С. обаче, този подход 
влиза в противоречие с правото на ЕС, което, както е известно, има 
превес над националното законодателство. Решенията на С. по 
тълкуване правото на ЕС имат задължителна сила за всички национални 
юрисдикции, в който смисъл е и чл. 633 ГПК. Ето защо, настоящият 
съдебен състав е длъжен да се съобрази с възприетото в Решение от 
16.07.2020г. по съединени дела С-224/19 и С-259/19 на С.. 

Макар в настоящия случай да са отхвърлени само претенциите по 
предявените отрицателни установителни искове, същите почиват отново 



да оспорените и признати за нищожни клаузи на договора за кредит. В 
тяхната основа е неоснователно получени въз основа на тези клаузи 
суми, но исковете са отрицателни установителни (а не осъдителни по чл. 
55, ал. 1 ЗЗД) поради направено от ищеца изявление за прихващане с 
насрещни вземания на банката. Ето защо, застъпеното становище в 
Решението на С. следва да намери приложение и в тази хипотеза.  
С оглед изложеното, на ответното дружество не следва да бъдат 
присъждани разноски по съображенията, изложени в Решение от 
16.07.2020г. по съединени дела С-224/19 и С-259/19 на С., и възприети 
от настоящия съдебен състав.  

На ищеца следва да бъдат присъдени разноски съразмерно на 
уважената част от исковете. Същият е сторил разноски за платени 
държавни такси в общ размер от 698,66лв., от които следва да му се 
присъди изцяло сумата от 80лв. по уважения неоценяем иск по чл. 26, 
ал. 1 ЗЗД и изцяло сумата от 15лв. за уважената частна жалба. От 
разликата от 603,66лв. следва да му бъде присъдена сума, съразмерна 
на уважената част от исковете, възлизаща на 360,48лв. От платения 
депозит за експертиза от 300лв., следва да му се присъди сумата от 
179,15лв.  

Ищецът е заплатил и сумата от 3323,16лв. за адвокатско 
възнаграждение, от които 595,79лв. следва да му се присъдят изцяло, 
тъй като касаят частното производство по обжалване на определението 
от 08.11.2018г. Разликата до пълния размер, възлизаща на 2727,37лв., е 
за изготвяне на исковата молба и процесулано представителство пред 
настоящата инстанция. В договора за правна защита не е разграничен 
хонорарът в зависимост от отделните искове. Поради това, съдът 
приема, че този хонорар следва да бъде разделен поравно за всеки 
един от исковете – в случая пет иска. И доколкото три от тях са уважени, 
а два отхвърлени, следва да му се присъди сумата от 1636,42лв.  
В заключение, общият размер на разноските, които следва да бъдат 
присъдени на ищеца, е 2271,05лв. 

Воден от горното, съдът  
Р Е Ш И: 

 ПРИЗНАВА ЗА НИЩОЖНИ на основание чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД 
по предявения иск от Г. Д. Д., ЕГН: [ЕГН], с постоянен адрес: [населено 
място],  [улица], вх. ..., ет. ...., ап. ....., срещу  [фирма], ЕИК:[ЕИК], със 
седалище и адрес на управление: [населено място],  [улица], клаузите на 
чл. 1, ал. 1 /в частта „кредитен лимит в швейцарски франкове, в размер 
на равностойност на швейцарски франкове на“/, чл. 3, ал. 5, чл. 6, ал. 2 и 
3, чл. 13 /в частта, касаеща правото на банката едностранно да променя 



приложимите лихви по договора/ и чл. 23, ал. 1 и 2 от сключения между 
страните договор за кредит за покупка на недвижим имот № HL32849 от 
31.01.2008г.  

ОСЪЖДА на основание чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД  [фирма], ЕИК:[ЕИК], със 
седалище и адрес на управление: [населено място],  [улица], да заплати 
на Г. Д. Д., ЕГН: [ЕГН], с постоянен адрес: [населено място],  [улица], вх. 
....., ет. ......, ап. ....., сумата от 6302,04лв., представляваща недължимо 
платени суми от курсови разлики за периода 20.05.2013г.-20.05.2018г. 
по договор за кредит за покупка на недвижим имот № HL32849 от 
31.01.2008г., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба 
– 04.06.2018г. до окончателното плащане.  
ОСЪЖДА на основание чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД  [фирма], ЕИК:[ЕИК], със 
седалище и адрес на управление: [населено място],  [улица], да заплати 
на Г. Д. Д., ЕГН: [ЕГН], с постоянен адрес: [населено място],  [улица], вх. 
....., ет. ....., ап. ......, сумата от 1553,43 швейцарски франка, 
представляваща недължимо платени суми за периода 20.05.2013г.-
20.05.2018г. в резултат от едностранното изменение на лихвения 
процент на възнаградителната лихва по договор за кредит за покупка на 
недвижим имот № HL32849 от 31.01.2008г., ведно със законната лихва 
от подаване на исковата молба – 04.06.2018г. до окончателното 
плащане.  

ОТХВЪРЛЯ предявения от Г. Д. Д., ЕГН: [ЕГН], с постоянен адрес: 
[населено място],  [улица], вх. ...., ет. ...., ап. ....., срещу  [фирма], 
ЕИК:[ЕИК], със седалище и адрес на управление: [населено място],  
[улица], отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 
1 ГПК за установяване недължимост на сумата от 1786,63 швейцарски 
франка, представляваща получени без основание суми за 
възнаградителна лихва за периода 20.08.2008г.-20.04.2013г. по договор 
за кредит за покупка на недвижим имот № HL32849 от 31.01.2008г., 
поради извършено прихващане с насрещното вземане на ответното 
дружество за главница. 
ОТХВЪРЛЯ предявения от Г. Д. Д., ЕГН: [ЕГН], с постоянен адрес: 
[населено място],  [улица], вх. ...., ет. ....., ап. ......, срещу  [фирма], 
ЕИК:[ЕИК], със седалище и адрес на управление: [населено място],  
[улица], отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 
1 ГПК за установяване недължимост на сумата от 3000лв., предявена 
като частична претенция от 3623,95лв., представляваща получена без 
основание сума от курсови разлики за периода 20.03.2008г.-20.04.2013г. 
по договор за кредит за покупка на недвижим имот № HL32849 от 
31.01.2008г., поради извършено прихващане с насрещното вземане на 
ответното дружество за главница. 



ОСЪЖДА  [фирма], ЕИК:[ЕИК], със седалище и адрес на управление: 
[населено място],  [улица], да заплати на Г. Д. Д., ЕГН: [ЕГН], с 
постоянен адрес: [населено място],  [улица], вх. ....., ет. ....., ап. ......, 
сумата от 2271,05лв., представляваща  разноски по делото. 
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски градски съд в 
двуседмичен срок от връчването му на страните. 
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