
 
 
 

Р  Е Ш  Е  Н  И Е №  
19.06.2019 г., град София 

 
В ИМЕТО НА НАРОДА 

 
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, ПЪРВО ГРАЖДАНСКО 

ОТДЕЛЕНИЕ, 166 СЪСТАВ,  в  публично  съдебно  заседание 
проведено на деветнадесети март през две хиляди и деветнадесета 
година, в състав: 

 
РАЙОНЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ДИМИТРОВА 

 
при секретаря Моника Топузова, като разгледа гражданско дело №  
36296 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид   следното: 

 
Предявен  е от ищеца Георги Йосифов Салтиел  срещу    ответника 

,,Банка  Пиреос  България"  АД  иск  с  правно  основание  чл.  55,  ал.   1, 
предл. 1 ЗЗД  за  заплащане  на  сумата  от  11672,51  лв.  -  недължимо 
платени вноски за главница, лихви и такси поради промяна на обменни 
курс на швейцарския франк спрямо лева за периода от 20.05.2013 г. до 
20.01.2016 г. по Договор за кредит за покупка на недвижим имот № 
2669/R/2008, ведно със законна лихва от датата на предявяване на иска 
04.06.2018 г. до окончателното плащане. 

В съдебно заседание на 19.03.2019 г. е допуснато увеличение 
размерна на предявения иск до сумата от 12075,22 лева - недължимо 
платени вноски за главница, лихви и такси поради промяна на обменни 
курс на швейцарския франк спрямо лева за периода от 20.05.2013 г. до 
20.01.2016 г., ведно със законна лихва от датата на предявяване на иска 
04.06.2018 г. до окончателното плащане. 

В исковата молба ищецът Георги Йосифов Салтиел твърди, че на 
13.10.2008 г. сключил с ответника „Банка  Пиреос  България"  АД 
Договор за кредит за покупка на недвижим имот № 2669/R/2008,  по 
който страните били договорили предоставяне на банков кредит в  
размер  на   156000  CHF,  изменен  с Анекс  №1 от 16.04.2015г. Посочва, 
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че с последващо увеличаване на курса на швейцарския франк, се 
увеличила значително вноската по кредита. Поддържа, че клаузите в 
договора за кредит са неравноправни, поради което са нищожни, а 
получените плащания от ответната банка въз основа на тях са без 
правно основание и ответникът дължи връщането им. Счита, че при 
сключването на кредита банката е разполагала с информация, че 
курсовата стойност на франка ще се увеличи и с това е свързан и 
валутен риск за потребителите, което било видно от съдържанието на 
клаузата на чл.28, б. ,,в" от Договора и от чл.26, ал.1 от Анекс №1 от 
16.04.201Sг., в които било предвидено, че кредитополучателят поема да 
носи валутния риск от поскъпването му не било равнозначна на реално 
изпълнение на задължението на търговеца да предостави достатъчна 
преддоговорна информация и да информира  потребителя  за 
възможното драстично увеличаване на курсовата стойност, за риска от 
това увеличение и по какъв начин това изменение ще окаже влияние 
върху финансовото му задължение, чрез разяснения и представяния на 
възможните промени в обменните курсове, които ще доведат до 
знанието достатъчно по обем и съдържание информация,  необходима 
му да вземе решение. Счита, че не само клауза, с която потребител 
декларира получаване на общи условия, но и клауза, с която той 
декларира информираност, не може да води до освобождаване на 
търговеца от провеждане на доказване на реалното настъпване на 
декларирания  факт. Поради това, от включването на клаузата па чл. 28, 
6. ,,в" в договорното съдържание не било извършено дори и минимално 
оповестяване на носения от кредитополучателя валутен риск. Моли 
съда да уважи иска. Претендира разноски в производството. 

В срока по чл. 131 ГПК ответникът „Банка Пиреос България" АД  
е подал отговор на исковата молба, с който оспорва предявения иск  
като неоснователен. Счита, че част от исковата претенция е погасена по 
давност за периода 20.05.2013 г. - 04.06.2013 г. Твърди, че извършените 
от ищеца плащания били единствено с цел погасяване на задълженията 
по сключения между страните договор за кредит за покупка на 
недвижим имот № 2669/R/2008 от 13.10.2008 г., по който страните били 
договорили клаузите при наличие на информираност  относно 
световната икономическа криза през 2007 г. - 2008 г., тъй като за ищеца 
е била налице възможност да се информира от рисковете, свързани с 
избора на конкретна валута. Сочи, че кредитополучателят сам е  избрал 



 

валутата, в която да сключи и заплаща вноските по процесния  договор  
за кредит, както и бил уведомен от представител на  банката  за 
възможни промени на прилагания по кредита обменен курс, поради  
което счита изложените доводи,  поради  които ищецът счита договора   
за недействителен, като неоснователни. Твърди, че в условията на 
валутна криза каквито и прогнози да биха могли да бъдат направени за 
изменение на валутния курс, биха били неточни. Оспорва твърденията,  
че българската валута била обвързана с швейцарския франк, като се 
позовава на приложимостта на разпоредбите на чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗБНБ. Договора не съдържал неравноправни клаузи, като цитираната от 
ищеца клауза относно информираността на кредитополучателя относно 
възможността от валутен риск, имала декларативен характер и не 
противоречала на изискванията за добросъвестност при договаряне. 
Поддържа, че клаузата за отпускане на  кредита  в  сочената 
чуждестранна валута, избрана от ищеца, е ясна и разбираема за 
потребителя, който следва да е положил  дължимата  грижа  и  да 
установи евентуален риск от договаряне на кредита в тази валута, като 
клаузата не можело да се счита за неравноправна. Моли съда да  
отхвърли исковете. Претендира присъждане на  разноски. 

Настоящият състав, като прецени събраните по делото 
доказателства по реда на чл. 235, ал. 2 вр. чл. 12 ГПК, по  свое  
убеждение, намира за установено от фактическа и правна страна 
следното: 

За основателността на иска с правно основание чл. 55, ал. 1, пр. 1 
ЗЗД в тежест на ищеца е да докаже факта на своето  обедняване  за  
сметка на ответника чрез плащането на процесиите суми, а в тежест на 
ответника е да докаже наличието на основание за имущественото 
разместване включително      индивидуалната    договореност     на 
процесиите клаузи, обстоятелството, че те  са  разбираеми  за 
потребителя и пр. 

По делото не се спори, а и от  представените  писмени 
доказателства се установява, че между страните е сключен Договор за 
кредит  за покупка  на недвижим  имот № 2669/R/2008,  изменен  с Анекс 
№ 1 от 16.04.2015 г., по силата на който ответникът е предоставил на 
ищеца и неговата съпруга кредит в швейцарски франкове в размер на 
156000 CHF. С договора кредитополучателят поема насрещно 
задължение  да  върне  ползвания  кредит,  заедно  с  дължимите  лихви в 

 
з 
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сроковете и при условията, уговорени в него. В чл. 25 от договора е 
уговорено, че при погасяване на вземаниятана банката във валута 
различна от тази посочена в договора, което предполага арбитражни 
операции, евентуални курсови разлики са за сметка на получателя. В 
чл. 28 б. ,,в" от Договора за кредит е предвидено, че 
кредитополучателят декларира, че е информиран от банката и приема, 
че ползването на кредит в швейцарски франкове включва валутен риск 
и е възможно  крайната цена  на кредита в левова или  еврова . 
равностойност  да  бъде  различна  от първоначалната сума в 
оригиналнавалута (швейцарски франк), при промяна на валутния курс 
евро/швейцарския франк или към швейцарския франк/лев, както и че 
банката не носи отговорност при настъпване  на  неблагоприятни 
последици,  вследствие  на  промяната  на   валутния  курс 
евро/швейцарския франк или към швейцарския франк/лев. 

Процесният договор попада в предметния обхват на ЗЗП, като 
ищецът е потребител по смисъла на § 13, т. 1 ДР ЗЗП, а банката е 
търговец по смисъла на § 13, т. 2 ДР ЗЗП, поради което и в 
отношенията им са приложими и разпоредбите на Закона за защита на 
потребителите. 

От сравнителното тълкуване на разпоредбите на закона може да 
се изведе, че неравноправна е тази клауза в договора, която не отговаря 
на изискването за добросъвестност и едновременно с това е неясна или 
двусмислена и уврежда или цели и създава значително неравновесие 
между правата и задълженията на търговеца и потребителя, което в 
крайна сметка може да доведе до увреждането на последния - арг. от 
чл. 143, чл. 145, чл. 147 ЗЗП. Съдът, след като взе предвид определение 
по дело № С-119/17 СЕС, както и отговора на правния въпрос, даден в 
Решение № 295 от 22.02.2019г., постановено по гр. дело № 3539 по 
описа за 2015г. на ВКС, ТК, II отделение, а именно, че неравноправна е 
неиндивидуално договорена клауза от кредитен договор в 
чуждестранна валута, последиците от която са цялостно прехвърляне 
на валутния риск върху потребителя и която не е съставена по 
прозрачен начин, така че кредитополучателят не може да прецени на 
основание ясни и разбираеми критерии икономическите последици от 
сключването на договора и когато при проверката й за неравноправния 
характер бъде констатирано, че въпреки изискванията за 
добросъвестност,  тя  създава  във  вреда  на  потребителя    значително 
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неравновесие между правата и задълженията на страните, произтичащи 
от договора, като в този случай за валутните разлики приложение не 
намират изключенията на чл. 144, ал. 3 ЗЗП, намира, че клаузите от 
договора, прехвърлящи върху потребителя риска от изменение на 
курсовите разлики са неравноправни. 

С оглед чл. 145, ал. 1 ЗЗП, клаузата на чл. 28, 6. ,,в" от Договора  
за кредит следва да се тълкува ведно с останалите клаузи в него, както  
и с оглед всички обстоятелства, свързани със сключването на договора 
към датата на сключването. Посочената клауза от договора не отговаря 
на изискването за яснота и разбираемост. В конкретния случай банката 
не е предоставила на потребителя към момента на сключване на 
договора за кредит в чуждестранна валута цялата  относима 
информация, която би му позволи да прецени икономическите 
последици от клаузата за валутния риск за финансовите му задължения, 
за които ще му бъде икономически трудно да понесе при значимо 
обезценяване на валутата, в която получава доходите си. 
Предоставената от банката информация, че ползването на кредит в 
швейцарски франкове включва валутен риск и е възможно крайната 
цена на кредита в левова или еврова равностойност да бъде различна от 
първоначалната сума в оригиналнавалута (швейцарски франк), при 
промяна на валутния курс евро/швейцарския франк или към 
швейцарския франк/лев, не води до извод, че е налице „достатъчна 
информираност" на потребителя, съобразно даденото от СЕС тълкуване 
по дело С-119/17. Кредитополучателят - физическо лице е сключил 
жилищен кредит в швейцарски франкове. На потребителя обаче като 
по-слабата страна в правоотношението, вкл. с оглед степен на 
информираност, не е предоставена информация при сключването на 
договор за жилищен кредит със срок на издължаване от 25 години 
какви са очакваните прогнози относно промяната на швейцарския 
франк, спрямо който националната валута няма фиксиран курс, с 
каквато информация банката следва да разполага, тъй като е неизменна 
част от професионалната й дейност, както и какви действия може да 
предприеме кредитополучателят, за да минимализира валутния риск, 
вкл. чрез застраховането му или използването на други финансови 
инструменти. След като банката не е изпълнила задължението си да 
уведоми по-слабата страна по договора за възможните промени в 
обменните  курсове  с  оглед  валутния  риск,  свързан  с  вземането  на 
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давност, а не с кратката 3-годишна давност. Давността тече от момента 
на възникване на вземането, което при хипотезата на начална липса на 
правно основание е от деня на неоснователното разместване на благата. 
В настоящия случай това съгласно твърденията в исковата молба е 
станало в периода от 20.05.2013 г. до 20.01.2016 г., в който ежемесечно 
са заплащани от ищеца процесиите суми. Съгласно чл. 114, ал. 1 ЗЗД, 
давността тече от момента, в който вземането е изискуемо. 
Задължението, поето от ищеца е да внася анюитетните вноски за 
погасяване на задълженията по договорите за кредит и следователно 
давността тече отделно за всяка анюитетна вноска от датата, на която 
плащането е било дължимо по отношение на банката. Исковата молба е 
постъпила в съда на 04.06.2018 г. с дата на пощенското клеймо 
25.05.2018 г. и прекъсва течението на погасителната давност по 
отношение на всички анюитетни  вноски, падежирали  след 25.05.2013  
г., съгласно чл. 116, б. ,,Б" ЗЗД. Съдът изчисли непогасената част от 
вземанията, използвайки таблицата на вещото лице на стр. 4-5 от 
заключението по ССчЕ /лист 130-131 от делото/ в размер на 11793,72 
лева за периода от 25.05.2013 г. до 20.01.2016 г., поради което 
предявеният иск се явява основателен до посочените размер и период и 
следва да бъде отхвърлен до пълния предявен размер от 12075,22 лева 
(съобразно направеното в открито съдебно заседание от 19.03.2019 г. 
увеличение на иска) и за периода 20.05.2013 г. -  24.05.2013 г. 

Ищецът е сключил договора като кредитополучател заедно със 
съпругата си Ивелина Тодорова Маркова Салтиел, като по делото не е 
спорно, че плащането на месечните анюитетни вноски по кредита е 
извършено от ищеца. Вземането за връщане на даденото без основание 
възниква за лицето, което е обедняло за сметка на ответника,  а 
доколкото в случая по делото няма спор, че ищецът е заплащал месечни 
вноски, следва да се присъдят в полза на ищеца приетите за дължими от 
съда суми в цялост. 

Съобразно изхода от спора, право на разноски имат и двете  
страни. Предвид своевременно направеното искане в тази насока, в 
тежест на ответника следва да бъдат присъдени сторените от ищеца 
разноски в размер на 483,01 лева -  заплатена държавна  такса, 350   лева 
- заплатен депозит за експертиза и 1500 лева - реално заплатено 
адвокатско възнаграждение, които съобразно уважената част  от 
исковете  възлизат  в  размер  на  2278,62  лева.  Ответникът  е извършил 
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разноски във връзка с производството по делото в размер на 350 лева - 
заплатен депозит за експертиза и 1500 лева - реално заплатено 
адвокатско възнаграждение, като съобразно размера на отхвърлената 
част от иска следва да бъде присъдена сумата 36,13 лева. 

 
Мотивиран от горното, настоящият състав на Софийски  районен 

съд 
 
 
 

РЕШИ: 
 

ОСЪЖДА „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 
831633691,   със  седалище  и  адрес  на  управление   гр.  София,     бул. 
„Цариградско шосе" № 115 Е ДА ЗАПЛАТИ на Георги Йосифов 
Салтиел, ЕГН  7902246344,  с  постоянен  адрес  гр. София,  ж.к.  Младост 
1 65, вх. 3, ет. 2, ап. 52 на основание чл. 55, ал. 1, пред. 1 ЗЗД сумата от 
11793,72 лева - недължимо платени вноски за главница, лихви и такси 
поради промяна на обменни курс на швейцарския франк спрямо лева за 
периода от 25.05.2013 г. до  20.01.2016  г.  по  Договор  за  кредит  за 
покупка на недвижим имот № 2669/R/2008, ведно със законна лихва от 
04.06.2018 г. до окончателното плащане като ОТХВЪРЛЯ иска за 
горницата над уважения размер до пълния предявен размер от 12075,22 
лева - недължимо платени вноски за главница, лихви и такси поради 
промяна на обменни курс  на  швейцарския  франк  спрямо  лева  за 
периода  от 20.05.2013  г. до 24.05.2013  г. като НЕОСНОВАТЕЛЕН. 

 
ОСЪЖДА „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 

831633691,   със  седалище  и  адрес  на  управление   гр.  София,     бул. 
„Цариградско шосе" № 115 Е ДА ЗАПЛАТИ на Георги Йосифов 
Салтиел, ЕГН 7902246344, с постоянен адрес гр. София, ж.к. Младост 
1 65, вх. 3, ет. 2, ап. 52 на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сумата 2278,62 
лева - разноски в производството пред СРС. 

 
ОСЪЖДА Георги Йосифов Салтиел, ЕГН 7902246344, с 

постоянен адрес гр. София, ж.к. Младост 1 65, вх. _3, ет. 2, ап. 52 ДА 
ЗАПЛАТИ на заплати на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 
831633691,   със  седалище  и  адрес  на  управление   гр.  София,     бул. 



10  

„Цариградско  шосе" № 115 Е  на основание  чл.  78,  ал.  3  ГПК сумата 
36,13 лева - разноски в производството пред СРС. 

 
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски  градски 

съд в двуседмичен срок от връчване на препис на страните. 
 

ПРЕПИС от решението да се връчи на страните. 
 
 

РАЙОНЕНСЪ 
 

j 


	неравновесие между правата и задълженията на страните, произтичащи от договора, като в този случай за валутните разлики приложение не намират изключенията на чл. 144, ал. 3 ЗЗП, намира, че клаузите от договора, прехвърлящи върху потребителя риска от и...
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