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В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, І Гражданско отделение, 118 състав в публично 
заседание на двадесет и шести юни две хиляди и двадесета година в състав: 

 

          РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИМИТЪР ПЕТРОВ 

 

при секретаря Диана Тодорова разгледа докладваното от съдия П. гр.д. № 49902 
по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното: 

 

Производството е по искова молба подадена от К. Г. К. срещу  [фирма] (в 
самостоятелно качество и като правоприемник в хода на процеса на основание 
чл.227 ГПК на първоначалния ответник и „Б. Р. С.‘ АД), с която съгласно 
уточнението от 29.11.2018г. са предявени обективно кумулативно съединени 
искове с правно основание чл.146, ал. 1 във връзка с чл. 143 и 144 от Закона за 
защита на потребителите и чл. 55, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите 
за прогласяване нищожността на договорни клаузи и връщане на събрани без 
основание суми, както следва: за прогласяване нищожността на чл.1 , ал. 1 /в 
частите регламентиращи задължение в швейцарски франкове /, на чл. 3, ал. 5, на 
чл. 6, ал. 2 /в частта на изречение първо „швейцарски франкове” и на изречение 
второ/, на чл. 6, ал. 3, на чл. 12, на чл. 20 и на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Договор за 
потребителски кредит № HL 37682 от 20.06.2008г. , на чл. 4 от Допълнително 
споразумение от 18.03.2009г., на чл. 3 от Допълнително споразумение от 
29.04.2010г., на чл. 5, на чл. 6, ал. 2 и на чл. 10 от Допълнително споразумение от 
13.05.2011г., на чл. 3, на чл. 4, ал. 2, на чл. 5, на чл. 9 и на чл. 10 от Допълнително 
споразумение от 31.05.2014г., на чл. 3, на чл. 5, на чл. и на чл. 10 от Допълнително 
споразумение от 24.01.2015г.; както и за връщане на сумата от 300 шв.франка 
получена без основание от ответника лихва за месец юли 2015г. въз основа на 
едностранно увеличаване на лихвения процент по договора, както и сумата от 
120,85 евро – недължимо надвзети за месец юли 2015г. курсови разлики по 
договора за потребителски кредит, както и за сумата от 633,68 шв.франка, 
получена без основание от ответника лихва за периода от 10.07.2013г. до 
10.05.2015г.  въз основа на едностранно увеличаване на лихвения процент по 
договора, както и за сумата от 1733,08 евро представляваща недължимо надвзети 
за периода от 10.09.2013г. до 10.05.2015г. курсови разлики по договора за 
потребителски кредит, като се претендира и законната лихва върху главниците 



за периода от датата на предявяване на исковата молба в съда – 27.07.2018г. до 
окончателното изплащане. 

Ищцата твърди, че на 20.06.2008г. сключила с ответника Договор за банков кредит 
за покупка на недвижим имот HL 37682, по силата на който банката ѝ 
предоставила кредитен лимит в размер на равностойността в швейцарски 
франкове на 52 000 евро по курс „купува“ за швейцарския франк към евро на 
банката в деня на усвояване на кредита. Впоследствие, месец след усвояване на 
кредита вземанията по него са цедирани от банката на втория ответник  [фирма], 
с който ищцата сключила анекси по договора от 29.04.2010г., 13.05.2011г., 
11.07.2012г., през 2013г., 31.05.2014г. и 24.01.2015г. Впоследствие вземанията по 
договора са цедирани обратно на банката. 

Ищцата твърди, че уговорената възнаградителна лихва по договора е в размер на 
5.65% годишно, като кредитът се погасява за срок от 240 месеца, на равни месечни 
(анюитетни) вноски включващи главница и лихва. Твърди обаче, че още от 
07.07.2008г. лихвените нива по договора започнали да се увеличават от 
кредитора. Твърди, че кредитът реално е предоставен и усвоен в евро, а не в 
швейцарски франкове, които се предоставят по блокирана сметка с която 
кредитополучателя не може да оперира и след това служебно се превалутират от 
банката. Твърди, че банката като професионалист търговец е била наясно, че 
курсът на швейцарския франк ще започне да нараства спрямо еврото, което ще 
доведе до нарастване на погасителните вноски по договора за кредит. Банката не 
е запознала ищцата с реалните рискове от повишаване на курса, съответно 
задължението ѝ по договора, възползвала се е недобросъвестно от 
неосведомеността и неопитността на потребителя, което е довело до сключването 
на договорни клаузи изцяло във вреда на потребителя. Твърди, че клаузите 
обвързващи задълженията по договора с курса на швейцарския франк 
„прехвърлят“ целия валутен риск за потребителя, уговорени са недобросъвестно 
в негова вреда и са неравноправни по смисъла на чк.143 и 144 ЗПП. Тези клаузи не 
са били уговорени индивидуално с нея- касае се за типови договори, без да ѝ бъде 
разяснен реалният риск от тях, поради което са нищожни на основание чл.146 
ЗПП. Освен прогласяване нищожността на цитираните по-горе клаузи от договора 
и анексите към него, претендира и връщане на получените от ответниците без 
основание суми в резултат от повишаване на месечната анюитетна вноска над 
размера по погасителния план, вследствие от повишаване курса на швейцарски 
франк. Поддържа и, че банката едностранно, без наличие на обективна и ясна 
методология и без да са налице предпоставки на пазара, е увеличавала 
едностранно размера на възнаградителната лихва по договора. Поддържа, че 
клаузите предоставящи възможност на банката  едностранно да увеличава 
лихвения процент по договора също са неравноправни и събраната сума въз 
основа на тези увеличения е получена без основание, поради което претендира и 
нея. 

В срока по чл.131 ГПК, ответниците са депозирали отговор на исковата молба, в 
който оспорва исковете. Поддържа, че договорената между страните сума по 
кредита е в швейцарски франкове, а не в евро. Твърди, че по искане на ищцата ѝ е 



предоставен кредитен лимит в размер на равностойността в швейцарски 
франкове на 52 000 евро и ищцата е поела задължение да прави погасителни 
вноски в чужда валута – швейцарски франкове. Ищцата изрично е поискала 
отпускане на кредита в швейцарски франкове с попълване на нарочно искане. 
Същото се потвърждава и от подписаните между страните допълнителни 
споразумения – анекси към договора за кредит, както и от погасителните планове 
към тях, подписани от ищцата, с което тя се е съгласила с размера на 
погасителните вноски. Оспорва от страна на банката да са използвани 
недобросъвестно заблуждаващи практики с цел ощетяване на потребителя. 
Поддържа, че към момента на подписване на договора банката не е знаела и не е 
могла да предвиди по какъв начин ще се променя курсът на чуждата валута. 
Поддържа, че различният размер на събираните месечни вноски се дължи на 
обстоятелството, че договорът е сключен при променлива лихва, в размер на 
сбора на БЛП на банката за жилищни кредити в швейцарски франкове, валиден за 
съответния период, плюс договорна надбавка от 1.15 пункта. Страните са 
уговорили в договора, рискът от промяната на курса на швейцарския франк – 
валутата, в който е сключен договорът, да се носи и от двете страни предвид 
невъзможността от предварително прогнозиране на измененията му, като 
същият бил налице винаги при сключването на договор в различна валута от тази, 
в която кредитополучателят получава доходите си. Между страните било 
постигнато съгласие за усвояване и погасяване на кредита именно в чуждата 
валута, като този вид договор е бил избран от ищцата след подробно запознаване 
с офертите на банката. Поддържа, че измененията в размера на лихвата се 
дължали не на волята на банката, а на обективни финансови, икономически и 
пазарни фактори, които формират базовия лихвен процент. Заявява, че 
практиката на С. на която се позовава ищцата е неотносима. 

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите 
на страните, с оглед разпоредбата на чл. 235, ал. 2 от ГПК, приема за установено 
следното: 

Съгласно Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL 37682 от 
20.06.2008г., ответната банка предоставя на ищцата К. Г. К. кредитен лимит в 
швейцарски франкове в размер на равностойността на 52000 евро, от които 8490 
евро за покупка на недвижим имот и 43510 евро за други разплащания, по курс 
„купува” на швейцарския франк към евро на  [фирма] в деня на усвояване на 
кредита. Разрешеният кредит се усвоява по блокирана сметка в швейцарски 
франкове /чл.2, ал.1 от договора/, като усвоеният кредит в швейцарски франкове 
по сметката по чл.2, ал.1 се превалутира служебно от банката в евро по търговски 
курс „купува” на швейцарския франк към евро на банката в деня на усвояването, 
като се превежда по открита в банката сметка на кредитополучателя в евро /чл.2, 
ал.3 от договора/. Съобразно чл.6, ал.2 от договора за кредит, 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 
главницата и/или лихвата кредитополучателят не е осигурил дължимата сума в 
швейцарски франкове по сметката си по чл.2, ал.1, но има средства в лева или евро 



по свои сметки в банката, погасяването на кредита може да се извърши от банката 
освен във валутата на кредита и в лева или евро, след служебно превалутиране на 
тези средства в швейцарски франкове по курс „продава” на банката за 
швейцарския франк към лева/ евро, за което кредитополучателят с подписването 
на настоящия договор дава своето неотменно и безусловно съгласие и 
оправомощава банката. Според чл.21 от договора, превалутиране е промяна на 
валутата, в която се изчислява стойността на задължението, при което следва да 
се приложи съответния лихвен процент, приложим за новата валута на кредита 
при изчисляване на лихвата по същата. В чл.22, ал.1 от договора 
кредитополучателят декларира, че е запознат и съгласен с обстоятелството, че 
промяната на обявения от банката курс купува и/или продава на швейцарския 
франк към българския лев или евро, както и превалутирането по чл.21 от 
договора, може да има за последица, включително в случаите на чл.6, ал.2 /от 
договора/, повишаване на размера на дължимите погасителни вноски по кредита, 
изразени в лева / евро, като напълно приема да носи за своя сметка риска от 
такива промени и повишаване, както и че е съгласен да поеми всички вреди 
/включително и пропуснати ползи/, произтичащи от промяната на валутните 
курсове и новите лихви, приложими по превалутирания кредит. 
Кредитополучателят декларира в чл.22, ал.2 от договора, че изцяло е запознат и 
разбира икономическия смисъл и правните последици на разпоредбите на чл.6, 
ал.2 и чл.20-22 от договора, както и че е съгласен с настъпването им. 

Размерът на дължимата лихва е уговорен в чл.3 от договора, съгласно който 
кредитополучателят дължи на банката годишна лихва в размер на сбора на 
Базовия лихвен процент (БЛП) на Банката за жилищни кредити в швейцарски 
франкове, който при подписване на договора е 4,5 %, плюс надбавка от 1,15 %.  

Приети са като писменидоказателства по делото Допълнителни споразумения 
към договора за кредит от 18.03.2009г., 13.05.2011г., 11.07.2012г., 31.05.2014г. и от 
24.01.2015г., както и молби от ищцата за предоговаряне на условията по кредита. 
Прието е и Искане за усвояване на суми по кредит, както и извлечения за 
извършените погасявания. 

По делото са приети основно и допълнително заключения на ССчЕ, които не са 
оспорени от страните. Вещото лице е проследило извършените промени в размера 
на ГЛП по процесния кредит, който първоначално е бил 5,65 %, впоследствие е 
променян неколкократно, като е увеличаван неколкократно до 8,69 %, считано от 
10.08.2015г. При проследяване движението по кредита вещото лице е изчислило, 
че получената валутна разлика за периода 10.07.2013г. – 10.05.2015г. (периодът 
по исковата молба) е 1388,90 евро платени от кредитополучателя повече, 
вследствие на увеличилия се валутен курс за швейцарския франк. За същия исков 
период, предмет на делото – 10.07.2013г. – 10.05.2015г., вещото лице е изчислило, 
че реално платената от кредитополучателя възнаградителна лихва по договора е 
в размер на 5865,75 шв.франка, което е по-малко от дължимата възнаградителна 
лихва за същия период при първоначално уговорения в договора ГЛП от 5,65 % - 
7884,45 шв.франка, което се дължи на намаляването на ГЛП с допълнителните 
споразумение – отразено от вещото лице в експертизата.  



При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна 
следното: 

По исковете с правнооснование чл.146, ал. 1 във връзка с чл. 143 и 144 от Закона 
за защита на потребителите, за прогласяване нищожността на следните 
договорни клаузи: 

- чл.1 , ал. 1 /в частите регламентиращи задължение в швейцарски франкове /, на 
чл. 3, ал. 5, на чл. 6, ал. 2 /в частта на изречение първо „швейцарски франкове” и на 
изречение второ/, на чл. 6, ал. 3, на чл. 12, на чл. 20 и на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от 
Договор за потребителски кредит № HL 37682 от 20.06.2008г.; 

- на чл. 4 от Допълнително споразумение от 18.03.2009г.; 

- на чл. 3 от Допълнително споразумение от 29.04.2010г.; 

-на чл. 5, на чл. 6, ал. 2 и на чл. 10 от Допълнително споразумение от 13.05.2011г; 

- на чл. 3, на чл. 4, ал. 2, на чл. 5, на чл. 9 и на чл. 10 от Допълнително споразумение 
от 31.05.2014г.; 

-на чл. 3, на чл. 5 и на чл. 10 от Допълнително споразумение от 24.01.2015г.; 

Ищцата - кредитополучател е физическо лице и като такова има качеството 
потребител по смисъла на § 13, т.1 от ДР на Закона за защита на потребителите 
/З./ и се ползва от защитата на потребителите, предвидена в специалния закон. 
Законът обявява за неравноправна всяка уговорка във вреда на потребителя, 
която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително 
неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя (чл. 143 
от З.), като примерно изброява редица типични случаи, измежду които и клауза, 
която позволява на търговеца или доставчика да променя едностранно условията 
на договора въз основа на непредвидено в него основание (т. 10 на чл. 143 от З.) 
или клауза, която дава право на търговеца да увеличава цената, без потребителят 
да има право в тези случаи да се откаже от договора, ако окончателно 
определената цена е значително завишена в сравнение с цената, уговорена при 
сключването на договора (т. 12 на чл. 143 от З.). 

При тълкуване на оспорената чл.6, ал.2 от Договора, в съответствие с останалите 
клаузи на сключения между страните договор за кредит, съдът намира че реално 
размерът на договорения кредит като конкретна сума е определен в чл.1 
единствено в евро – 52 000 евро, а не в швейцарски франкове. В чл.2, ал.1 от 
договора е предвидено, че кредитът се усвоява в швейцарски франкове, но достъп 
до тази сметка кредитополучателят няма, тъй като същата е блокирана. 
Швейцарските франкове от блокираната сметка служебно се превалутират от 
банката в евро преди усвояването им и реалното усвояване на кредита от 
потребителя става именно в евро по негова сметка в тази валута. От самите 
уговорки на договора, а и от заключението на ССчЕ е видно, че паричен поток от 
кредитодателя към кредитополучателя в швейцарски франкове не е налице, като 
швейцарският франк е само „валута на сметката”, а не „валута на плащането” към 



момента на усвояване на кредита. Действителното предоставяне и усвояване на 
кредита е в резервната валута на страната – в евро. 

Очевидно е, че формално клаузите на договора предвиждат отпускането на 
кредитополучателя на парична сума в определена валута – швейцарски франкове 
и задължението за погасяване в същата валута, но обстоятелствата по 
сключването на договора и неговото изпълнение сочат, че кредитът реално е 
отпуснат в евро – след извършеното от банката превалутиране на кредита от шв. 
франкове на 52 000 евро, получената сума в евро е постъпила по разплащателната 
сметка на кредитополучателя в евро на 26.06.2008г., от където е усвоена. Тоест 
уговорената парична единица – швейцарски франкове по блокираната сметка, 
служи само за изчисленията и се използва виртуално. Клаузата на чл.6, ал.2 от 
Договора, прехвърля изцяло на кредитополучателя - потребител риска от 
повишаване на външната и/или на вътрешната стойност на виртуално 
използваната парична единица – швейцарски франк, макар той да е получил 
кредита в различна валута - евро, на която реално е бил потребител. 

В същото време, нито цитираната по-горе разпоредба на чл.22 от Договора, 
нито която и да е друга клауза от него, не излага при условията на достатъчна 
прозрачност за лице-потребител непрофесионалист, конкретното 
функциониране на обменния механизъм на виртуално използваната парична 
единица, по начин по който потребителят да може да изчисли въз основа на 
ясни и разбираеми критерии икономическите последици произтичащи от 
подписването на договора при тези условия на клаузите на чл.6, ал.2 и чл.22. 
Ответникът не ангажира никакви доказателства, че е проявил добросъвестност 
и в конкретния случай потребителят е бил запознат по изчерпателен начин с 
рисковете, свързани с промени в обменните курсове при вземане на кредит във 
валута, в която кредитополучателят не получава доходите си, и за възможните 
негативни икономически последици за финансовите му задължения, така че да 
може потребителят сам да прецени потенциалните последици и да направи 
извод за обхвата на задълженията си. Показанията на разпитания в тази връзка 
свидетел не бяха убедителни и конкретни.  

Действително с клаузата на чл.22 от договора потребителят е декларирал, че е 
запознат и съгласен с поемането на валутния риск, но декларацията е 
формална. Касае се за типова клауза на договора, приложима към всички 
сходни договори сключвани с клиенти на банката. По делото не са ангажирани 
никакви доказателства в конкретния случай банката да е проявила 
добросъвестност, като чрез отговорните служители да е разяснила на 
кредитополучателя, преди сключване на договора, че рискът от подписване на 
договор при тези условия е обусловен от принципно спекулативния характер на 
обвързване на задълженията с валута, чийто курс спрямо местната валута не е 
контролиран в страната по начина уреден за еврото в чл. 29 ЗБНБ, което 
създава реална предпоставка за неконтролируемо нарастване на дълга на 
потребителя при промяна в курса на използваната само за целите на 
превалутирането валута. 



По тези съображения съдът приема, че в конкретния случай ответникът-
търговец не е доказал да е действал добросъвестно – да е запознал 
кредитополучателя с реалния риск да обвърже задълженията си по договора с 
променлива стойност на валута, която не е контролирана и той реално не 
ползва, а същевременно поема целия валутен риск, без да е наясно точно какъв 
е.  

С оспорената клауза на чл.6, ал.2 от Договора, банката-ответник е поставила 
потребителя в неравностойно положение спрямо нея, поради което и съдът 
намира разпоредбата за неравноправна и като такива – нищожна на основание 
чл.146, ал.1 З.. Не се събраха доказателства клаузата да е била уговорена 
индивидуално, като показанията на свидетеля не бяха конкретни и не си 
спомняше конкретно този случай. Обстоятелството, че впоследствие страните 
са подписали споразумение, с което са променили лихвения процент и са 
намалили дължимата главница, не доказва факта на индивидуалното 
договаряне на клаузата на чл.6, ал.2 от договора – а именно, конкретно на 
потребителя да е бил разяснен рискът от промяната на валутния курс, по какъв 
точно начин тази промяна ще се отрази на задълженията му по договора и на 
месечната погасителна вноска, възможностите за ново предоговаряне и т.н. 
Отделно от това и преценката за нищожността на договорна клауза се прави 
към момента на сключването ѝ, в който смисъл са и указанията на ТР № 1 от 
15.06.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г., ОСТК на ВКС, а към момента на сключване 
на договора, няма никакви доказателства за индивидуалното договаряне на 
неравноправната клауза на чл.6, ал.2 от договора. По тези съображения съдът 
намира, че клаузите прехвърлящи валутния риск върху кредитополучателя и 
обвързващи размера на лихвата с курса на швейцарския франк, а именно – чл.1 
, ал. 1 /в частите регламентиращи задължение в швейцарски франкове /, на чл.6, 
ал.2,  чл. 20 и на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Договор за потребителски кредит № HL 
37682 от 20.06.2008г., както и свързаните с тях – чл.4 от Допълнително 
споразумение от 18.03.2009г.; чл. 3 от Допълнително споразумение от 
29.04.2010г., са нищожни на основание чл.146, ал. 1 във връзка с чл. 143 и 144 
от З..  

Отделно от това, при тълкуване и на останалите оспорени клаузи  от договора -  
на чл. 3, ал. 5, чл. 6, ал. 3 и чл. 12, е видно, че изменението на годишния лихвен 
процент по договора е поставено изцяло във властта на банката – кредитор, 
която може изцяло по субективна преценка на управляващия си орган, да реши 
дали лихвения процент да бъде изменян, кога и по какъв начин. В цитираните 
клаузи е изключена възможността потребителят по какъвто и да е начин да 
влияе на преценката банката дали лихвеният процент да бъде изменен или не. 
Нещо повече. Действително част от посочените в клаузите предпоставки 
съставляват обективни пазарни индекси, извън властта на страните по 
договора, но преценката, дали въз основа на промяната на тези индекси, следва 
да бъде променен и лихвеният процент от договора, отново е предоставена 
единствено на банката-кредитор, както гласи и изричният им текст. 
Действително вещото лице по ССчЕ е проследило промените в стойностите на 
посочените условия за изменение на БЛП, но преценката дали да има 



изменение, в каква насока и в какъв размер, зависи само от решението на 
управляващия орган на банката - К. за управление на активите и пасивите. 
Видно е, че оспорените клаузи дават възможност на банката-кредитор 
едностранно, по собственика преценка, която не е обвързана нито с волята на 
потребителя, нито с конкретни промени на пазарните индекси, да променя 
лихвения процент по договора за кредит по начин и размер зависещ единствено 
от кредитора. Така предвидени клаузите поставят кредитополучателят в 
неравнопоставено положение спрямо банката. Следователно оспорените 
клаузи на чл.3, ал.5, чл.6, ал.3 и чл.12, и свързаните с тях чл.5, чл.6, ал.2 и на 
чл. 10 от Допълнително споразумение от 13.05.2011г.; чл. 3, чл. 4, ал. 2, чл. 5, 
чл. 9 и на чл. 10 от Допълнително споразумение от 31.05.2014г., както и на чл. 
3, на чл. 5 и на чл. 10 от Допълнително споразумение от 24.01.2015г., с които се 
предвижда, че Базовият лихвен процент по договора се определя периодично 
от банката и се дава право на кредитора да извършва изменения или 
допълнения на условията по договора, които стават задължителни за 
кредитополучателя, са неравноправни по смисъла на чл. 143 З., тъй като са във 
вреда на потребителя, доколкото дават право на едностранно изменение на 
договора от страна на банката, не отговарят на изискванията за 
добросъвестност и водят до неравновесие във вреда на потребителя, поради 
което също са нищожни на основание чл.146, ал. 1 във връзка с чл. 143 и 144 
З.. 

По иска с правно основание чл.55, ал.1 ЗЗД: 

Установи се от заключението на вещото лице, че получената от банката валутна 
разлика за периода 10.07.2013г. – 10.05.2015г. е 1388,90 евро платени от 
кредитополучателя повече, вследствие на увеличилия се валутен курс за 
швейцарския франк, която сума е получена без правно основание от банката 
въз основа на цитираните по-горе нищожни клаузи на договора и подлежи на 
връщане по предявения иск с правно основание чл.55, ал.1 ЗЗД. За този период 
искът е основателен до този размер и следва да бъде уважен, а за разликата 
до пълния предявен размер от 1733,08 евро следва да бъде отхвърлен. 
Съответно за месец юли 2015г. платената в повече сума е 56,78 евро до който 
размер претенцията е основателна, а за разликата над тази сума до предявения 
размер от 120,85 евро е неоснователна. Неоснователна е претенцията за 
претендираната сума от 633,68 шв.франка, за която ищцата твърди да е 
получена без основание от ответника лихва за периода от 10.07.2013г. до 
10.05.2015г. и 300 шв.франка за м. юли 2015г. въз основа на едностранно 
увеличаване на лихвения процент по договора, доколкото от заключението на 
вещото лице се установи, че за този период, не е налице едностранно 
увеличение на ГЛП по договора, довело до заплащане на лихва по-висока от 
първоначално уговорената.  

По отговорността на страните за разноски: 

При този изход на спора, на основание чл.78, ал.1 ГПК, ищцата има право на 
разноски съразмерно с уважената част от исковете в размер на 2415,54 лева от 
общо 2683,93 лева, съгласно неоспорения списък по чл.80 ГПК. 



Ответникът на основание чл.78, ал.3 ГПК има право на разноски съразмерно с 
отхвърлената част от исковете в размер на 525,64 лева от общо 5256,39 лева, 
съгласно неоспорения списък по чл.80 ГПК. 

Воден от горното, Софийски районен съд, 118 състав 

 

Р Е Ш И: 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявените от К. Г. К. с ЕГН [ЕГН] срещу  
[фирма] с ЕИК[ЕИК] искове с правно основание чл.146, ал. 1 във връзка с чл. 
143 и 144 от Закона за защита на потребителите, че клаузите на чл.1, ал.1 /в 
частите регламентиращи задължение в швейцарски франкове /, на чл.3, ал.5, 
на чл.6, ал.2, на чл. 6, ал. 3, на чл. 12, на чл. 20 и на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от 
сключения между тях Договор за потребителски кредит № HL 37682 от 
20.06.2008г.; на чл. 4 от Допълнително споразумение от 18.03.2009г.; на чл. 3 от 
Допълнително споразумение от 29.04.2010г.; на чл. 5, на чл. 6, ал. 2 и на чл. 10 
от Допълнително споразумение от 13.05.2011г.; на чл. 3, на чл. 4, ал. 2, на чл. 5, 
на чл. 9 и на чл. 10 от Допълнително споразумение от 31.05.2014г., както и на 
чл. 3, на чл. 5 и на чл. 10 от Допълнително споразумение от 24.01.2015г., всички 
към Договор за потребителски кредит № HL 37682 от 20.06.2008г., са нищожни 
като неравноправни.      

ОСЪЖДА  [фирма] с ЕИК[ЕИК] да заплати на К. Г. К. с ЕГН [ЕГН], на основание 
чл.55, ал.1, предл.1 ЗЗД, сумата 1388,90 евро, представляваща завишената 
стойност на погасителни вноски по Договор за потребителски кредит № HL 
37682 от 20.06.2008г., събрана от банката въз основа на нищожно 
неравноправно договаряне за поемане на валутен риск от потребителя за 
периода от 10.07.2013г. до 10.05.2015г., както и сумата 56,78 евро за месец юли 
2015г.,  ведно със законната лихва от датата на исковата молба – 27.07.2018г. 
до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над сумата от 
1388,90 евро до пълния предявен размер от 1733,08 евро за периода от 
10.07.2013г. до 10.05.2015г. и за разликата над сумата от 56,78 евро до пълния 
предявен размер от 120,85 евро за месец юли 2015г., както и за сумата 633,68 
шв.франка - получена без основание възнаградителна лихва по договора за 
периода от 10.07.2013г. до 10.05.2015г. и сумата 300 шв.франка  - получена за 
м. юли 2015г.      

ОСЪЖДА  [фирма] с ЕИК[ЕИК] да заплати на К. Г. К. с ЕГН [ЕГН],на основание 
чл.78, ал.1 ГПК сумата 2415,54 лева – разноски по делото, съразмерно с 
уважената част от иска. 

ОСЪЖДА К. Г. К. с ЕГН [ЕГН] да заплати на  [фирма] с ЕИК[ЕИК],на основание 
чл.78, ал.3 ГПК, сумата 525,64 лева – разноски по делото съразмерно с 
отхвърлената част от иска. 

Решението може да се обжалва пред Софийски градски съд в двуседмичен срок 
от връчването на препис от него на страните. 



 

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 


