
1

 Решение № 60454

Номер 60454 Година 23.07.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 10.06 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Гергана Кузманова

Гражданско I инстанция дело

номер 20195440100585 по описа за 2019 година

 
Производството е образувано по искова молба  на ***  против **,в която  се твърди от ищеца, че на 
18.08.2014г. между ***, опериращо на пазара на финансови услуги под търговската си марка ** и 
ответника  е сключен Договор за кредит № *, по реда на чл. 6 от ЗПФУР.
Съгласно същия член, договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние е всеки 
договор, сключен между доставчик и потребител като част от система за предоставяне на 
финансови услуги от разстояние, организирана от доставчика, при която от отправянето на 
предложението до сключването на договора страните използват изключително средства за 
комуникация от разстояние - едно или повече. Сключеният договор е оформен съгласно 
разпоредбите на чл. 3, във вр. с чл. 2 от ЗЕДЕУУ. Процедурата по сключването на договора за 
кредит е подробно описана в Общите условия на *** и е в съответствие с ЗПФУР и приложимото 
законодателство. Кредитополучателят подава заявка за отпускане на кредит, след регистрация в 
системата на ** на интернет страницата на кредитодателя . На посочената страница ** предоставят 
Общите си условия, които кредитополучателят трябва да приеме, както и Стандартен европейски 
формуляр с цялата преддоговорна информация, с която трябва да бъде запознат, спазвайки 
изискванията на чл. 8 от ЗПФУР. След подаване на заявката, проект за договора за кредит се 
предоставя на кредитополучателя на интернет страницата на *****. Кредитополучателят трябва да 
подпише договора, ако го приеме, като това се извършва Ч. натискане на бутона „Подпиши". С 
натискането на бутона „Подпиши" от кредитополучателя се счита, че се подписват всяка страница 
от договора и приложимите Общи условия, доколкото те са предоставени на кредитополучателя на 
подсигурен РОР формат. С подписването на договора за кредит, кредитополучателят потвърждава, 
че е прочел и приема условията на Договора за кредит и бланката на Стандартния европейски 
формуляр, че желае да сключи договора за кредит с кредитодателя и се съгласява последният да 
преведе сумата по кредита по описаната във формуляра за заявка банкова сметката или по избран 
алтернативен начин. Съгласно т. 3.1 от Общите условия на ***, договорът за кредит се счита за 
сключен и влиза в сила на датата на потвърждаването му по електронна поща от кредитодателя и 
извършването на паричния превод.
В процесния случай, на 18.08.2014г. страните са сключили договор за кредит, фигуриращ в 
системата на *** под № * и явяващ се първи по ред договор за кредит между тях. В заявката си 
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ответникът е заявил желание да му бъде отпусната сума в размер ВСN 300,00 (триста  лева). 
Кредитът е отпуснат за период от 30 дни, с падежна дата - 17.09.2014г. Съгласно заявката на 
ответника и условията по договора, сумата е отпусната от кредитодателя Ч. паричен превод 
посредством ***  на 180.08.2014г. Към датата на падежа -17.09.2014г. ответникът е следвало да 
плати сума в общ размер на 357,00лв. , от които:  300.00лв.  - главница;  54,71 лв. -такса за 
експресно разглеждане и  11,79  - договорна лихва за периода на отпускане на кредита. 
С настъпване на падежа по договора - 17.09.2014г., кредитополучателят не е погасил дължимите 
суми и е изпаднал в забава. Съгласно клаузите на договора и т. 13,3 от Общите условия, от 
22.09.2014г., *** започва да начислява наказателна лихва, формирана Ч. надбавяне на основния 
лихвен процент, определен от БНБ - 10,03% към договорния лихвен процент –в случая 40,96% 
върху неизплатената сума за периода на просрочието. От ** са изпратили   три броя напомнителни 
писма до ответника на адреса му, посочен в Договора за кредит. В тези писма се съдържа 
информация за просрочения кредит - актуален размер на задължението, дни просрочие, начислена 
наказателна лихва. Писмата, съгласно т. 13.5. от Общите условия към Договор за кредит № * се 
таксуват по 10 (десет лева) за всяко и са за сметка на изпадналия в просрочие кредитополучател. 
Въпреки отправените покани ответникът не погасява гореописаните вземания.
На 01.02.2018г. ***, в качеството си на цедент е сключил с ***, в качеството си на цесионер, Договор 
за прехвърляне на вземания № ***, по силата на който цедентът прехвърля на цесионера 
вземанията по Договор № *, както следва: главница - 300,00 лв.   602,21 лв.-наказателна лихва,
54,71  - такса за експресно разглеждане,11,79 лв. - договорна лихва за периода на отпускане на 
кредита и отписани такси за събиране  – 30,00 лв.. Посочените вземания са подробно описани в 
Приложение № 1,което е неразделна част от Договора за прехвърляне на вземания. По силата на 
сключения договор за цесия, в чл. 26 и Приложенията към него, цесионерът е изрично 
упълномощен да уведомява длъжника от името на цедента за прехвърлянето на задълженията му. 
Съгласно предоставеното пълномощно и в изпълнение на условията на чл. 99, ал. 3 от ЗЗД, *** 
изпраща уведомление за цесията Ч. препоръчана писмовна пратка посредством ***, което е 
върната с отметка“преместен“, поради което към настоящата ИМ п рилага уведомление за цесия. В 
изпълнение на Договора за прехвърляне на вземания и чл. 99, ал. 4 от ЗЗД, *** предоставят на ***. 
Потвърждение за прехвърляне на вземания от 01.06.2018г. От сключването на договора за цесия 
до настоящия момент забавата на ответника продължава.
Във връзка с гореизложеното, ищецът счита,  че в негова полза  е възникнало ликвидно и 
изискуемо вземане за прехвърлените суми, като с подаденото Заявление по чл. 410 ГПК и 
настоящата искова молба претендира  единствено сума в размер   300,00лв.,   , представляваща 
главница по Договор за кредит № *,както и законна лихва върху главницата от момента на подаване 
на заявлението до окончателното изплащане на вземането.
Моли съда да постанови решение , с което да се признае за установено по отношение на ответника,
че същият дължи на ищеца сумата от  300,00 (триста лева), представляващи главница по Договор 
за кредит № *,ведно със законна лихва от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до *** до 
окончателното изплащане на задължението,  за които суми по *** на СмРС е издадена Заповед за 
изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК.Претендира и за разноските в настоящото и в 
заповедното производства.  
В срока по чл.131 от ГПК  е постъпил писмен отговор от ответника, Ч. назначения му особен П., с 
който оспорва иска. Сочи,че   в случая липсват доказателства за наличие на валидното възникване 
на процесното претендирано правоотношение по договор за кредит № */ 18.08.2014г., който 
съгласно въведените от ищеца основания на иска , бил сключен между ответника ** - 
кредитополучател и третото лице ** - кредитодател, опериращ под търговската марка **. От 
представените документи не се установява ответникът да е отправял заявка за отпускане на 
кредита, нито съгласие от негова страна за сключването на договора за кредит. Ищецът твърди, че 
договорът бил сключен по реда на чл.6 от ЗПФУР - финансовите услуги били предоставени от 
разстояние, съгласно общите условия на кредитодателя и договорът бил оформен съгласно 
изискванията на чл.З вр. чл.2 на ЗЕДЕУУ. Нормата на чл.6 от Закона за предоставяне на 
финансови услуги от разстояние /ЗПФУР/ дава легална дефиниция на договора за предоставяне на 
финансови услуги от разстояние - договор, сключен между доставчик и потребител като част от 
система за предоставяне на финансови услуги от разстояние, организирана от доставчика, при 
която от отправянето на предложението до сключването на договора страните използват 
изключително средства за комуникация от разстояние - едно или повече. На основание чл.18 ал.1 
от ЗПФУР кредиторът носи тежестта на докаже, че е получил съгласието на потребителя за 
сключване на договора. Съгласно нормата на чл.18, ал.З от ЗПФУР за доказване отправянето на 
електронни изявления по този закон се прилага Законът за електронния документ и електронния 
подпис /ЗЕДЕПУ (понастоящем със заглавие Закон за електронния документ и електронните 
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удостоверителни услуги - ЗЕДЕУУ). Предвид твърдяната дата на сключването на договора въз 
основа на отправено от ответника електронно заявление - заявка за отпускане на кредит и 
електронно предоставено съгласие за сключването на договор, приложима за правоотношението е 
редакцията на ЗЕДЕП от ДВ, обн. бр. 100/ 21.10.201 Ог. Съгласно този закон авторството на 
електронното изявление се установява с електронен подпис. Съгласно чл. 13 ал.2 и 3 от ЗЕДЕП 
електронен подпис е всяка информация в електронна форма, добавена към електронно изявление, 
за установяване на неговото авторство. Електронните подписи биват два вида - усъвършенстван и 
квалифициран, като и за двата вида са налице следните изисквания : да дават възможност за 
идентифициране на автора; да са свързани по уникален начин с автора; да са създадени със 
средства, които са под контрола единствено на автора, и да са свързани с електронното изявление 
по начин, който осигурява установяването на всякакви последващи промени. Тъй като в случая се 
твърди, че изявлението на ответника за сключване на договора е направено Ч. натискане на бутон 
"подпиши" на интернет-страницата на кредитодателя, считам че не може да се приеме, че са 
налице изброените изисквания към електронния подпис, тъй като ползваното средство /бутон/ не 
предоставя уникални данни за автора и не е единствено под негов контрол. Ето защо в случая не 
би могло да се приеме, че ответникът е генерирал електронен подпис в твърдените изявления по 
процесния договор за кредит. В случая не може да се докаже авторството на документа, 
респективно съгласието на ответника за сключване на договора.
По делото също така липсват технически или електронни записи, от които да е установено по 
безспорен начин, че на ответника е предоставена преддоговорната информация, че му е връчен 
договор за кредит, съдържащ клаузи съобразени със специалната уредба на този вид договори, 
уредени в чл. 11 ЗПК, както и че ответникът е поел задължение за заплащане на такса за експресно 
разглеждане на заявка за отпускане на кредит и наказателна лихва. Няма доказателства, че на 
ответника са предоставени и връчени и Общите условия към договора за кредит.
На следващо място от представените по делото доказателства не се установява, че от страна на 
цесионера е направен какъвто и да е опит за уведомяване на ответника за настъпилата цесия. По 
делото е представено уведомление до лицето **, която няма никакво отношение с ответника по 
делото. Предвид това и на основание чл.99 ал.З от ЗЗД, правя възражение, че цесията не е 
произвела действие и ищецът не е активно легитимиран, тъй като липсва уведомление за цесията, 
а връчването на исковата молба не е валидно уведомление за цесията, тъй като не е връчено 
лично на ответника, а Ч. особен П.. Представителната власт на О. П. се изчерпва с осъществяване 
на процесуалното представителство по конкретното гражданско дело, по което същият е назначен, 
и не обхваща получаването на материално  правни изявления, адресирани до представлявания от 
О. П. отсъстващ ответник. Особеният П. може да извършва всички съдопроизводствени действия, 
освен тези, свързани с разпореждане с предмета на делото - арг. от чл.29, ал.5 вр.чл.34, ал.З от 
ГПК, защото не е страната по спорното материално правоотношение. Следователно получаването 
от О. П. на изявления, които принципно биха довели до промяна в това материално 
правоотношение, като например заменянето на предходния кредитор с нов, няма да произведе този 
ефект, поради което дори и да е  налице съществуващо вземане по договора, то ищецът не е 
активно материално легитимиран да търси изпълнението му, съгл. чл.99, ал.4 от ЗЗД.
В  съдебно заседание ищецът  р.пр.   поддържа иска Ч.  пълномощника си адв.**.
Ответникът р.пр. не се явява. Оспорва иска Ч. О. П. адв. В.П..   
Съдът, след преценка на изложеното в исковата молба, и като обсъди събраните по делото 
писмени и гласни доказателства, прие за установено следното от фактическа    страна:
 По ч.гр.д.***г. ,образувано по подадено заявление от ** със заповед  за изпълнение на парично 
задължение  по чл.410 от ГПК,  с която е разпоредено длъжникът В. М.   да заплати на кредитора 
*** сумата 300,00лв., представляващи главница по Договор за кредит №*/18.08.2014г., ведно със 
законната лихва от 06.03.2019г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски в размер 
на 25,00 лв. за ДТ.  
Заповедта за изпълнение е връчена на длъжника Ч. залепване на уведомление, поради което с 
Разпореждане ** съдът е указал на заявителя ***, че  в едномесечен срок от съобщаването му може 
да предяви срещу длъжника по издадената заповед за изпълнение  иск за установяване на 
вземането, си като довнесе дължимата ДТ. 
Разпореждането е получено от заявителя на 13.05.2019г.  и на 14.06.2019г. е образувано 
настоящото производство по предявеният от кредитора  иск за установяване на вземането  по 
посочената  по-горе заповед за изпълнение.Исковата молба е изпратена по пощата на 12.06.2019г.
По делото е представен Договор за кредит №*/18.08.2014г., сключен между  *** и *** с който е 
отпуснат потребителски кредит в размер на 300,00 лв., п при ЛП 40,96%.,  ГПР 49,6% к..със срок за 
връщане н а сумата 17.09.2014г. Договорът е сключен по реда на предоставянето на финансови 
услуги от разстояние, а като писмени доказателства по делото са представени договора, общите 
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условия към него и разписката за извършения превод на сумата/ на л.11 от делото/.
С договор за цесия от 01.02.2018 г. ** е прехвърлило на ищеца вземането по кредита, като видно от 
приложението, процесният кредит е включен като част от цедираните договори.
Представени са потвърждение за извършената цесия, пълномощно за нея, както и уведомление до 
длъжника, върнато в цялост с отбелязване „адресатът отсъства от адреса“, което е нееотносимо, 
тъй като е  адресирано до друго лице- **, а не до ответника. 
При така установеното от фактическа страна съдът направи следните правни изводи: 
Предявен е иск с правно основание чл.422 ал.1 ГПК.
Искът е предявен от и срещу надлежни страни , в едномесечния срок по чл.415, ал.1 от ГПК , 
предмет на иска са сумите, за които е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК,поради 
което е процесуално допустим. 
Разгледан по същество искът е  основателен, по следните съображения: 
С установителния иск по чл.422 от ГПК се цели да бъде установено по исков ред  съществуването 
на вземането, за което е била издадена заповед за изпълнение по реда на заповедното 
производство. Целта на предявяването на този иск е да се установи безспорно наличието на 
вземането, за което е издадена заповед за изпълнение, като подаването на възражение не води 
автоматично до отмяна или обезсилване на вече издадената заповед за изпълнение, а 
представлява само пречка  същата да влезе в сила. В случай, че производството по иска по чл. 422 
ГПК приключи с позитивно решение тази пречка отпада и заповедта за изпълнение влиза в сила и 
придобива изпълнителна сила. По този специален установителен иск в тежест на  ищецът е да 
докаже факта,  от който произтича вземането, а ответника - възраженията си срещу вземането. 
Ищецът се явява активно легитимиран кредитор на ответника, закупил вземането спрямо него с 
договор за цесия.  
Съдът приема,че   ответникът-длъжник е уведомен  за прехвърляне на процесното вземане  с 
връчване на препис от исковата молба и приложенията към нея, въпреки че това е станало по реда 
на чл. 47 ал.1 ГПК-Ч. залепване на уведомление. За уведомяването на длъжника, законът не 
изисква спазването на особена форма и нарочен ред за връчване на съобщенията до него. В хода 
на висящ исков процес връчването на съобщения до ответника се извършва по разписаните в чл. 
37 и сл. ГПК правила. Когато ответникът не е открит на постоянния и настоящия си адрес и не е 
установено да полага труд по трудово правоотношение или да осъществява стопанска дейност като 
регистриран търговец, са налице предпоставките за залепване на уведомление по чл. 47 ал. 1 ГПК, 
като с изтичането на двуседмичния срок по ал. 2, съобщението до него се смята за редовно 
връчено.Фингираното връчване на съдебните книжа не засяга редовността на уведомяването, тъй 
като в случая е налице недобросъвестно поведение от страна на длъжника, от което същият не 
може да черпи права. Ответникът не пребивава на регистрираните си постоянен и настоящ адрес , 
не е посочила и регистрирала в съответната общинска служба нов адрес. Същия сам  се е 
поставил  в невъзможност да бъде уведомен  лично за извършеното прехвърляне, поради което не 
може, Ч. О. си П., да противопоставя възражения за ненадлежното си уведомяване по чл. 99 ал. 3 
ЗЗД. Още повече, че длъжникът може да възразява успешно за липсата на уведомяване за 
прехвърляне на вземането само ако едновременно с това твърди, че е изпълнил на стария 
кредитор или на овластено от него лице, преди да е уведомен за цесията /Решение № **г. по т.д. № 
**г. на I т.о. и Определение № **г. по гр.д. № **г. на IV г.о., ВКС/. По делото нито се твърди, нито се 
доказва ответницата да е платила преди да й е връчен препис от исковата молба на лице ,различно 
от цесионера, поради което възражението на ответника за ненадлежното й уведомяване за цесията 
не засяга придобитите от ищеца права по силата на процесния договор за прехвърляне на 
вземания. Ето защо към момента на приключване на съдебното дирене в настоящата инстанция, 
следва да се приеме, че ищецът е титуляр на вземането по процесния договор за заем, както и че 
прехвърлянето на вземането е противопоставимо на ответникаа и има действие спрямо него.
В случая между ответника и *** е сключен договор за паричен заем от разстояние по реда на 
ЗПФУР, където е предвидена възможността за предоставяне на парични кредити от разстояние. 
Според чл. 18 ал. 2 от ЗПФУР за доказване на електронни изявления, отправени съгласно този 
закон, се прилага Законът за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).
По делото са представени доказателства, че е постигнато съгласие между страните, Ч. договаряне, 
осъществено  посредством средства за комуникация  от разстояние. Комуникацията между 
страните е осъществена посредством електронната страница на кредитора, на която 
кредитополучателя е подал искане за получаване на кредит, предоставена е необходимата 
информация и лицето се е съгласило да получи заем.
За този тип кредити се прилагат общите изисквания на ЗПК, според чл. 10 от който договорът 
трябва да е сключен в писмена форма на хартиен или друг носител. По делото са налице 
електронни записи, от които се установява по безспорен начин, че волеизявленията на страните са 
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насочени към сключване на договора, като е спазено изискването за съхраняването му на траен 
носител. Електронен документ е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг 
носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано, като писмената форма се смята за 
спазена, ако е съставен електронен документ.
Според съдебната практика *** електронното изявление се счита за подписано при условията на чл. 
13 ал. 1 ЗЕДЕП- за електронен подпис се счита всяка електронна информация, добавена или 
логически свързана с електронното изявление за установяване на неговото авторство. Когато е 
създаден подписан електронен документ, неговата доказателствена сила е такава, каквато законът 
признава на подписаният писмен документ, а ако се касае за частен документ, той се ползва с 
такава сила само за авторството на изявлението (чл. 180 ГПК). Ответницата се е съгласила да 
получи изявлението в електронна форма и тя е направила такова като страна по представения 
договор. В достатъчна степен представените по делото електронни документи  съдържат  
индивидуализиращи белези  и данни,  установяващи по категоричен начин кой е техният автор, 
какво е тяхното съдържание  и каква е била целта да бъдат отправени.  За да е налице валиден 
договор сключен от разстояние, е необходимо електронните документи да съдържат електронни 
изявления на двете страни,  отправени една до друга, изразяващи волята си за сключване на 
договора, който да е представен на хартиен носител. Възпроизвеждането на електронния документ 
върху хартиен носител не променя характеристиките му, нито пък сочи до липсата на такъв. 
Съгласно чл. 184 ал. 1, изречение първо от ГПК, той се представя по делото именно върху такъв 
носител, като препис, заверен от страната.
Горните съображения са достатъчни, за да се приеме, че договорът за кредит е сключен във 
валидна електронна форма, съгласно изискванията на специалния закон. Доколкото се касае за вид 
заем, който по своята характеристика е реален договор, за да е действително съглашението, 
трябва реално да е предадена съответната сума на заемателя. С представената към исковата 
молба разписка за извършено плащане се установява, че в полза на ответника на 18.08.2014г.  е 
преведена сумата от 300,00 лева.  по банков път- по сметка на ответника в ***.
Редовно възникналото заемно правоотношение валидно обвързва страните и поражда своите 
правни последици, като с подписване на договора ответникът се е съгласил с всички негови клаузи. 
Съглашението е било предмет на индивидуално договаряне, т.е. то е израз на общата воля на 
страните, които именно по този начин те са уредили отношенията си. Заемателят се е съгласил с 
тези условия, включително и с общите условия към кредита, приел ги е подписвайки договора, а и 
предварително още към момента на сключването е бил наясно с крайната сума, която ще дължи по 
отпуснатия му заем. Освен това, по делото не се търси нещо различно извън договореното- 
фиксирана като размер сума за главница, дори без начислени лихви и такси поради забавата. 
Доколкото е безспорно от събраните доказателства, че ответникът не е погасил главницата по 
договора, която обаче се е задължил да върне в пълен размер, то претенцията се явява 
основателна, защото е налице валидно и изискуемо парично вземане, което е останало дължимо и 
неплатено.
С оглед изхода на делото, ще следва на осн.чл.78 ал.1 от ГПК да се осъди ответника да заплати на 
ищеца направените разноски по водене на делото в размер на 625,00 лв., съгласно представения 
списък, от които 25 лв. за ДТ, 150,00 лв. за юриск.възнаграждение, 150,00лв. депозит за в.л. и 
300,00 лв. за особен П.. , както и разноските в заповедното производство в размер на 125,00 лв., от 
които 25,00 лв. за ДТ и 100,00 лв. за адв.възнаграждение.  
По изложените съображения съдът

Р Е Ш И: 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на *** с ЕГН * с адрес ***,че същият дължи на *** с 
ЕИК ***, със седарище и адрес на управление ***, представляван от управителя ** сумата от 300,00 
(триста лева), представляващи главница по Договор за кредит № *,ведно със законна лихва от 
подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до *** до окончателното изплащане на задължението,  
за които суми по ч.гр.д.** на СмРС е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по 
чл.410 от ГПК.
ОСЪЖДА  *** с ЕГН * с адрес **, да заплати на ***, със седарище и адрес на управление ***, 
представляван от управителя **** разноски по водене на делото в размер в размер на 625,00 лв, 
както и разноските в заповедното производство в размер на  125,00 лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред 
Смолянски окръжен съд.
                                                                     
                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
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