                  Р E Ш Е Н И Е № 695
 
                           гр.Сандански, 13.04.2020 г.    
       
                            В ИМЕТО НА НАРОДА                  

        РАЙОНЕН СЪД – САНДАНСКИ, гражданско отделение - в публично заседание на 10.03.2020г. в следния състав:

                                                           Председател: Бисерка Бакалова - Тилева  
                                                         Секретар: Михаела Петрова 

като разгледа докладваното от съдия Бакалова - Тилева гражданско дело № 695 по описа  за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

        Производството е с правно основание чл. 422, ал. 1, във връзка с чл. 415, ал. 1 ГПК, във връзка с чл. 79, ал.1 ЗЗД и чл. 240 ЗЗД и е образувано по иск, който е предявен от „XXXXXXXXXX“, чрез клон XXXXXXXXXX, правоприемник на прекратеното „XXXXXXXXXXXX“ ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. XXXXXXXXXX, представлявано от Д. Д. против Т. Й. Я. от гр.XXXXXXXXX.  
        Ищецът посочва, че между „XXXXXXXXXXXXX“ ЕАД и ответницата е бил сключен договор за потребителски заем, по силата на който дружеството е предоставило в заем на ответницата сумата от 2, 288 лева, която съгласно уговореното в договора следвало да бъде върната на 24 месечни вноски от по 127,36 лева, в които вноски се включвала главницата и оскъпяването на кредита. Твърди, че заемът е бил усвоен по уговорения  начин. Твърди, че ответницата е платила 14 вноски и на 20.04.2017 г. е преустановила плащането и  е изпаднала в забава. Твърди, че съгласно уговореното в договора кредитът е бил обявен за предсрочно изискуем, поради неплащане на две и повече месечни вноски. Алтернативно, ако съдът не възприеме това твърдение, ищецът твърди, че с изтичане на датата на последната вноска на  20.12.2017 г., кредитът е станал изцяло изискуем. Ищецът твърди, че и към тази дата ответницата е продължила да дължи оставащите 10 броя вноски от главницата в размер на 953,38 лева, а поради изпадането в забава дължи и лихви за забава. Ищецът твърди, че за заплащането на тези суми е образувал заповедно производство срещу ответницата, но заповедта за изпълнение й е била връчена чрез залепване на уведомление. 
        Ищецът иска от съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответницата, че му дължи сумата от 953,38 лева, представляваща главница по описания договор за потребителски заем, сумата от 320, 35 лева, представляваща възнаградителна лихва, сумата от 70, 73 лева, представляваща обезщетение за забава за периода от 20.04.2017 год. до 11.01.2018г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението до изпращането й. Иска от съда да осъди ответницата да му заплати направените разноски в настоящото производство и  разноските в заповедното производство.  
           Ответницата, чрез назначения й особен представител, подава отговор на исковата молба. Особеният представител оспорва наличието на валидно облигационно правоотношение между ответницата и „XXXXXXXXXXXXX“, въз основа на което тя да дължи процесните парични суми. Прави възражение за нищожност на договора за заем, поради противоречие със ЗПК и ЗЗП. 
         С влязло в законна сила определение № 2948, постановено в закрито заседание от 22.11.2019 год., производството по делото в частта относно иска за установяване дължимостта на сумата от 320,35 лева, представляваща възнаградителна  лихва е прекратено. 
           В съдебно заседаните ищецът не изпраща представител. В писмено становище поддържа иска. Ответницата, чрез особения представител поддържа оспорването на иска.
         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства намира за установено от фактическа страна следното: 
        На 23.12.2015 година между “XXXXXXXXXXXX” ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. XXXXXXXXXX и Т. Й. Я. от гр. XXXXXXXXXX е бил сключен договор за потребителски заем CREX -12414282, по силата на който на Я. е бил предоставен кредит за финансиране на закупуването на следните стоки: един брой смартфон м. „Acer“ на стойност от 549,00 лева и един брой смартфон, модел 6S на стойност 1 739,00 лева. Договорът е бил сключен при следните параметри и условия: обща цена на стоките 2 288,00 лева, размер на кредита 2 288,00 лева, обща стойност на плащанията 3 056, 77 лева, годишен процент на разходите 34,20 %, лихвен процент – 0,00 %, месечна погасителна вноска от 127, 36 лева, 24 броя погасителни вноски и такса ангажимент: 768,77 лева. В договора е бил уговорен погасителен план за погасяване на заема, от който се установява, че първата вноска е следвало да се плати на 20.01.2016 година, а последната на 20.12.2017 година, както и че падежът на месечните вноски е бил на всяко 20 – то число от месеца.  От погасителния план се установява още, че вноските на стойност от 127,36 лева са били 23 на брой, а последната 24- та вноска била уговорена в размер на 127, 49 лева. Съгласно уговореното в договора – чл. 1, с подписването му, кредитополучателката се е съгласила предоставеният й потребителски кредит да бъде изплатен пряко на упълномощения търговски партньор и извършването на плащането по посочения начин представлявало изпълнение на задължението на кредитора да предостави на кредитополучателката кредита, предмет на договора. За кредитополучателя по силата на договора – чл. 1 е било създадено задължение да заплати на кредитора месечните погасителни  вноски, както и задължение за заплащане на еднократно начислена такса ангажимент, срещу която кредиторът  е фиксирал лихвения процент за срока на договора и която е била в размер, посочен в поле “Такса ангажимент”. Таксата съгласно чл. 1 от договота, е била начислена и дължима при отпускането на кредита и е трябвало да се заплати разсрочено с всяка погасителна вноска за срока на договора за кредит. Съгласно чл. 2 от договора, месечната погасителна вноска, е съставлявала изплащане на главницата по кредита, покриване на разноските на кредитора по подготовка и обслужване на кредита и изплащане на надбавка, съставляваща печалба на кредитора. Лихвеният процент по кредита е бил фиксиран за срока на договора, началната дата на изчисляване на ГПР е била датата на подписване на догодора, като се приело, че годината има 365 дни. В чл. 3 е било уговорено, че при забава на една или повече месечни погасителни вноски кредитополучателят да дължи обезщетение за забава в размер на действаща законнна лихва за периода от забавата върху всяка забавена погасителна  вноска, ведно с направените разноски по събиране на вземането (за телекомуникационни услуги, напомнителни писма и/ или други действия), извършени по преценка на кредитора. В чл. 3, изречение второ е било уговорено, че при просрочие на две или повече месечни вноски, считано от падежната дата на втората неплатена вноска, вземането на кредитора да става предсрочно изискуемо в целия му размер, включително всички определени от този договор надбавки, ведно с дължимото обезщетене за забава и всички разноски за събиране на вземането, без да е било необходимо изпращане на съобщение от кредитора за настъпилата предсрочна изискуемост. Договорът е бил подписан от оторизирано лице на кредитора и от кредитополучателката Т.Я..  
         С подписването на договора за кредит, кредитополучателката е удостоверила, че е получила стоката и услугата, описана в група “Финансирани стоки и услуги” и че тя й е била продадена и предадена в добро функционално състояние от упълномощения търговски партньор, както и че е получила опосредствано, чрез стока/ услуга, кредит за сумата, посочена в поле “Размер на кредита”, т.е. кредитополучателката е удостоверила, че е получила сумата от 2 288,00 лева, представляваща общия сбор на стойността на закупените стоки – видно от  “Удостоверяванията”, уговорени в договора и “Параметри и условия” на договора. От фактура № 0230020397/ 23.12.2015год.,  издадена от „XXXXXXXXXX“ АД, като доставчик се установява, че на посочената дата на ответницата Я. са били продадени посочените стоки на обща стойност от 2 288, 00 лева с начислен ДДС. 
        От извлечение от погасителния план, изготвен от ищеца се установява, че  ответницата е платила 14 -броя вноски по погасителния план и на 20.03.2017 год.,  на падежа на 15- та вноска е преустановила плащанията. От извлечението от погасителния план се установява още, че уговорената в договора месечна погасителна вноска в размер на 127, 36 лева е включвала част от главницата, а именно в размер на 95,33 лева и част от уговорената  такса ангажимент от  32, 03 лева. От  това извлечение се установява и това, че последната погасителна вноска от 127, 49 лева е съставлявала сумата от 95, 41 лева за главница и 32, 08 лева за такса ангажимент. 
        На 19.01.2018 год. “XXXXXXXXXXX” ЕАД е предявило заявление за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист по реда на чл. 410, ал.1, т. 1 ГПК срещу ответницата Т. Й. Я.  за сумата от 953,38 лева, представляваща главница по описания  договор за потребителски заем, за сумата от 320,35 лева, представляваща такса обработка, за сумата от 70,73 лева, за мораторни лихви за периода от 20.04.2017г. до 11.01.2018 год, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подстъпване на заявлението в съда до изплащане на вземането, както и за разноските за платена държавна такса и за възнаграждение за юрисконсулт. По заявлението е било образувано ч.гр.д. № 133/ 2018 година по описа на РС- Сандански. По това дело на 24.01.2018 година СРС е издал заповед за изпълнение на парично задължение № 234 срещу ответницата за посочените суми, както и за сумата от 76,89 лева за разноските по делото. 
          Заповедта за изпъление е била връчена на Я. чрез залепване на уведомление. На  27.05.2019 година на ищеца, като заявител в заповедното производство, е било връчено съобщение, с което му е било указано, че заповедта за изпълнение е била връчена чрез залепване уведомление и може да предяви иск за установяване на вземането. Настоящият иск е бил предявен на 20.06.2019 година – видно от пощенското клеймо на писмото, с което исковата молба е била  изпратена  в съда.       
        От заключението на допуснатата и изслушана по делото съдебно- счетоводна експертиза се установява, че към датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение дължимата главница по договора е възлизала на 953, 38 лева. 
          При така установеното от фактическа страна съдът прави следните изводи: 
        Предявеният иск е допустим: За ищеца е налице правен интерес от предявяването му.
       Искът по чл. 422, ал. 1, във връзка с чл. 415, ал. 1 от ГПК е установителен и цели да установи наличието на вземането на заявителя в заповедното производство, в полза на който е издадена заповед за изпълнение. Съгласно разпоредбата на чл. 422, ал.1 от ГПК, искът за съществуване на вземането се счита предявен от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, когато е спазен срока по чл. 415, ал. 1 от ГПК. Следователно предпоставка за предявяване на иска е наличие на издадена заповед за изпълнение срещу ответника – длъжник в заповедното производство, която не е влязла в сила, тъй като в двуседмичния срок от връчването й длъжникът е възразил срещу нея или заповедта за изпълнение е била връчена на длъжника със залепване на уведомление. 
       В настоящия случай в полза на ищеца е била издадена заповед за изпълнение, последната е била връчена на длъжника със залепване на уведомление – по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК, поради което за ищеца е възникнал правен интерес от предявяване на установителния иск. Същият е бил предявен в месечния срок, поради което той е допустим, но разгледан по същество е основателен, поради следното: 
           От доказателствата по делото се установи, че между  “XXXXXXXXXXXX” ЕАД и ответницата Т. Я. е бил сключен договор за потребителски заем, по силата на който на Я. е бил предоставен заем в размер на 2 288, 00 лева, срещу което тя е поела задължение да върне заетата сума на 24 броя месечни вноски, платими на определени дати, заедно с начислената й еднокнратно такса ангажимент. Т.е. общата сума по кредита възлизала на 3 056,77 лева, която сума освен стойността на закупените стоки (2 288,00 лв), включвала и такса ангажимент на кредитора да фиксира лихвения процент за срока на договора в размер на 768,77 лева.  Ответницата е удостоверила, че заемната сума от  2 288,00 лева е била получена по начина, уговорен в договора, т.е установи се, че кредиторът е изпълнил задължението си по договора и е предал на  ответницата заетата сума. Установи се, че кредитополучателката е платила първите 14 вноски по погасителиня план (по признание на кредитора) и на 20.03.2017 год., на датата на 15.-та вноска е преустановила плащането им и е изпаднала в забава. 
           Съдът намира възраженията на особения представител на ответницата за липса на валидно  правоотношение и за нижощност на договора, поради противоречие със ЗПК и ЗЗП за неоснователни, поради следното: Процесният договор попада в приложното поле на Закона за потребителския кредит (ЗПК), в редакция след изм. ДВ, бр. 57 от 28.07.2015г. (към датата на сключването му) и в приложното поле на Закона за защита на потребителите. Договорът отговаря на изискванията на чл. 10 от ЗПК и съдържа всички реквизити предвидени в нормата на чл. 11 от ЗПК, поради което обвързва страните. Заемът е реален договор и условие за сключването му е предаване на заемната сума на заемателя. В казуса се установи, че ответницата Я. е получила стоките, описани в договора  и чрез тях е получила заемната сума от 2 288,00 лева, платима от нея на търговеца на стоките при получаването им. Т.е. съдът приема, че между „XXXXXXXXXXXX“ ЕАД и ответницата е съществувал валиден договор за потребителски заем, по силата на който за ответницата е възникнало задължение да върне заемната сума.   
         Съдът намира, че клаузата на чл. 1 от договора, с която страните  са уговорили заплащането от страна на кредитополучателя на такса ангажимент, срещу която кредиторът да фиксира лихвения процент за срока на договора, не противоречи на закона и не е нещожна.  Съгласно разпоредбата на чл. 10а от ЗПК, кредиторът може да събира от потребителя такси и комисионнни  за допълнителни услуги, свързани с договора за потребителски кредит. Тази такса не е такса за действия на кредитора, свързани с усвояване и управление на кредита, предвидена в чл. 10а, ал. 2 ЗПК и нейният размер не е прекомерен, поради което съдът намира, че в тази част договорът не противоречи на ЗПК и на добрите нрави, поради което извършените от Я. плащания на първите 14 вноски от тази такса са извършени на правно основание.  
           Съдът приема, че след изтичане на срока на договора на 20.12.2017г. и към датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК, на 19.01.2018 година, ищецът е имал изискуемо вземане спрямо ответницата за сумата от 953, 38 лева, представляваща остатъкът от 10 броя вноски от дължимата главница (9 броя вноски за главница по 95, 33 лв и 1 брой от 95, 41 лв – видно от извлечението от погасителния план). Към датата на подаване на заявлението вземането на заемодателя към заемополучателя за тази сума е било изцяло изискуемо, поради което съдът не обсъжда доводите на заемодателя – ищец в исковата молба за предсрочната изискуемост на кредита. От друга страна, заемополучателката Я. не доказа, че е платила оставащите 10 вноски по погасителния план, поради което съдът намира, че тя дължи на заемодателя неизплатената главница от 953, 38 лева.           
              Пради изпадането в забава, ответницата дължи на заемодателя и обезщетение за забава, равняващо се на натрупаните лихви за забава върху неизплатената претендирана главница от 953, 38 лева за периода от 20.04.2017г. до 11.01.2018г. година (така, както се претендира от ищеца).  За определяне на размера на натрупаните мораторни лихви съдът  използва он лайн калкулатор – лихвен калкулатор. Изчислено по посочения начин обезщетението възлиза на 70, 73 лева. Ищецът претендира сумата от 70, 73 лева, поради което искът в тази част за установяване дължимостта на обезщетение за забава се явява изцяло основателен и следва да се уважи.
          По отношение на възражението на особения представител на ответника, че заповедта за изпълнение на парично задължение издадена по реда на чл. 410 ГПК е издадена не по утвърден по реда на чл. 425 ГПК образец, поради което не произвежда правно действие и задължение за плащане, съдът намира следното: На настоящия съдебен състав е известно, че с Решение № 14136/22.10.2019 год. 5- членен състав на ВАС потвърди Решение № 3988/19.03.2019 год. на 3 – членен състав на ВАС по д. № 2519/ 2017 год. с което бяха отменени разпоредбите на чл. 4 и чл. 9 от Нардеба № 6/ 20.02.2008 год. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа, издадена от МП. Това решение обаче, съгласно разпоредбата на чл. 195 от АПК, има действие за напред. Резултатът от отмяната е за в бъдеще време, от деня на влизане в сила на съдебното решение, а именно от деня на обнародването му  в  бр. 85/ 29.10.2019 год. на ДВ – чл. 194 АПК. Настоящата заповед за изпълнение на парично задължение е издадена на 24.01.2018 год., по утвърден с действащата към онзи момент разпоредба на Наредба № 6 образец на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, поради което възражението на ответника, че не дължи плащане по нея се явява неоснователно.  
          С оглед уважения размер на иска в полза на ищеца следва да се присъдят направените разноски в настоящото  производство, а именно сумата от 100 лева за внесена държавна такса, равняваща на сбора на дължимите такси по двата уважени иска (50лв плюс 50 лв), сумата от 330 лева за внесено възнаграждение за особен представител, сумата от 250 лева за възнаграждение за вещо лице и сумата от 50 лева за възнаграждение за юрисконсулт или общо разноски в настоящото производството в размер на 730 лева. 
           В полза на ищеца следва да се присъдят и направените разноски в заповедното производство по ч.гр.дело № 133/ 2018 год. в размер на 76, 89 лева. 
          Водим от горното и на осн. чл. 422, ал.1, във връзка с чл. 415, ал. 1 ГПК, във връзка с чл. 240 ЗЗД и чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 78, ал. 1 от ГПК, съдът 

                                       Р   Е   Ш   И   : 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Т. Й. Я. с ЕГН XXXXXXXXX с постоянен адрес в гр.XXXXXXXX, ул.”XXXXXXXX” № XX, че дължи на  „XXXXXXXXX“, чрез клон XXXXXXXXX, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление в гр. XXXXXXXXX, ж.к. „XXXXXXXXXX“, XXXXXXXXXXX, сгр. XX,  представляван от Д. Д., правоприемник на "XXXXXXXXXXX" ЕАД с ЕИК XXXXXXXXXXXX, следните суми по издадена срещу нея заповед за изпълнение на парично задължение №  234/ 24.01.2018 год. по ч.гр.д. № 133/ 2018 година по описа на Районен съд гр. Сандански: - сумата от 953,38 лева (деветстотин петдесет и три лева и 38 ст.), представляваща главница по договор за заем № CREX – 12414282/ 23.12.2015 година; - сумата от 70,73 лева (седемдесет лева и 73 ст.), представляваща мораторни лихви за периода от 20.04.2017г. до 11.01.2018г., ведно със законната лихва върху главницата от 19.01.2018 год. до окончателното й изплащане. 
        ОСЪЖДА Т. Й. Я. с ЕГН XXXXXXXXX с постоянен адрес в гр.XXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” № XX  да заплати на „XXXXXXXXXXXX“, чрез клон XXXXXXXXXX, ЕИК XXXXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление в гр. XXXXXXXXX, ж.к. „XXXXXXXXXX“, XXXXXXXXXXX, сгр. XX,  представляван от Д. Д., правоприемник на "XXXXXXXXXXX" ЕАД с ЕИК XXXXXXXXXXX сумата от 730 (седемстотин и тридесет) лева, представляваща направените разноски в настоящото дело и сумата от 76,89 лева (седемдесет и шест лева и 89 ст.), представляваща направените разноски в заповедното производство по ч.гр.д. № 133/ 2018г.  
      Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд –гр. Благоевград в  двуседмичен срок от връчването му на страните. 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:


