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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1181/2012 , внесена от T.C., с българско гражданство, относно 
предложения за подобряване на съобщението на Комисията за 
договорите за кредити за жилищни имоти

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва предложението за директива на Европейския 
парламент и на Съвета относно договорите за кредити за жилищни имоти (COM 
(2011)142) и предлага да се включи изречение, което да уточнява, че когато 
заемополучателят изпита финансови затруднения и банката направи заключение, че 
заемът не се изплаща редовно, и съответно отнеме имота му, банката повече да няма 
правото да иска допълнителна компенсация. Вносителят на петицията обяснява, че има 
случаи в България, когато банката е продала ипотекиран имот за много по-ниска сума, 
отколкото сключения договор за кредит и след това е продължила да изисква от 
заемополучателя да изплати остатъка от кредита с лихви. Вносителят на петицията 
счита, че подобни практики водят до превръщането на гражданите в доживотни роби и 
в много случаи причиняват такова отчаяние, че хората посягат на живота си.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 27 февруари 2013 г.

Вносителят на петицията отправя искане към Комисията да въведе в своето 
предложение за директива относно договорите за кредити за жилищни имоти1
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разпоредба, която да помага на потребителите да бъдат освободени от задължението да 
продължат да плащат ипотечните си кредити, след като домът им бъде отнет от 
банките.

В момента в Съюза са в сила различни системи и закони по отношение на процедурите 
по уреждане на спорове във връзка с дългове. Тези процедури се разглеждат на 
национално равнище и остават в рамките на компетентността на съответните 
национални органи.
Предложението на Комисията за директива относно договорите за кредити за 
потребителите, свързани с жилищна недвижима собственост, прието през март 2011 г., 
поставя акцент върху преддоговорната фаза и не регулира договорните отношения 
между потребителя и банката след подписването на споразумението, както и не урежда  
спорове във връзка с дългове.
Отчитайки трудностите, пред които са изправени европейските граждани във връзка с 
възстановяването на собствеността, Комисията публикува, заедно със своето 
предложение за директива, работен документ на службите относно националните 
мерки и практики за предотвратяване на процедури за възбрана1, с цел да се насочи 
вниманието на държавите членки към различните механизми на национално равнище. 
Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент предложи 
да се направи изменение в предложението за директива, за да се гарантира, че 
съществуват правила на национално равнище, които позволяват на страните по договор 
за кредит изрично да се договорят, че връщането на обезпечението е достатъчно за 
погасяване на заема, когато заемополучателят е в забава (чл. 18б – „Просрочени 
задължения и възбрани“).
В момента се водят преговори относно предложението за директива в Съвета и в 
Европейския парламент. 

Заключение

Въпреки че Комисията разбира основателността на предложеното изменение на 
Европейския парламент, на настоящия етап на междуинституционални преговори 
относно предложението за директива не може нито да предреши изхода й, нито, на още 
по-голямо основание,  въздействието й върху възбраните.
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