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 Решение № 60447

Номер 60447 Година 17.07.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 17.06 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Гергана Кузманова

Гражданско I инстанция дело

номер 20205440100041 по описа за 2020 година

Производството е образувано по искова молба на Р. М. К.  против ***, в която се твърди от ищеца, че 
вземането за сумата от 800,00 лева произтича от сключен договор-поръчка за ограждане на тераса от 
АL златен дъб между  страните. Съгласно чл.9 от договора ищецът е заплатил авансово сума в 
размер на 800,00 на дружеството, като същото се е задължило в 14- дневен срок да изпълни 
поръчката. Към 01.10.2019г. поръчката не е изпълнена и след няколкократни устни покани все още 
няма изпълнение на договора. Измина значителен период от време и летния период, и пропуснал 
възможността за цялостен ремонт на жилището, поради което за него вече изпълнението на договора 
е безполезно и заявил на управителя на ответното дружество,че разваля и се отказва от договора 
поради значителното закъснение и безполезността на изпълнението. С настоящия иск отново заявява  
на ответника ,че договора е развален и изпълнението ще бъде безполезно, поради което от ответника 
следва да му бъде възстановена сумата, заедно с лихвите за закъснение, така както е предявено по 
заповедното производство.
Моли съда да постанови решение, с което да се признае за установено по отношение на ответника,че 
същият дължи на ищеца  сумата от 800,00 лева, дадена като авансово плащане по Договор -поръчка 
от 05.06.2019 година за заграждане на тераса от АL златен дъб в жилищната  сграда в ***, както и 
лихвите за забавено плащане от момента на предявяване на искането по заповедното производство 
до окончателното изплащане, за която сума по ***.   
В срока по чл.131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от ответника. 
В с.з.  ищецът р.пр. се явява лично и с пълномощника си ***, който поддържа иска, като прави искане 
за постановяване на неприсъствено решение, при наличието на предпоставките за това.
Ответникът р.пр. не изпраща представител и не ангажира становище по иска. 
Съдът счита, че са налице условията за постановяване на неприсъствено решение,  визирани в 
чл.238 и 239 от ГПК, поради следното :
Ответникът, съгласно чл.238 ГПК  не е подал в срок отговор на исковата молба, негов представител 
не се е явил в първото заседание по делото и ответникът не е направил искане за разглеждане на 
делото в негово отсъствие.  В съдебното заседание ищецът е направил искане за постановяване на 
неприсъствено решение срещу ответника. Ответникът, съгласно чл.239  ал.1 т.1 от ГПК   е бил 
уведомен за правото си да подаде писмен отговор и  за  последиците от неспазването на сроковете 
за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание, налице е и условието на чл.239 т.2 
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ГПК- искът се явява  вероятно основателен  с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и 
представените към исковата молба писмени доказателства. Представените от ищеца писмени 
доказателства по делото не са оспорени от ответника и доказват наличието на всички предпоставки, 
обуславящи основателността на иска  по чл.422 от ГПК. , тъй  като  установяват дължимостта на  
претендираната сума и нейния размер.
Предвид посоченото, ще следва да бъде постановено неприсъствено решение, с което  предявеният 
иск  следва да бъде уважен, без да се излагат мотиви по съществото на спора.
Ще следва на осн.чл.81 във вр. с чл. 78 ал.1 ГПК ответника да бъде осъден да заплати на ищеца 
разноските по водене на настоящото дело  в размер на 325,00лв., от които 25,00лв. за ДТ и 300,00 лв. 
за юрисконсултско възнаграждение., както и разноските в заповедното производство в размер на 
325,00лв., от които 25,00 лв. за ДТ и 300,00лв. за адвокатско възнаграждение.
Предвид изложеното и на основание чл. 239 ГПК съдът  

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА за установено по отношение на **** със седалище и адрес на управление  *** 
представлявано от управителя *** ,че дружеството дължи  на  Р. М. К. с ЕГН * с адрес *** сумата от 
800,00 лева, дадена като авансово плащане по Договор - поръчка от 05.06.2019 година за заграждане 
на тераса от АL златен дъб в жилищната  сграда в ***, както и лихвите за забавено плащане от датата 
на подаване на заявлението - 09.10.2019г. до окончателното изплащане, за която сума по ч.гр.д.
№***г. на СмРС е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение  по чл.410 ГПК, както и 
разноските по водене на настоящото дело  в размер на 325,00лв., от които 25,00лв. за ДТ и 300,00 лв. 
за юрисконсултско възнаграждение., и разноските в заповедното производство в размер на 325,00лв., 
от които 25,00 лв. за ДТ и 300,00лв. за адвокатско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
РЕШЕНИЕТО да се връчи на страните.

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:


