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 Решение № 60536

Номер 60536 Година 29.08.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 31.08 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Златанова

Гражданско I инстанция дело

номер 20195440101489 по описа за 2019 година

Р Е Ш И : 

ОСЪЖДА **** “ПБ. и З. на Н. П. М. - С, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „***“ № 
171А, представлявана от главен комисар ***, на основание чл. 178, ал. 1, т. 3, вр. чл. 187, ал. 5, т. 2 
ЗМВР да заплати на М. Р. Д., ЕГН *, от гр. С*, ул. „Н*“ № *, сумата от 1 616,38 лв., представляваща 
дължимо трудово възнаграждение за положения 220 часа извънреден труд в периода 13.12.2016 – 
13.12.2019 г., ведно със  законната лихва върху главницата, считано от 13.12.2019 г. – датата на 
подаване на исковата молба до окончателното заплащане на задължението.
ОСЪЖДА *** представлявана от главен комисар ****, на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД да заплати на М. 
Р. Д., ЕГН *, от гр. ***, сумата от 200 лева, представляваща обезщетение за забава в размер на 
законната лихва върху главницата за всяко месечно възнаграждение за извънреден труд, считано от 
първо число на месеца, следващ съответното отчетно тримесечие, в което е положен извънреден 
труд до 13.12.2019 г..
ОСЪЖДА **** на Н. П. М. - София, със седалище и адрес на управление гр. С** ул. „*** 
представлявана от главен комисар ***, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК да заплати на М. Р. Д., ЕГН *, от 
гр. ***, сумата от 450 лева за направените деловодните разноски за платено адвокатско 
възнаграждение.
ОСЪЖДА Г***, представлявана от главен комисар ***** на основание чл. 78, ал. 6 ГПК да заплати по 
сметка на РС - Смолян сумата от 234,66 лв., от която 114,66 лв. държавна такса и 120 лв. за 
възнаграждение на вещо лице.
Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Смолянски окръжен съд в двуседмичен 
срок, считано от връчването му на страните.
Решението да се връчи на страните, като на ищеца Ч. адв. П. на посочения в исковата молба съдебен 
адрес и на ответника на посочения в отговора съдебен адрес.

           РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
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