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 Решение № 60547

Номер 60547 Година 21.09.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 21.08 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Райна Русева

Гражданско I инстанция дело

номер 20205440100444 по описа за 2020 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

   Предмет на делото са предявените искове от ищеца  А. М. К. срещу ответника  Областна Дирекция 
на М.- Г., както следва:
  1.На основание чл. 178, ал.1, т.3 във вр. с чл. 187 от ЗМВР за осъждане на ответника Областна 
дирекция на М. град Смолян да заплати на ищеца А. М. К., сумата от 2025,34 лв. главница, 
представляваща допълнително възнаграждение за положен от него и незаплатен нощен труд в 
размер на 213 часа / приравнен нощен към дневен труд/ за периода от 28.08.2017г. до 08.06.2020 
година, получени в резултат на преизчисляване на положени часове нощен труд  с коефициент 1.143, 
ведно със законната лихва от датата на подаване  на исковата молба 08.06.2020г. до окончателното 
изплащане на задължението, както и сумата от 227,67лева- мораторна лихва върху дължимата сума 
за извънреден труд, считано от п
ърво число от месеца, следващ периода, за който се дължи съответното допълнително трудовото 
възнаграждение до датата на иска, на основание чл. 86 от ЗЗД;
    2.На основание чл. 181, ал.3, изр. първо от ЗМВР за осъждане на Областна дирекция на М. град 
Смолян да заплати на ищеца А. М. К. сумата от 864,00 лева - главница, представляваща 
неизплатена левова равностойност за неосигурена храна за периода 28.08.2017г. до 08.06.2020г., 
ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба до 
окончателното изплащане на вземането, както и сумата от 114,21 лева- мораторна лихва върху 
цялото задължение формирано на база закъснение на всяко ежемесечно задължение, считано от 
първо число на месеца, следващ този, за който се дължи левовата равностойност на полагащата се 
храна - от 01.09.2017 г. до датата на иска, на основание чл. 86 от ЗЗД.
   Посочения размер на претенциите по исковата молба е съобразно допуснатото изменение с 
Определение на съда, постановено в проведеното съсдебно заседание по делото на 21.08.2020г.
   В съдебно заседание процесуалният представител на ищеца адв.П. поддържа исковете съобразно 
допуснатото изменение.
  За ОД на М. - Смолян процесуалният представител юриск.Д. оспорва исковете и поддържа 
становище за отхвърлянето им. 
    В постъпилия в срока по ГПК отговор от ответника ОД на М.- Смолян, чрез директора, исковете се 
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оспорват с доводи, че не следва да се прилага  НСОРБ относно претенциите за допълнителното 
възнаграждение за положен нощен труд за процесния период. Оспорва се иска по чл.181, ал.3 от 
ЗМВР, като недоказан по основание  Налице е съществена разлика между безплатна храна по ал.1 
на чл.181 от ЗМВР и предпазната храна по ал.3. Предпазната храна е с целево предназначение  и 
ако не е предоставена към момента, губи смисъл. Поради неоснователност на главния иск, 
неоснователна е и акцесорната претенция по чл.86, ал.1 от ЗЗД за мораторна лихва.
      Съдът, след преценка на изложеното в исковата молба, становищата в съдебно заседание, 
писмените защити, и като обсъди събраните по делото писмени доказателства, както и заключението 
по назначената съдебно- счетоводна експертиза, намира исковете за ОСНОВАТЕЛНИ по следните 
съображения:
  По делото няма спор, че ищецът работи при ответника по служебно правоотношение.  В тази връзка 
се представя служебна бележка рег.№345000-4923/26.05.2020г.., издадена от Областна Дирекция на 
М.- Смолян,  видно от която за периода след 22.08.2017г..  ищецът заема длъжността  полицай в 
група „Охрана на обществения ред”, сектор „Охранителна полиция” при РУ- Смолян.
  От заключението по назначената съдебно- счетоводна експертиза, поддържано в съдебно 
заседание и неоспорено от страните,   се установява, че за период основната заплата за длъжността, 
която заема А. М.
К. е променяна, както следва:
- от 28.08.2017г. до 31.12.2017г. - 662.00 лв.
- от 01.01.20! 8г. до 28.02.2018г. - 717.00 лв.
- от 01.03.2018г. до 31.12.2018г. - 798.00 лв.
- от 01.01.2019г, до 31.12.2019г. — 878.00 лв.
- от 01.01.2020г. до 08.06.2020г. - 966.00 лв.
   За процесния период А. М. К. е положил общо 231 нощни смени или 1846 часа нощен труд, от които 
54 часа, положени на официални празници отразени по тримесечия в Таблица 1, к.2,3 и 8, както 
следва:
- за периода 28.08.2017-31.12.2017 г. - 22 бр.нощни смени или 176 часа нощен труд, от които 
няма положени на официални празници;
- за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г. - 83 бр.нощни смени или 664 часа нощен труд, от които 
12 часа, положени на официални празници,
_ за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г. - 83 бр.нощни смени или 664 часа нощен труд, от които 28 
часа, положени на официални празници;

- за периода 01.01.2020-08.06.2020 г.-43 бр.нощни смени или 342 часа нощен труд, от които 14 
часа, положени на официални празници.
При извършената проверка на документите, находящи се в ОД на М. Г. установих, че на А. М. К. е 
заплатен положеният нощния труд без същите часове нощен труд да бъдат превръщани в дневни, 
съгласно чл.9, ал.2 от НСОРЗ.
За периода 28.08.2017 г. - 08.06.2020 г., ищецът е положил общо 1846 часа нощен труд, които са му 
заплатени на основание Заповеди №8121з-791/28.10.2014г. и № 8121з-1429/23.1 !.2017г. на 
министъра на вътрешните работи, издадени на основание чл. 179, ал. 2 от ЗМВР, където съгласно т. 
1 „За всеки отработен час през нощта или за част от него между 22,00 и 06,00 ч. на държавните 
служители се изплаща допълнително възнаграждение за нощен труд в размер на 0,25 лв.”
  Размерът на отработените часове нощен труд, след приравняването им по методологията в 
„Наредба за структурата и организацията на работната заплата” - чл.9, ал.2 е 2110.
   Разликата в часовете отработен нощен труд, след приравняването им по Наредбата е 264 часа.
   Вещото лице е взело предвид, че извънредният труд за служителите на М. се заплаща с 50 на сто 
увеличение върху основното месечно възнаграждение и 100 на сто увеличение върху основното 
месечно
възнаграждение за работа през официалните празници.
Общата сума на неначислените и неизплатени възнаграждения за положен нощен труд за периода 
28.08.2017 г. до 08.06.2020 г„ преизчислен, съгласно „Наредба за структурата и организацията на 
работната заплата” за А. М. К. е 2025,34 лева.
Размерът на законната лихва за забава, дължима за всеки тримесечен период върху сумата за 
разликата между положения нощен труд и преизчисления, съгласно „Наредба за структурата и 
организацията на работната заплата”, изчислен от 01-во число на месеца, следващ тримесечието за 
което се отнася до 08.06.2020 г./датата на завеждане на исковата молба е 227,67 лева.
Според заключението по ССчE ,азмерът на левовата равностойност на неосигурената на ищеца 
храна за положен от него труд със специфичен характер за периода 28.08.2017 г. - 08.06.2020 г. е 864, 
00 лева. Размерът на лихвата върху всяко месечно задължение, считано от първо число на месеца, 
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следващ този, за който се дължи левовата равностойност на полагащата се храна за процесния 
период до 08.06.2020 г. /датата на иска/ е 114,21 лева,
   При така установеното от фактическа страна исковете подлежат на уважаване в размера им 
съобразно заключението на вещото лице по съдебно- счетоводната експертиза, както се поддържат и 
исковете и съобразно допуснатото изменение в съдебно заседание.
  Съгласно разпоредбата на чл. 179 ал 1 от ЗМВР /обн. ДВ бр. бр. 53 от 27.06.2014г./, на държавните 
служители се изплащат допълнителни възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през 
нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, 
като  съгласно ал.2 на чл.179/ в редакцията й  Обн. - ДВ, бр. 53 от 2014 г/ размерът на 
допълнителните възнаграждения по ал. 1 и по чл. 178, ал. 1, т.2 и 5, условията и редът за тяхното 
изплащане се определят със заповед на министъра на вътрешните работи, а съгласно редакцията на 
разпоредбата  /изм.ДВ, бр. 97 от 2017 г./ условията и редът за изплащане на допълнителните 
възнаграждения по ал. 1 и по чл. 178, ал. 1, т. 2 се определят с наредба на министъра на вътрешните 
работи, а техният размер – с негова заповед.
   В разпоредбата на чл. 187, ал. 9 от ЗМВР е регламентирано, че подзаконовият нормативен акт, 
който урежда реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане и 
компенсирането на работата на държавните служители извън редовното работно време, режимът на 
дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители, е наредба на министъра на 
вътрешните работи.
  За периода, за който се претендира заплащане на възнаграждение за положен нощен труд- исковия 
период, е действала  издадената Наредба № 8121з-776 / 29.07.2016 г. за реда за организацията и 
разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън 
редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните 
служители в Министерството на вътрешните работи, издадена от министъра на вътрешните работи. 
Посочената Наредба предвижда работа на смени с полагане на труд през нощта между 22. 00ч. и 6. 
00ч., максимално 8 часа за всеки 24- часов период /чл.3, ал.3/. 
 С издадените Наредба № 8121з-407/ 11.08.2014 г., Наредба № 8121з-592/ 25.05.2015 г., и Наредба № 
8121з-776 / 29.07.2016 г. се предвижда работа на смени с полагане на труд  през нощта между 22. 
00ч. и 6. 00ч., максимално 8 часа за всеки 24- часов период. 
  Според разпоредбата на чл. 31, ал. 2 от Наредба № 8121з-407/ 11.08.2014 г. /в сила от 19.08.2014 г. 
до 02.08.2016 г. /  при сумирано отчитане на работното време се прилага коефициент 0. 143 на общия 
брой часове положен труд между 22. 00ч. и 6. 00ч. за отчетния период. 
   След отмяната на цитираните Наредба от 2015г., както и от 2016г. в частта на посочените 
разпоредби в Решение №16766/10.12.201 г.  по адм.д № 8601/2019 г. на ВАС, следва отношенията 
между страните да се уреждат от  цитираната Наредба от 2014г.,  която както се посочи по- горе в чл. 
31, ал. 2  предвижда  правилото  за превръщане на нощните часове в дневни с коефициент 0. 143. 
  Положения от ищеца нощен труд  подлежи на възмездяване чрез преизчисляване с коефициент 
1,143  за процесния период съобразно заключението по назначената експертиза.
    По отношение на предявения иск за заплащане на сумата по чл.181, ал.3 от ЗМВР, според 
последната разпоредба за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на 
служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 – 3 и ал. 3, се осигурява безплатна храна. На служителите по чл. 
142, ал. 1, т. 1 – 3 и ал. 3, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., се осигуряват ободряващи 
напитки.     Съгласно чл.2, т.7 от Наредба  № 8121з-904 от 30.07.2015г. за определяне на условията и 
реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи 
за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на 
ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. за извършване 
на дейности, свързани със специфичния характер на труда, се осигурява безплатна храна на 
служителите на М., които работят при средноденонощни температури под +10 °С и над +30 °С по 
данни от Националния институт по метеорология и хидрология.
  От заключението по ССчЕ се установява размера на левовата равностойност на неосигурената на 
ищеца храна за положен от него труд със специфичен характер – 854,00 лева. Вещото лице е 
изчислило и размера на лихвата върху сумата, представляваща левовата равностойност на 
полагащата се храна, а именно 114,21 лева, видно от изготвената към заключението таблица. 
   По делото ответникът не твърди, нито е представил доказателства за заплащане на ищеца на 
дължимото допълнително възнаграждение за положения през исковия период нощен труд в 
установения от експертизата размер, нито се установи да е осигурявана храна за исковия период. 
  Предвид горните доводи на съда, ще следва исковете да бъдат уважени в претендирания им 
размер, заедно със законната лихва върху главниците след датата на предявяване на иска в съда.
   С оглед изхода на делото, на основание чл.80 във вр. с чл.78 ал.1 от ГПК ще следва ответникът да 
бъде осъден да заплати на ищеца разноските по водене на делото в размер на 350,00 лева, 



4

представляващи заплатено адвокатско възнаграждение. 
  По направеното от ответната страна възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, 
съдът намира, че същото се явява основателно, предвид изменението в Наредбата за минималните 
размери на адвокатските възнаграждения по чл.7, ал.1, т.1 – възнаграждението по трудови дела е 
150,00 лева, която разпоредба намира приложение и в случая по заявените по делото претенции, а 
също така, отчитайки, че делото не е с голяма фактическа и правна сложност, проведено е само едно 
съдебно заседание. Предвид последните, изтъкнати доводи, съдът намира, че на основание чл.78, 
ал.5 от ГПК следва на ищеца да се присъди по- нисък размер на разноските.
    Ще следва на основание чл.78 ал.6 от ГПК ответникът да бъде осъден да заплати  по сметка на 
РС-Смолян държавна такса върху уважените искове в размер на  181,01 лева / изчислена върху 
двата иска за главници поотделно и иска за мораторни лихви/,  както и разноски за вещото лице по 
ССчЕ в размер 120,00 лева, които са изплатени от бюджета на съда.
   По изложените съображения съдът 
 
                            Р Е Ш И:

  ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА М. – Г., адрес ****, БУЛСТАТ ****, да заплати на А. М. К., ЕГН*,
с адрес *****, сумата в размер на  2025,34лева- допълнително възнаграждение за положен и 
незаплатен нощен труд за периода от 28.08.2017г. до 08.06.2020 година, получени в резултат на 
преизчисляване на положените часове нощен труд с коефициент 1, 143, ведно със законната лихва 
върху сумата от на  2025,34 лева,  считано от датата на подаване на исковата молба в съда 
08.06.2020г.. до окончателното й изплащане, сумата в размер 227,67 лева- мораторна лихва върху 
дължимата сума за възнаграждение за положения нощен труд, изчислена за периода, считано от 
01.10.2017г. до 08.06.2020г., 864,00 лева- неизплатена левова равностойност за неосигурена храна за 
периода от 28.08.2017г. до 08.06.2020 година, ведно със законната лихва върху сумата от 864,00 
лева,  считано от датата на подаване на исковата молба в съда 08.06.2020г. до окончателното й 
изплащане, както и сумата в размер на 114,21 лева- мораторна лихва за периода 01.09.2017г. до  
08.06.2020г. върху дължимата сума за левова равностойност за неосигурена безплатна храна.
   ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА М. – ***, БУЛСТАТ ***, да заплати А. М. К., ЕГН*,с адрес***, 
съдебни разноски по делото в размер на 350,00 лева.
   ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА М. – Г., адрес ***, БУЛСТАТ ***, да заплати по сметка на 
Районен съд- Смолян държавна такса върху уважените искове в размер на 181,01 лева, както и 
разноски за възнаграждение за вещо лице по назначената съдебно- счетоводна експертиза в размер 
на 120,00 лева. 
   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Смолян в двуседмичен срок,считано от 
връчването му на страните.

                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:


