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 Решение № 60570

Номер 60570 Година 22.10.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 25.09 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Рана Русевае

Гражданско I инстанция дело

номер 20205440100057 по описа за 2020 година

 Предмет на делото са предявените искове от ищеца "***" ООД с правното основание на чл. 79, ал. 
1 и чл. 86 от ЗЗД, във вр. с чл. 372, ал. 1 от ТЗ срещу ответника  „. ***" ООД за заплащане на 
сумата от 1 044 лева с ДДС по фактура №1766/08.07.2019г., представляваща възнаграждение за 
извършена транспортна услуга по заявка договор №1006/04.07.2019г. - международен превоз на 
стока, ведно със законна лихва за забава, считано от датата на предявяване на иска 15.01.2020г. до 
окончателното изплащане на дължимата сума;
   - сумата 5 398, 09 лева с ДДС по фактура №1769/09.07.2019 г., представляваща 
възнаграждение за извършена транспортна услуга по заявка договор №1007/04.
07.2019 г. - международен превоз на стока, ведно със законна лихва за забава, считано от 
предявяване на иска 15.01.2020г. до окончателното изплащане на дължимата сума.
   Твърденията на ищеца са, че въз основа на заявка- договор №1006/04.07.2019 г., ищецът “***” ООД, 
гр. Смолян е изпълнило в полза на ответника „.***“ ЕООД, с. Б., транспортна услуга- международен 
превоз на стока /захар 22 палета/ от Румъния до България.
   Превозът е извършен с автомобил с рег. № ***. Стоката е натоварена на 04.07.2019 г. от изпращача 
в Бузау /Румъния/ и е получена на 05.07.2019 г. от получателя в гр. Своге, ***, ***, видно от 
представената ЧМР - товарителница.
   В исковата молба се твърди, че възложената услуга е извършена в уговорения срок, до 05.07,2019 
година. Уговореното възнаграждение (навло), в размер на 870 лева без ДДС, или 1 044 лева с ДДС е 
фактурирана по надлежния ред с фактура №1766/08.07.2019 г.
   На основание втора заявка договор №1007/04.07.2019г., ищецът е изпълнил още една транспортна 
услуга - превоз на стока от Патра /Гърция/ до Будапеща /Унгария/. Превозът е извършен с автомобил 
с рег. № **** Стоката е натоварена на 06.07,2019 г. от изпращача в Патра Пиргос /Гърция/ и е 
получена, в срок - на 09.07.2019 г. от получателя в Будапеща /Унгария/, видно от представената 
ЧМР-товарителница. За извършената услуга, в размер на 4 498, 41 лева без ДДС, или 5 398, 09 лева 
с ДДС е издадена фактура №1769/09.07.2019 г.
  Твърди се, че до настоящия момент възнагражденията за изпълнените два международни превоза 
не са заплатени.
    В съдебно заседание исковете се поддърпжат от процесуалния представител на  "***" ООД- адв.
Щ., която заявява искане за постановяване на неприсъствено Решение на основание чл.238 от ГПК.
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    За ответника  „. ***" ЕООД, редовно призовано, не се явява представител в съдебно заседание.
    В срока по ГПК не е постъпил отговор от ответника  „.***" ООД. 
    Съдът, след преценка на изложеното в исковата молба, писмените доказателства, намира, че са 
налице основания за уважаване на исковете, като се постанови неприсъствено Решение,  по 
следните съображения:
  Ищецът, чрез процесуалния си представител,  е направил искане за последното, като за това са 
налице и предпоставките на разпоредбата на чл.238, ал.1 от ГПК, а именно от ответника „. ***" ЕООД 
не е внесен отговор на исковата молба в срока по ГПК, за ответното дружество не се явява 
представител в съдебното заседание, не е направено искане за разглеждане на делото в 
отсъствието  на представител на „. ***" ООД. като е указана разпоредбата  на чл.238 от ГПК за 
постановяване на неприсъствено Решение 
   Исковете с правната квалификация  на чл. 79, ал. 1 и чл. 86 от ЗЗД, във вр. с чл. 372, ал. 1 от ТЗ  
се явяват и вероятно основателни, предвид представените по делото писмени доказателства- 
заверени копия от заявка - договор №1006/04.07.2019г., заявка - договор №1007/04.07.2019г., 
фактура №*/08.07.2019г., фактура №*/09.07.2019г., международни товарителници, справка от ТД на 
НАп Пловдив от 12.08.2020г. относно отразяване на процесните фактури  и включването им в 
дневниците за продажбиш  на доставчика "***" ООД, заключението на вещото лице по назначената 
ССчЕ, според което  към датат на изготвяне на заключението  ответникът не е извършвал плащания 
по процесните фактури, по които общия размер на задълженията е 6 442,09 лева.
   Освен че са налице условията за постановяване на неприсъствено Решение и уважаване на 
исковете, ответникът не прави никакви възражения, нито ангажира доказателства за извършени 
плащания на процесните суми или такива, изключващи тяхната дължимост. Книжата по делото са 
връчени на ответната страна, като не се оспорват претенциите.
   Предвид изложеното, ще следва да се постанови Решение, с което исковете да бъдат уважени.
    С оглед изхода на делото на ищеца следва да се присъдят направените съдебни разноски, които 
са в общ размер от 1 031,98 лева /ДТ 257,68 лева, , депозит вещо лице 200,00 лева, ДТ за 
обезпечение на бъдещ иск 40,00 лева, ДТ за образуване на изпълнително дело по обезпечителната 
заповед 84,30 лева, адвокатско възнаграждение 450,00 лева/ съобразно приложения списък на 
разноските.
    По изложените съображения Смолянският Районен съд

             Р   Е   Ш  И:
 
   
     ОСЪЖДА „.***" ЕООД , ЕИК***, със седалище и адрес на управление  ****. представлявано от 
управителя И. С.  да заплати на "***" ООД, ЕИК***, седалище и адрес на управление *** 
представлявано от управитиеля З. Д. Р.- К.а, сумите в размер на: 1 044 лева с ДДС по фактура 
№1766/08.07.2019г., представляваща възнаграждение за извършена транспортна услуга по заявка 
договор №1006/04.07.2019г. - международен превоз на стока, ведно със законна лихва за забава, 
считано от датата на предявяване на иска в съда 15.01.2020г. до окончателното изплащане на 
дължимата сума, 5 398, 09 лева с ДДС по фактура №1769/09.07.2019г., представляваща 
възнаграждение за извършена транспортна услуга по заявка договор №1007/04.07.2019 г. - 
международен превоз на стока, ведно със законна лихва за забава, считано от предявяване на иска 
15.01.2020г. до окончателното изплащане на дължимата сума.
    ОСЪЖДА „. ***" ЕООД , ЕИК***, със седалище и адрес на управление  *** представлявано от 
управителя И. С. Д., да заплати на "***" ООД, ЕИК*** седалище и адрес на управление **, 
представлявано от управитиеля З. Д. Р.- К., съдебни разноски по делото в размер на 1 031,98 
лева. 
      РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
     РЕШЕНИЕТО да се връчи на страните.

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:


