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 Решение № 60572

Номер 60572 Година 26.10.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 23.09 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Райна Русева

Гражданско I инстанция дело

номер 20195440101338 по описа за 2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

   Предмет на делото са предявените установителни искове от ищеца "****" ЕООД срещу ответника ****"  с 
правното основание на чл.422, ал.1 от ГПК за съществуване на вземането в размер на  12 386,86 лева  за 
извършена доставка на 15018 литра газьол, за която доставка е издадена фактура №*/19.11.2019г., 
1004,71лв./ хиляда и четири лева и седемдесет и една стотинки/- лихва за забава за периода 03.12.2018г. 
до 20.09.2019г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на 
заявлението пред съда-03.10.2019г. до окончателното изплащане на задължението,, за които вземания е 
издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК с №490/08.10.2019г. по ч.гр.дело 
№1106/2019г. по описа на Районен съд- Смолян.
   С постъпилия в срока по ГПК отговор от ответника М. „***"   исковете се оспорват. Излагат се възражения, 
че е надвзета сума от ищеца в размер на 12386,86 лева, като тази сума е предмет на делотао.
   При условия на евентуалност, в случай, че съдът приеме, че отношенията между страните не произтичат 
от един договор, делими, периодични престации, а представляват шест отделни договора  за доставка на 
газьол съобразно изложеното в исковата молба, то ответникът прави възражение за прихващане  от 
исковата сума  с общата сума от 2386,86 лева, ведно със законната лихва от датата на получаване на 
поканата за възстановяването й- 22.11.2018г. до 18.12.2019г. /датата на подаване на отговора/ в размер на 
1345,46 лева , получена без основание от ищеца като плащания по фактура №*/23.01.2018г.;*/06.02.2018г.;
*/21.02.2018г.;*/08.03.2018г.; */28.03.2018г. и */19.11.2018 г.
  При условията на евентуалност  е предявен и насрещен иск  от М. „.***"  срещу  "***" ООД ако бъде уважен 
предявеният първоначален иск  „***“ ЕООД, с правното основание на чл. 55, ал.1, предл.първо от ЗЗД. да 
бъде осъдено да заплати на М. „.**“ -Смолян общо сумата от 12 386,86 лева, получена без основание от 
ищеца като плащания по фактури №№*/23.01.2018г.;*/06.02.2018г.;*/21.02.2018г.;*/08.03.2018г.;*/28.03.2018г.
и */19.11.2018г., ведно със законната лихва от получаване на поканата за възстановяването й на 22,11,2018 
година в размер на 1 345,46 лева до предявяване на насрещната искова молба с правното основание на чл.
86, ал.1 от ЗЗД, както и законната лихва върху главницата от предявяване на иска до окончателното й 
изплащане.
   В съдебно заседание исковете се поддържат от процесуалния представител на ищеца  "***" ЕООД адв.И.. 
Представя се писмена защита.
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   За ответника М. „.***"  адв.В. оспорва исковете. Представя се и писмена защита.
   Съдът, след преценка на изложеното в исковата молба, отговора на ответника и насрещния иск,  отговора 
по него, и като обсъди събраните по делото писмени доказателства, заключението по назначената 
съдебно- счетоводна експертиза, намира исковете за неоснователни по следните съображения:
   Със Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК с №490/08.е разпоредено М.“.***“  с 
ЕИК: *** , представляван от М.Д. Д.в адрес: ***  да заплати на редитора: „***” ЕООД  с ЕИК: *** 
представляван от Г. Г. Г., гр.Д., ул.“****“ №11А, сумата в размер на  12 386,86 лв. /дванадесет хиляиди 
триста осемдесет и шест лева и осемдесет и шест  стотинки/-главница, представляваща неизплатен 
остатък по Фактура №000002319/19.11.2018г.,издадена за доставка на 15018литра газьол на стойност 
32745,25лв., сумата 1004,71лв./ хиляда и четири лева и седемдесет и една стотинки/- лихва за забава за 
периода 03.12.2018г. до 20.09.2019г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на 
подаване на заявлението пред съда- 03.10.2019г. до окончателното изплащане на задължението.
   Предвид подаденото възражение от длъжника, са заявени и установителните искове за съществуване на 
вземанията по горната Заповед.
   Тежестта на доказване по така предявените искове е на ищеца „***” ЕООД, като следва да установи 
основанието и размера на претенциите си, валидно възникналото договорно правоотношение, от което 
произтичат, предмета на договора, изпълнение от страна на ищеца.
   Ищецът доказа и между страните няма спор относно сключения Борсов договор №622 от 29.11.2017г. за 
покупко- продажба на стоки чрез посредничеството на членове на   "Софийска стокова борса" , между члена 
на борсата "***" ЕООД, като представляващ М.“. ***"  Г.- купувач, и члена на борсата "***" ЕООД, 
представляващ "**" ООД гр.Д.,  продавач, по който  продавачът се задължава да предаде, а купувачът да 
приеме  и заплати стоката, описана  в приложената към договора спецификация-  газьол за ПКЦ 200 000 л, 
ед.цена без ДДС 1497/1000 л.- обща стойност 299 400 лв. и с ДДС - обща стойност 359 280 лв. 
   Страните не спорят и относно условията, при които е сключен горния договор.
  В т.2 от Борсовия договор е уговорен начина на формиране на цената, както следва: единичната цена на 
газьол за промишлени и комунални цели по борсовия договор  е действащата цена за 1000 литра без ДДС 
на "***"  за Газьол за ПКЦ с шифър по ЕКП*, валидна в деня на сключване на борсовия договор, намалена с 
отстъпка в размер на 50 лева, с включени транспортни и товаро- разтоварни  разходи, франко сградата  на 
Многопрофилна болница за активно лечение  /М./ „. ***
   В т.13 от договора са уговорени условията за заплащане на цената, а именно, че цената на заплащане на 
всяка отделна партида /доставка/ газьол за ПКЦ е действащата цена на 1000 литра  без ДДС на  "***"  за 
газьол за ПКЦ в деня на получаване на стоката , намалена с търговска отстъпка  в размер на 50 лева.
   В същата клауза на т.13 е прието, че за доставените количества се подписва приемо- предавателен 
протокол. Продавача предоставя декларация за съответствие на качеството  на течните горива, фактура  и 
заверен документ за цената на "***"  за газьол за промишлени и комунални цели  към датата на всяка 
доставка. Отстъпката е постоянна за действиоето на сключения борсов договор.
   Уговорено е, че корекция в постигнатата цена е допустима  и се извършва при промени на официалните 
цени  на горивата на  "**"  ЕООД. корекцията се прави от крайния продавач, като цената се актуализира  
пропорционално на индекса на официалните цени  към датата на експедиция на горивото /т.13 от борсовия 
договор/.
 Издадена е фактура №*/19.11.2018г., с която е фактурирана стока  газьол за промишлени  и комунални 
цели , количество 15018 на стойност общо с ДДС 32 745,25 лева.
    Възражение от М.  ****Г. до "***" ЕООД относно цената е на доставения газьол  е направено с изх.№5947 
от 21.11.2018г, като в таблица са описани конкретните доставки.
   Според заключението по назначената ССчЕ Фактура №*/19.11.2018 г. на стойност 32745,25 лв. е 
осчетоводена по индивидуална партида по сметка „Доставчици” в счетоводството на М. ***” . Същата е 
включена в изготвените от ответника дневник за покупки и справката декларация за данъчен период 
01.11.2018 г. -30.11.2018г. По фактурата е приспаднат частичен данъчен кредит.
   Вещото лице изяснява, че към 31.12.2018 г. по счетоводни данни при ответника по процесната фактура е 
налице задължение в размер на 12 386,86 лв. През месец януари 2019 г. е взета счетоводна операция Д-т 
с/ка 401 „Доставчици” на К-т с/ка 792 „Приходи от глоби и неустойки“ за сумата от 12386,86 лв., с която е 
закрито задължението към ищеца ”**” ЕООД.
 Справка относно количества газьол по фактури №*/23.01.2018г„ */06.02.2018г„ */21.02.2018г., */08.03.2018 г„ 
*/28.03.2018г. и */19.11.2018 г., изчисление за общата фактурна стойност по всяка една от фактурите, 
съобразно приложените цени от ищеца, извъртаното разплащане по дати и суми от страна ответника, както 
и изчисление за общата фактурна стойност по всяка една от фактурите, съобразно цената на “***”  за 
Газьол за ПКЦ , валидна в деня на получаване на стоката, намалена с търговска отстъпка в размер на 50,00 
лв. вещото лице представя  в Приложение №1. към заключението си
   Според заключението по ССчЕ законната лихва върху сумата от 12386,86 лв. за периода от 22.11.2018г. - 
18.12.2019 г. е в размер на 1348,90 лв.
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  Изчислена е законната лихва върху сумата от 12 386,86 лв. за периода от 03.12.2018г.-20.09.2019 г., а 
именно в размер на 1 004,79 лв.
   Както е посочено по- горе, в таблица към  заключението- Приложение №1  вещото лице е дало отделни 
варианти по цени на доставчика и  по цени на "***" , съответно по цени на доставчика- налице е остатък за 
плащане  в размер на  12 386,86 лева, и по цени на "***" - разлика от 12 386,86 лева.
  В съдебно заседание вещото лице по ССчЕ поддържа заключението си, като обяснява, че цените са взети 
от сайта на "***".
   При така установеното, спорен по делото е въпроса относно цената по сключения борсов договор за 
доставка на уговореното количество  на стоката по приложената към него спецификация.  Именно с оглед 
преценка за дължимостта на сумата по исковата молба, съдът е назначил и вещо лице, което да изчисли  
процесното задължение и налице ли е такова съобразно договорките между страните относно цената на 
стоката.
  Съдът намира, че следва да постанови съдебния си акт, като вземе предвид заключението по назначената 
съдебно- счетоводна експертиза, отчитайки, че вещото лице е имало задължение да извърши 
необходимата справка съобразно поставената му задача. 
   В тежест на ищцовата страна е да докаже претенцията си, а именно, че е изправна страна по договора, че 
е доставила уговорените количества стока на цена както е уговорена между страните. Според т.13 от 
договора цената на заплащане на всяка отделна партида /доставка/ газьол за ПКЦ е действащата цена на 
1000 литра  без ДДС на  "***  за газьол за ПКЦ в деня на получаване на стоката , намалена с търговска 
отстъпка  в размер на 50 лева. С оглед последната уговорка и ищецът - продавач е имал задължението да 
удостовери пред купувача с надлежно писмено доказателство цената при всяка доставка, като страните са 
приели, че това ще бъде цената на "***" . В т.13 от договора е прието, че за доставените количества се 
подписва приемо- предавателен протокол. Продавачът предоставя декларация за съответствие на 
качеството  на течните горива, фактура  и заверен документ за цената на "****"  за газьол за 
промишлени и комунални цели  към датата на всяка доставка. В случая, ищецът не ангажира 
доказателства и не установи, че е спазена тази клауза от договора, а именно, че към датата на съответната 
доставка е представил в качеството на продавач заверен документ за цената на "***" . за да се приеме, че 
стоката е доставена на уговорената цена. Продавачът е следвало да представи такъв заверен документ. 
   Действително, в писмо  изх.№100-01-2228/02.07.2020г. от "**" , изпратено до РС- Смолян, се сочи, че през 
2018г. "***"  не е осъществявало продажби на газьол за ПКЦ, поради което е невъзможно да се представят  
документи за цената му към посочените в съдебното удостоверение дати. Издаденото от съда съдебно 
удостоверение на „***“ООД се за снабдяване от  „***“, е относно цената на газьол за ПКЦ към датите – 
23.01.2018 г., 06.02.2018 г. 21.02.2018 г., 08.03.2018 г., 28.03.2018 г., 19.11.2018 г.
   Съдът взема предвид заключението на вещото лице по ССчЕ, което изяснява, че е базирало изводите си 
на справка, касаеща цените на "**".
    Според заключението по ССчЕ  и изготвеното Приложение №1   по цени на "***" , а именно съобразно 
уговорената по договора цена,  е налице сума, представляваща разлика от 12 386,86 лева.
   Предвид изложените по- горе доводи, иска за установяване съществуването на вземането в размер на 12 
386,86 лева  за извършена доставка на 15018 литра газьол, за която доставка е издадена фактура №*/19.
11.2019г., подлежи на отхвърляне.
   Предвид отхвърляне на главния иск, неноснователни се явяват акцесорните вземания за сумата в размер 
на 1004,71лв./ хиляда и четири лева и седемдесет и една стотинки/- лихва за забава за периода 
03.12.2018г. до 20.09.2019г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване 
на заявлението пред съда-03.10.2019г. до окончателното изплащане на задължението.
    Тъй като възражението за прихващане и насрещния иск са заявени в условията на евентуалност, 
предвид отхвърляне на исковете на ищеца, "***"  ЕООД, съдът не следва да се произнася по тя.
    С оглед изхода на делото на ответника следва да се присъдат направените съдебни разноски в исковото 
производство в размер на 1298,40 лева.
    По горните мотиви съдът

             РЕШИ

   ОТХВЪРЛЯ предявените искове от "***" ЕООД, ЕИК***, адрес гр.Д., ул."***" №***, представлявано от Г.Г.,  
срещу ответника *** , ЕИК ** адрес ***по отношение на *** , че дължи за плащане на "***" ЕООД, сумите в 
размер на  12 386,86 лева  за извършена доставка на 15018 литра газьол, за която доставка е издадена 
фактура №*/19.11.2019г., 1004,71лв./ хиляда и четири лева и седемдесет и една стотинки/- лихва за забава 
за периода 03.12.2018г. до 20.09.2019г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата 
на подаване на заявлението пред съда- 03.10.2019г. до окончателното изплащане на задължението,, за 
които вземания е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК с №490/08.
10.2019г. по ч.гр.дело №1106/2019г. по описа на Районен съд- Смолян.
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  ОСЪЖДА "***" ЕООД, ЕИК*** адрес гр.***, представлявано от Гочо Гочев,  да заплати на  ***" , ЕИК *** 
адрес ***, съдебни разноски по делото в размер на 1298,40 лева.
  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Смолян в двуседмичен срок от връчването му на 
страните.

               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

    


