
П Р О Т О К О Л 

гр. Варна, 21.05.2020 година 

ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМИ 

СЪСТАВ, в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и първи 

май през две хиляди и двадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ************* 

при участието на секретаря ************  сложи за разглеждане 

гражданско дело № 15404 по описа за 2019 година, докладвано от 

съдията. 

На основание чл. 6а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по 

време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020г. и за преодоляване на последиците, съдебното 

заседание се провежда от разстояние, чрез видеоконферентна връзка.  

На именното повикване в 15:50 часа се явиха: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ищецът ************, редовно призован, не се явява, не се 

представлява. 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило становище с 

вх.№29323/20.05.2020г. от процесуалния му представител – ********, в 

което моли да бъде даден ход на делото в негово отсъствие.  

Не възразява да бъде изслушано вещото лице и няма въпроси към 

него. Моли да бъде прието заключението, както и да бъдат приети 

представените до момента доказателства. 

Моли на осн.чл.214 от ГПК да бъде допуснато изменение на иска. 

Изразява подробно становище по същество и претендира разноски. 

Ответникът ************, редовно призован, не изпраща 

представител. 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило становище с вх.№ 

28982/20.05.2020г.  от гл.юриск.************. Процесуалният 

представител на ответника не възразява да се даде ход на делото в негово 

отсъствие. Не възразява да бъде изслушано заключението на вещото лице, 

няма въпроси към него или други доказателствени искания. Изразява 

становище по същество и представя списък по чл. 80 ГПК. 



Вещото лице ***********, редовно призован, явява се лично. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

СЪДЪТ, като взе предвид редовното призоваване на страните за 

днешното съдебно заседание, намира, че неявяването им не представлява 

пречка за разглеждане на делото, поради което на основание чл. 142, ал. 1 

ГПК, 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че производството по делото е било 

отложено, с оглед изслушване и приемане на изготвената съдебно-

счетоводна експертиза, както и е била дадена възможност на ответната 

страна да представи на електронен носител протоколите за отчитане на 

положения от ищеца извънреден и нощен труд. 

 

В тази връзка СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че са постъпили на електронен 

носител протоколите за отчитане на положения от ищеца извънреден и 

нощен труд. 

СЪДЪТ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА 

О П Р Е Д Е Л И 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото постъпили на 

електронен носител протоколите за отчитане на положения от ищеца 

извънреден и нощен труд, представени от процесуалния представител на 

ответната страна. 

 

СЪДЪТ докладва постъпилото заключение с вх.№ 

16712/26.02.2020г. по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза. 

Констатира, че същото е депозирано в срока по чл. 199 ГПК, поради което 

на основание чл. 200 ГПК,  

О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице, като снема 

неговата самоличност и напомня отговорността му за даване на невярно 

заключение по чл. 291 НК. 

 



Вещото лице **********,  ** год., женен, неосъждан, без родство и 

дела със страните по спора, предупреден за наказателната отговорност по 

чл. 291 НК, обещава да говори истината. 

- Представил съм писмено заключение, което поддържам. 

 

Председателят на състава и страните, чрез техните процесуални 

представители нямат въпроси към вещото лице и не възразяват по 

приемане на заключението. 

СЪДЪТ намира, че представеното заключение на вещото лице 

отговаря в пълнота на поставените задачи и следва да бъде приобщено към 

доказателствения материал по делото, поради което 

О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА към доказателствения материал по делото  

заключението на съдебно-счетоводна експертиза. 

ОПРЕДЕЛЯ окончателно възнаграждение на вещото лице в 

размер на първоначално определения такъв от 150 лв. 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ определеното възнаграждение на вещото лице от 

Бюджета на РС-Варна. Издаден  е  един брой разходен касов ордер  -  1 бр. 

х  150 лева.  

 

СЪДЪТ, за да се произнесе по искането на процесуалния 

представител на ищеца искане за изменение на иска, съобрази, че се 

изменя единствено размерът на предявения иск, като същото е направено 

своевременно – до приключване на съдебното дирене пред първата 

инстанция. Поради изложеното искането следва да бъде уважено.  

Воден от горното, СЪДЪТ 

О П Р Е Д Е Л И 

ДОПУСКА ИЗМЕНЕНИЕ на предявения иск с правно осн.чл.178, 

ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 187, ал. 5, т. 2 от ЗМВР, чрез неговото увеличаване 

от сума в размер на 1254.98 лева на сума в размер на 1275.67 лева, 

представляваща допълнително трудово възнаграждение за положен 

извънреден труд – 189 часа за периода от 01.08.2016г.- 30.06.2019г., 

получен в резултат на изчисляване на положен нощен труд с коефициент 

1.143, ведно със законната лихва върху сумата, считано от предявяване на 



исковата молба – 30.09.2019г., до окончателното изплащане на 

задължението. 

СЪДЪТ, като взе предвид поведението на страните и липсата на 

други доказателствени искания, на основание чл. 149, ал. 1, изр. второ от 

ГПК, 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

СЪДЪТ счете делото за разяснено, поради което на основание чл. 

149, ал. 2  ГПК, 

О П Р Е Д Е Л И: 

 ОБЯВЯВА устните състезания за приключили и ПОСОЧВА, че ще 

се произнесе с решение в законоустановения срок. 

ПРОТОКОЛЪТ, изготвен в съдебно заседание, което приключи в  

15:57 часа.  

  

                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

 

         СЕКРЕТАР:  

 

 

  



 


