Р Е Ш Е Н И Е
№ 442
град Горна Оряховица, 09.09.2011г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ГОРНООРЯХОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, единадесети състав в публично
съдебно заседание на втори септември, две хиляди и единадесета година, в
състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ИРЕНА КОЛЕВА

Пре секретаря С.Г., като разгледа докладваното от съдия Колева гр. дело № 945 по
описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Ищецът Б.П.Б., ЕГН ********** ***, твърди, че е работил при ответника „Матеко”
АД, ЕИК 104525128, със седалище и адрес на управление гр.Горна Оряховица,
пл.”Георги Измирлиев” № 4, ет.5, представлявано от М.Г.Г. по трудов договор №
126 от 03.06.2008 г., заемайки длъжността „инженер-конструктор в строителството”.
Сочи, че на 25.11.2010 г. подал заявление за прекратяване на трудовото му
правоотношение, считано от 26.11.2006 г. на основание чл.327, т.2 от КТ, поради
забавено заплащане на трудовото възнаграждение. Твърди, че на 29.11.2010 г. му
била връчена заповед № 367 от 29.11.2010 г. за прекратяване на трудовото му
правоотношение на основание чл.327, т.1 от КТ, считано от 26.11.2010 г. Твърди, че
не е получил от ответното дружество - работодател трудовото си възнаграждение
за месеците септември, октомври и ноември 2010 г. и дължимите му обезщетения
по чл.221, ал.1 и чл.224, ал.1 от КТ, последното за неползван платен годишен
отпуск за 25 дни за 2009 г. и 2010 г. Моли съда до осъди ответното дружество да му
заплати дължимите трудови възнаграждения и обезщетения, възлизащи в общ
размер на 2 916,78 лв., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на
предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както
следва: неизплатено трудово възнаграждение за месец септември 2010 г. в размер
на 559,47 лв., неизплатено трудово възнаграждение за месец октомври 2010 г. в
размер на 559,47 лв., неизплатено трудово възнаграждение за месец ноември 2010
г. в размер на 559,47 лв., неизплатено обезщетение по чл.221, ал.1 от КТ в размер
на 707,20 лв., както и неизплатено обезщетение по чл.224, ал.1 от КТ в размер на

531,17 лв. Ищецът претендира и заплащането на мораторни лихви за периода от
възникване на задължението до датата на предявяване на исковата молба –
04.05.2011 г. в общ размер 143,45 лв., както и направените по делото разноски.
Съдът, като взе предвид изложените от ищеца в исковата молба фактически
обстоятелства, на които основава претенциите си и формулирания петитум,
квалифицира правно предявените искове по чл.242, във вр. с чл.128 от КТ, по
чл.221, ал.1 от КТ и по чл.224, ал.1 от КТ.
В срока по чл.131 от ГПК ответникът не е взел становище по исковата молба,
не е депозирал писмен отговор на същата и не е представил доказателства.
В съдебно заседание ищецът чрез своя пълномощник адв. Събин Иванов
Събев. поддържа предявените искове. Направил е искане за постановяване на
неприсъствено решение по делото.
Ответникът, редовно призован, не се е явил в съдебно заседание и не е
изпратил свой представител.
Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, установява
следната фактическа обстановка:
От приложените по делото заверени по реда на чл.32 от ЗА копия от трудов
договор № 126/03.06.2008г. и допълнителни споразумения към трудов договор - №
472/04.03.2009г., № 496/01.04.2009г. и 41/03.05.2010г. се установява, че Б.П.Б. се е
намирал в трудово правоотношение с ответника „Матеко” АД, считано от 03.06.2008
г., като е заемал
длъжностите „инженер конструктор в строителството”,
„ръководител отдел,
инженер конструктор” и „ръководител отдел, инженер
строителни конструкции”.
От приложеното заверено по реда на чл.32 от ЗА копие на Заповед №
367/29.11.2010г. е видно, че трудовият договор на Б.П.Б. *** Оряховица е прекратен
на основание чл.327, т.2 от КТ, считано от 26.11.2010 г.
Представените приемо-предавателен протокол № 310001 от 26.11.2010г.,
протокол за отписване на материални ценности № 650090/26.11.2010г., протокол от
26.11.2010г., 2 бр. приемо-предавателни протоколи от 26.11.2010г. установяват, че
Б.П.Б. е предал на „Матеко” АД числящо му се имущество от машини, инструменти
и инвентар.
По делото е назначена и изслушана съдебно-икономическа експертиза, приета
от съда, от заключението на която се установява, че дължимите трудови
възнаграждения по месеци са: за месец септември 2010 г. в нетен размер от 559,47
лв., за месец октомври 2010 г. в нетен размер от 559,47 лв., за м. ноември 2010 г. в
нетен размер от 483,19 лв. По т.2 от експертизата се установява, че
претендираното обезщетение по чл.221, ал.1 от КТ е в нетен размер от 636,48 лв.
По т.3 от експертизата е видно, че обезщетението по чл.224, ал.1 от КТ е в нетен
размер от 723,36 лв. за 25 дни неизползван платен годишен отпуск.

Предвид гореизложеното съдът намира следното:
Ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба, не се е явил в
първото по делото заседание и не е поискал разглеждане на делото в негово
отсъствие. На същия са били указани последиците от неподаване на отговор и
неявяване в съдебно заседание по реда на чл.239 ал.1 т.1 от ГПК. Освен това
събраните по делото писмени и гласни доказателства, обосновават извода, че
предявените обективно съединени искове по чл.242, във вр. с чл.128 от КТ, по
чл.221, ал.1 от КТ и по чл.224, ал.1 от КТ са вероятно основателни. С оглед на
изложеното съдът намира, че по делото следва да бъде постановено
неприсъствено решение по чл.238 от ГПК, каквото е и желанието на ищеца.
Предвид изхода на делото и на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответникът следва
да заплати на ищеца направените от него разноски по делото – в размер на 320.00
/триста и двадесет/ лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение
на адвокат С.С.. В тежест на същия следва да бъде възложена и дължимата
държавна такса за производството по делото, определена на основание чл.1 от
Тарифата за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК вр. чл.69 ал.1 т.7 от ГПК,
както и сумата от 5.00 лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист
за събиране на вземането.
Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ОСЪЖДА „Матеко” АД, ЕИК 104525128, със седалище и адрес на управление
гр.Горна Оряховица, пл.”Георги Измирлиев” № 4, ет.5, представлявано от
пълномощника М.Г.Г. да заплати на Б.П.Б., ЕГН ********** *** сумата от 559,47 лв.
/петстотин петдесет и девет лева и четиридесет и седем стотинки/, представляваща
дължимо и неизплатено трудово възнаграждение за месец септември 2010 г.;
сумата от 559,47 лв. /петстотин петдесет и девет лева и четиридесет и седем
стотинки/, представляваща дължимо и неизплатено трудово възнаграждение за
месец октомври 2010 г., както и сумата от 559,47 лв. /петстотин петдесет и девет
лева и четиридесет и седем стотинки/, представляваща дължимо и неизплатено
трудово възнаграждение за месец ноември 2010 г., ведно със законната лихва
върху посочените суми, считано от датата на предявяване на исковата молба –
04.05.2011г., до окончателното им изплащане.
ОСЪЖДА „Матеко” АД, ЕИК 104525128, със седалище и адрес на управление
гр.Горна Оряховица, пл.”Георги Измирлиев” № 4, ет.5, представлявано от
пълномощника М.Г.Г. да заплати на Б.П.Б., ЕГН ********** *** сумата от 707,20 лв.
/седемстотин и седем лева и двадесет стотинки/, представляваща неизплатено
обезщетение по чл.221, ал.1 от КТ, ведно със законната лихва върху тази сума,
считано от датата на предявяване на исковата молба – 04.05.2011г., до
окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА „Матеко” АД, ЕИК 104525128, със седалище и адрес на управление
гр.Горна Оряховица, пл.”Георги Измирлиев” № 4, ет.5, представлявано от
пълномощника М.Г.Г. да заплати на Б.П.Б., ЕГН ********** *** сумата от 531,17 лв.
/петстотин тридесет и един лева и седемнадесет стотинки/, представляваща
неизплатено обезщетение по чл.224, ал.1 от КТ за неползван платен годишен
отпуск в размер на 25 дни, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от
датата на предявяване на исковата молба – 04.05.2011г., до окончателното й
изплащане.
ОСЪЖДА „Матеко” АД, ЕИК 104525128, със седалище и адрес на управление
гр.Горна Оряховица, пл.”Георги Измирлиев” № 4, ет.5, представлявано от
пълномощника М.Г.Г. да заплати на Б.П.Б., ЕГН ********** *** сумата от 143,45 лв.
/сто четиридесет и три лева и четиридесет и пет стотинки/ - мораторни лихви върху
главниците за периода от датата на възникване на всяко от задълженията до
датата на предявяване на исковата молба – 04.05.2011 г.
ОСЪЖДА „Матеко” АД, ЕИК 104525128, със седалище и адрес на управление
гр.Горна Оряховица, пл.”Георги Измирлиев” № 4, ет.5, представлявано от
пълномощника М.Г.Г. да заплати на Б.П.Б., ЕГН ********** *** сумата от 320.00 лв.
/триста и двадесет/ лева, представляваща направените разноски за заплащане на
адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА „Матеко” АД, ЕИК 104525128, със седалище и адрес на управление
гр.Горна Оряховица, пл.”Георги Измирлиев” № 4, ет.5, представлявано от
пълномощника М.Г.Г. да заплати по сметка на ГОРС сумата от 167.14 /сто
шестдесет и седем лева и четиринадесет стотинки/ лева, представляваща
държавна такса върху всеки от уважените искове и сумата от 70.00 /седемдесет/
лева – възнаграждение на вещо лице, както и сумата от 5.00 /пет/ лева, в случай на
служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на вземането.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание
чл.239 ал.4 от ГПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

