РЕШЕНИЕ
№197
В

, 05.07.2019г., гр.Исперих,

ИМЕТО

НА

НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ
на пети юли, две хиляди и деветнадесета година,
в закрито заседание, в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА
като разгледа докладваното от Съдията
гр.дело № 580 по описа за 2017г.,
за да се произнесе взе предвид следното :
Производството е по реда на чл.250, ал.1 от ГПК.
Постъпила е молба от ищцата П.Ц.Б. *** постановеното по делото решение да бъде
допълнено, като ответника Ц.Н.Н. бъде осъден да заплати на ищцата сума в размер на
160.00лв. представляваща припадащата му се част от определения от съда депозит за вещо
лице по назначената в производството съдебно-техническа експертиза. Препис от молбата е
връчен на насрещната страна, която в законоустановеният срок не е подала писмен отговор.
Съдът, след като се запозна с материалите по делото и постановеното решение
установи, че действително в диспозитива на крайният съдебен акт е пропуснал да се
произнесе по искането за дължимост от страна на ответника Н. на половината от определеният
от съда депозит за възнаграждение на вещо лице по назначената съдебно-техническа
експертиза. С протоколно определение от 24.04.2018г. съдът е назначил по делото съдебнотехническа експертиза, като е разпоредил всяка от страните да внесе сума в размер на
140.00лв. за възнаграждение на вещото лице и също така сума в размер на по 20.00лв. за
пътни разходи не експерта. Цялото възнаграждение за експертизата в размер на 280.00лв.
както и пътните разходи в общ размер на 40.00лв. са били внесени на два пъти съответно на
дати 24.04.2018г. и 29.05.2018г. единствено от ищцата П.Б.. С оглед това обстоятелство следва
ответника Ц.Н.Н. да бъде осъден да заплати на насрещната страна П.Ц.Б. сума в размер на
160.00лв. – съответстваща на идеалната част притежавана от тази страна в процеса в
наследствената маса, а именно ½.
Воден от изложеното и на осн. чл.250, ал.1 от ГПК съдът
Р Е Ш И :
ДОПЪЛВА Решение № 230/ 27.07.2018г. по гр.дело № 580/ 2017г. по описа на РС – И в
диспозитива както следва : ОСЪЖДА Ц.Н.Н., ЕГН – ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на П.Ц.Б., ЕГН –
********** ***, бул.“Ц О“ № сумата 160.00 /сто и шестдесет лева/ представляваща половината
от дължимо възнаграждение и пътни разходи за ползваното в процеса вещо лице по
назначената съдебно-техническа експертиза, платени от ищцата П.Ц.Б..
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните
пред Окръжен съд – Р.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :

