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 Протокол

Номер Година 26.11.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 25.11 Година 2020

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20205440100095 по описа за година

ЗА ИЩЕЦА  [фирма], редовно призован, не се явява процесуален представител в съдебно 
заседание. Постъпила е молба вх. № 607917 от 25.11.2020 г. от адв. Ч., в която сочи, че 
поради служебна ангажираност е възпрепятстван да участва в съдебното заседание. 
ЗА ОТВЕТНИКА  [фирма], редовно призован, не  се явява процесуалния представител в 
съдебно заседание. Постъпила е молба вх. № 607887/20.11.2020 г. от адв. Р. А., в която сочи, 
че предвид служебната му ангажираност в друг съдебен район е възпрепятстван да се яви в 
съдебното заседание. Не възразява засаденото да бъде проведено в негово отсъствие като не 
възразява да се даде ход на делото. Не възразява по проекта за доклад, моли същия да бъде 
обявен за окончателен
ЗА ОТВЕТНИКЪТ Т. С. С., нередовно призован за днешно съдебно заседание, не се явява. 
Няма върнати отрязъци от призовките, съобразно разпореденото от съда на 13.11.2020 г., за 
призоваването му по адреса на справката и адреса по исковата молба. В предходно съдебно 
заседание не е даван ход на делото като също е било разпоредено ответника да се призове на 
двата адреса в [населено място] и [населено място], като в цялост е върната призовката от 
[населено място]. 
Съдът намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради 
невъзможността да бъде открит за призоваване Т. С. като се изпратят призовки на всички 
адреси в [населено място], [населено място], и на адреса по месторабота, също на посочения 
адрес в [населено място] ****посочен от връчителя във върната в цялост призовка.  Ще 
следва да се призове и по телефон като се укаже на ищеца, че в случай че разполага с такъв 
да се посочи по делото тъй като лицето не може да бъде открито и с оглед делото да не бъде 
отлагано за пореден път. Предвид горното, съдът
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НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДА СЕ ПРИЗОВЕ ответника Т. С. на всички адреси - [населено място]** по месторабота -  
[населено място],  [улица], в [населено място], **** и в [населено място], район ****,  
[улица]. 
УКАЗВА „***“ Е. в случай, че разполага с телефон на ответника Т. С. да посочи по делото 
такъв, тъй като лицето не може да бъде открито и с оглед делото да не бъде отлагано за 
пореден път.
ОТЛАГА И НАСРОЧВА съдебно заседание по делото за 20.01.2021 г. – 11,40 часа, за която 
дата и час, страните се считат уведомени. 

Протоколът е изготвен в с.з.

Заседанието закрито в 13,40 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


