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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 20205440100198 по описа за 2020 година

ЗА ИЩЕЦА  [фирма], редовно призована, не се явява процесуален представител в 
съдебно заседание. Постъпила е молба вх. № 607915 от 24.11.2020 г. чрез Ю.. Б. за даване 
ход на делото. Заявява, че няма въпроси към вещото лице. Изразява се становище по 
съществото на спора. Представя се списък с разноски.

ОТВЕТНИКЪТ Б. З. К., редовно призован, не се явява, за него процесуалния му 
представител адв. М..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е. К., редовно призована, налице.
АДВ. М. – Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради 

което  
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
АДВ. М. – Моля да се разпита вещото лице.
Сне се самоличността на вещото лице както следва:
Е. К. К. – 50 г., българка, б.гр., неосъждана, неомъжена, без родство и дела.
Съдът предупреди вещото лице за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Поддържам заключението си. 
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА заключението по назначената ССчЕ, изготвено от вещото лице К., на която 

да се изплатят 250,00 лева от внесения депозит.
АДВ. М. – Считам делото за изяснено от фактическа страна.
Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
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ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.
АДВ. М. – Считам, че така предявения иск е неоснователен поради изтекъл 

преклузивен срок по отношение на поръчителя, а именно повече от 6 месеца съгласно чл. 
147 ал.1 от ЗЗД. Тъй като доверителят ми в качеството на поръчител е отговорен за размера 
на главения размер в случай, че бъде предявен в шест месечния срок. Видно от договор, 
извлечение както и заповедното производство установява, че падежа е настъпил 2018 г., а 
заявлението е подадено през м.октомври 2019 г., което се установя, че преклузивиния 6 
месечен срок, за който съдът следи служебно е изтекъл на 15.03.2019 г. С оглед на което 
считам, че иска е неоснователен, моля да присъдите разноски по делото съобразно списък, 
който представим. 

Съдът обяви, че ще се произнесе с Решение на 23.12.2020 г. 

Протоколът е изготвен в с.з.

Заседанието закрито в 09,20 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


