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ПРОТОКОЛ
Година 2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 01.12 Година 2020

В открито заседание   в следния състав:

Председател: Сийка Златанова Секретар: Сирма Купенова

Съдебни заседатели:   Прокурор:

Сложи за разглеждане дело докладвано от   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

дело номер 20205440100315 по описа за 2020 година

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

Страните по делото редовно призовани.
Ищеца не се представлява.
За ответника се явява юриск. КН, редовно упълномощен от преди.
Вещото лице К налице.
Юриск. Н -  Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на 
делото и затова 
О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
Вещото лице К– със снета по делото самоличност и предупреден за 
наказателната отговорност по чл. 291 НК.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Поддържам допълнителното заключение, което представям 
днес. Билинг системата се съхраняват вътре в електромера. Отговора но 
ответника беше, че нямат отчет и не пазят данните. На база на това съм дал 
заключението си, че не може да се определи началния момент.
Съдът 
О П Р Е Д Е Л И :
ПРИЕМА допълнителното заключение  на вещото лице К, на което да се 
изплатят  50 лв. от внесения депозит.
Сне се самоличността на свидетеля както следва:
ПИП – ****
СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ  свидетеля за наказателната отговорност по чл. 29- НК 
и същия обеща да каже истината.
Съдът пристъпи към разпит на свидетеля.
СВИДЕТЕЛЯ П* – Работя в „****, като ел.монтьор – проектант. В **** от  21 
години.
Съдът предяви констативен протокол  № *** на стр. 12 на свидетеля П*.
СВИДЕТЕЛЯ П*** -  Аз съм съставил този констативен протокол. Проверихме 
електромера с еталон, който показа отклонение в грешката на отчитане на 
електромера, както е записано в констативния протокол и поради тази 
причина демонтирахме електромера и изпратихме за експертиза, за да се 
установи какъв е проблема за отклонението. Клиента не присъстваше в 
момента на проверката. Присъстваше свидетел, представител на фирма К*, 
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който е охрана в сградата на КЕЦ -  Смолян- АК. Отклонението беше – 
седемдесет и едно цяло и  нещо %. Стандартното отклонение е +/- 2 %. При 
всеки един такъв демонтаж, когато се отнася за експертиза се обаждаме на  
112 и съответно отразяваме в протокола. Доколкото съм запознат с протокола 
от метрологията, там е упоменато, че електромера е манипулиран, има 
монтиран допълнителен елемент в схемата на електромера, който не 
принадлежи към фабричната схема. 
Юриск. Н  -  Считам делото за изяснено от фактическа страна. Представям 
списък за разноските.
Съдът счита делото за неизяснено от фактическа страна, тъй като в днешно 
съдебно заседание не се явява ищцата или неин процесуален представител, за 
да изразят становище по допълнителното заключение, изготвено от вещото 
лице К, поради което ще следва да им бъде предоставена такава възможност 
и затова 
О П Р Е Д Е Л И:
Отлага и насрочва 22.12.2020 г., 10:15 ч., за когато страните се считат 
редовно уведомени.
ПРЕДОСТАВЯ възможност на ищеца да се запознае с допълнителното 
заключение и да изрази становище по него.

         Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в  11:15 ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:

Изд.служебна бележка 
на вещото лице за сумата 
50 лв.
Секретар


