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 Протокол

Номер Година 17.12.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 16.12 Година 2020

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20195440101340 по описа за година

Ищцата М. Т., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.  От същата е постъпила 
писмена молба, с която уведомява съда, че не може да се яви в днешно съдебно заседание, поради 
промяна на разписанията на автобусите и моли да бъде даден ход на делото в нейно отсъствие. 
Заявява, че поддържа исковата молба. Поддържа и възраженията си, че само на двамата ответника 
Н. Н. и В. Р., че единият от процесните имоти №001024 в местност **** , представляващ ливада  от 
4,012 дка. не е съсобственост на страните, а само на наследниците на Й. Г.. Прави искане до 
извършване на делбата двамата съдебители да бъдат осъдени да заплащат на другите 
съсобственици сума до окончателното приключване на делбата, тъй като само те ползват посочения 
имот. 
От ответниците лично се явяват В. Р. и Н. Н.. Останалите ответници  А. Ш., А. Н., В. Р.,  Е. Л., И. Л., 
М. И., М. Н. ,М. И. и Н. Н., редовно призовани, не се явяват и не изпращат представители. 
В. Р. – да се гледа делото.
Н. Н. –Моля да се гледа делото.
СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова 
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
В. Р. –  Имаме приложен отговор на исковата молба, с което настояваме ние двамата да ползваме 
ливадата, която е в местност ***, която е до нашата къща и която се ползва от години от майка ми. 
Ползваме я, като наследници на моята майка.  Ние в отговора сме записали, че  този имот е върнат 
от ТКЗС, с решение на поземлената комисия на наследниците на М. Ш. Ние го ползваме, защото 
майка ми го е придобила със съгласието на останалите наследници. Преди 20г. е починала майка ми. 
Моята майка е дъщеря на М. Ш. Ние сме внуците й. Майка ми е Й. Г., която почина на 17.04.2000г. 
Твърдим, че го е ползвала имота до възстановяването по ЗСПЗЗ и след това. След като почина 
майка ми ние ползваме този имот до къщата. Искаме да ни бъде възложен в дял този имот, тъй като 
сме се грижили за него. Засели сме овошки. Ползвали сме го ние. Всяко лято даваме пари да се 
окоси.  Преди е било разделено на ивици земя и после се разбират наследниците имота да го 
отстъпят на Д., а Д. отстъпва нещо друго, за да може да го ползва, защото е пред къщата. Затова 
казваме в отговора си, че става дума за замяна на парчета. Не ползваме целия имот, а имаме 
разкопано само едно место, където сеем картофи и имаме овошки. Другите имоти не се ползват, а са 
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се самозалесили. Няма кой да се грижи за имотите и знаете, какво става тогава с тях. М. не ни е 
информирала за подаването на молбата в съда. Единствено М. Т. иска другите тази делба. Другите 
наследници не искат никакви имоти. Ако М. иска този имот, ние ще се откажем от него, защото 
нямаме пари за водене на делото.
Н. Н. – Със сестра ми не ползваме целия имот до къщата, а само едно парченце.  Другите имоти не 
се ползват. Той си е върнат този имот на баба ми. Ние не твърдим, че имота е само на майка ми. 
Искаме да ни се даде този имот на нас, защото е пред къщата, а на останалите да се даде от другите 
имоти. 
На основание чл.146 от ГПК
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ: 
ДОКЛАДВА се делото съобразно връчения на страните проект за доклад с Определение № 60663 от 
02.11.2020г., като изцяло поддържа същия и го обявява за окончателен.
СЪДЪТ предвид направеното искане в молба с вх.№608080/ 16.12.2020г. с решението си по 
допускане на делбата съдът да определи сума, която ответниците Н. Н. и В. Р. да заплащат ще 
дължат на другите съсобственици до окончателното приключване на делбата за ползването на имот 
57282.1.24 в местност *** намира, че следва да бъде назначена СИЕ, която да даде заключение за  
размера на  месечния наем на процесния имот, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
НАЗНАЧАВА СИЕ с посочената по-горе задача. 
ВЪЗЛАГА задачата на вещото лице  Р. К. при депозит в размер на 150,00 лв., платими от ищцата в 
тридневен срок, считано от днес.
ОПРЕДЕЛИ:
ОТЛАГА И НАСРОЧВА съдебно заседание по делото за  20.01.2021 г. от  11,30 часа, за която дата 
страните уведомени. Вещото лице да се призове след внасяне на депозита.

                Протоколът изготвен в с.з.
    Заседанието закрито в  12,30 ч.

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

   СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


