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ПРОТОКОЛ
Година 2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 16.12 Година 2020

В открито заседание   в следния състав:

Председател: Райна Русева Секретар: Сирма Купенова

Съдебни заседатели:   Прокурор:

Сложи за разглеждане дело докладвано от   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

дело номер 20205440100208 по описа за 2020 година

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ ВС, редовно призован не се явява. За него процесуалния му представител адв. Топов.
ЗА ОТВЕТНИКЪТ ОС, редовно призован, се явява юриск. Б.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р К, редовно призована, налице.
АДВ. Т – Да се даде ход на делото.
ЮРИСК. Б – 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. Т – Постигнали сме съдебна спогодба, която моля съдът да я одобри. Със същата сме 
постигнали съгласие относно изложените в нея параметри, моли съдът да я одобри.
ЮРИСК. Б – Моля съдът да приеме представената спогодба, която да бъде одобрена.
Сне се самоличността на вещото лице както следва:
РФК – 65 г., българка, б.гр., неосъждана, омъжена, 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 съдебно-ветеринарна експертиза, изготвена от вещото лице К, 
на която да се изплатят 50,00 лева.
Съдът с оглед представената спогодба между страните 
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатата между ВБС, ЕГН:****, от град С***, кв. "****", улица ***" блок №**, вх.**, ап.** 
ИЩЕЦ по горепосоченото дело, представляван от адвокат ФХТ по пълномощие със съдебен адрес 
град С, булевард „" №**, етаж., офис  и О С ЕИК:****със седалище и адрес на  управление: град С, 
булевард „" №**** представлявана от НТД, кмет на община Смолян, чрез пълномощника ПВ. Б - 
правоспособен   юрист   на длъжност   юрисконсулт  в дирекция  „Правно-нормативно обслужване" при 
*** Смолян, 
се сключи настоящата съдебна спогодба за следното:

I.   Страните приемат за установено, че Община С дължи на ВБС следните суми:
1. 750,00 (седемстотин и петдесет лева) имуществени вреди, ведно със следващата се законна 
лихва от датата на увреждането-27.03.2019 година, до окончателното им заплащане. Вредите се 
дължат за три броя умъртвени овце, по 250,00 лева на бройка, регистрирани с ушни марки  ******** 
собственост на ВБС. Вредите са причинени на 26.03.2019 година, срещу 27.03.2019 година, от скитащи 
в ж.к. „****" 5 броя безстопанствени кучета, проникнали в животновъдния обект, където са отглеждани 
овцете.
2. 240,00 (двеста и четиридесет лева)-пропуснати ползи по 80 лева на овца, поради 
невъзможност да се предяви и получи следващата им се годишна субсидия за 2020 година, по две от 
мерките за подпомагане на животновъдите в България.
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3. 580,00 (петстотин и осемдесет лева)представляващи разноски по гражданското дело№208/2020 
година/ държавна такса, такса за ВЛ и свидетели и адвокатски хонорар/.

Или, общо 1 570/ хиляда петстотин и седемдесет / лева.

II. Страните постигат споразумение, ОС да заплати на ВБС описаните в т.1-ва суми НАМАЛЕНИ общо 
до 1 400 (хиляда и четиристотин лева), като ищеца декларира, че се отказва от следващите се законни 
лихви и дължимите суми над 1400 /хиляда четиристотин лев/.

III. Посочените в т.II-ра суми в общ размер на 1400 (хиляда четиристотин лева) ОС, ще заплати на 
една вноска в срок до 10.01.2021 година, по банков път, на ВС, по посочена и представена от него в 
счетоводството на ОС- банкова сметка.

IV.  При забава на ОС за заплащане на сумата посочена в т.II-ра сума от 1400 лева, с повече от 10 
дни, ищецът ВБ. С, има право да се снабди с изпълнителен лист за описаните суми в точка I-ва от 
настоящото споразумение.

СПОГОДИЛИ СЕ:

1 . За ВБС…………………………………….…. адвокат п-к ФТ

2. 3а Община Смолян ……………………………..юрисконсулт ПБ.

С оглед постигнатата спогодба, ще следва производството по делото да бъде прекратено, поради 
което
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 208/2020 г. по описа на Районен съд Смолян.
Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано 
от днес пред Окръжен съд Смолян.

Протоколът е изготвен в с.з.

Заседанието закрито в 09,30 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


