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 Протокол

Номер Година 22.12.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 22.12 Година 2020

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20205440100315 по описа за 2020 година

Ищецът не се явява и не се представлява.
Постъпила е молба за изменение на размера на иска във връзка с която съдът отложи съдебното 
заседание, поради неявяването на процесуален представител на ответника в предишно съдебно 
заседание. Представени са и писмени бележки от ищеца, ведно със списък за разноски и разписка.
Ответника не се представлява. Постъпила е писмена молба, с която не се възразява по исканото 
изменение на исковете. Моли делото да бъде разгледано в тяхно отсъствие и моли да бъдат 
отхвърлени исковете като неоснователни. Претендира присъждане на деловодни разноски. Прави 
възражение за прекомерност на платеното адвокатско възнаграждение от ищеца. Претендира за 
присъждане на разноски съобразно с изменената и прекратена част от иска.
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
Съдът счита за основателна молбата за изменение на размера на исковете, поради което и на 
основание чл. 214, ал. 1 ГПК
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА  изменение на  исковете както следва: главния иск за възнаграждение за положения труд 
се увеличава от 500 на  547.57 лв. Иска за лихва се намалява от  50 лв. на  20.23 лв. Иска за 
заплащане на равностойността на безплатната предпазна храна и ободряващи напитки се намалява 
от  1100 лв. на  682.80 лв. и акцесорния иск за лихви се намалява от  100 лв. на 98.53 лв.
Съдът счита делото за изяснено от фактическа страна и затова 
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ
ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
Съдът обяви устните състезания за приключили и  че ще се произнесе с решение на  22.01.2021  г.

        Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в  11:00   ч.
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РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


