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 Протокол

Номер Година 16.12.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 16.12 Година 2020

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20205440100461 по описа за 2020 година

ЗА ИЩЕЦА „К. И.“, редовно призован, не се явява процесуален представител в съдебно 
заседание. 
ЗА ОТВЕТНИКА Р. Д. П., редовно призована, не се явява. За нея процесуалния й 
представител адв. С..
ВЕЩОТО ЛИЦЕ К., редовно призована, налице. Постъпила е молба, в която сочи, че е 
получила късно призовката на 03.12.2020 г., срока за изготвяне на експертизата по ГПК е 
08.12.2020 г., а материалите за изготвянето й получила на 11.12.2020 г.
АДВ. С. – 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. С. – Изцяло оспорвам исковата молба, като моля да приемете писмения отговора като 
поддържам същия. Запознати сме с доклада по делото и моля същия да се приеме за 
окончателен. След изслушване на експертизата подробни ще изложа становище по същество. 
Моля да де отложи делото за друга дата с оглед постъпилата молба от вещото лице.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ДОКЛАДВА се делото съобразно съобщения на страните проект за доклад с Определение № 
60665/04.11.2020 г. 
Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна предвид неизготвяне на 
заключението по назначената ССчЕ, като от вещото лице е постъпила молба за 
невъзможността да изготви заключението. Освен това съдът е изискал по молба та  [фирма] 
и разписката от  [фирма] за усвояване на предоставената сума по договора за кредит, която 
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не е постъпила до настоящия момент. Предвид изложеното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ОТЛАГА И НАСРОЧВА съдебно заседание по делото за 12.02.2020 г. – 10,00 часа, за която 
дата и час, страните се считат уведомени.
ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице Е. К.

Протоколът е изготвен в с.з.

Заседанието закрито в  11,00 часа.

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /n/

                                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: /n/


