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 Протокол

Номер Година 12.01.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 12.01 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20195440101229 по описа за 2019 година

Страните по делото редовно призовани.
Ищците не се явяват. За тях адв. Н., редовно упълномощена от преди.
Ответниците не се явяват. За тях адв. М. и адв. К., редовно упълномощени от преди.
Адв. Н. -  Да се даде ход на делото.
Адв. К. -  Да се даде ход на делото.
Адв. М. -  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 М. със снета от преди самоличност и напомнена отговорността по чл. 291 НК.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Отбелязал съм оградата с зелен цвят. Оградата е между червените линии. 
Къдравата линия означава, че УПИ  е за озеленяване, а другата е в частта на уличната регулация. 
Оградата е телена, опъната. За да достигнат до имота трябва да се мине през оградата. Там от 
където минават от югоизточната страна има реализиран път, който не е съобразен с уличната 
регулация, т.е. не е по габарита на уличната регулация. Пътя е с №****. Оградата е извън процесния 
имот, но възпрепятства достъпа до имота. Оградата е в имот №****. Друг е въпроса този имот  №**** 
на кого е записан. В имот №**** предвидената улица не е реализирана. Няма препятствие между имот  
№**** и №****.Оградата попада в имот №**** и в една малка част в имот №****. Границата между 
№**** и №**** знака е масивна ограда. Има нещо като гараж в имот №****, означен с  2 и от върха на 
този гараж започва оградата. На скицата приемаме, че в началната си точка черната и зеления линия 
съвпадат. Най голямото отклонение между имотната граница и реализиранта ограда е не повече от  
20 см и навлиза в имот  №****. Пешеходно преминаване може да се осигури, но не и транспортно. 
През имот №**** може да се осигури пешеходно преминаване към спорния имот, но транспортно не. 
Няма обща граница между  №**** и №****. Имот №**** граничи с имот  За да се  достигне  до 
общинския имот през процесния трябва да се премине през имот  №****. Имот  № **** няма траен 
статут на път по регулационния план.
СЪДЪТ 
О П Р Е Д Е Л И:
П. И ПРИЛАГА  заключението, изготвено от вещото лице М., ведно с комбинирана скица 2.
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На вещото лице да се изплатят  50 лв. от внесения депозит.
Адв. Н. -  Считам делото за неизяснено от фактическа страна, предвид становището на вещото лице 
и графичната част по отразяване на процесната ограда. Факта, че същата е поставена в два имота  
№№**** и ****и с оглед на факта, че единия имот е частен, а другия общинска собственост, моля да 
бъде поставена допълнителна задачата на вещото лице, като същото замери дължината на оградата 
в частта попадаща в поземлен имот с кратък № **** и отрази само тази част скицата, като следва Ц. 
да се отличи. Представям извадка от кадастралната карта и регистър за собствеността и 
индивидуализацията на имот № ****.
Адв. К. -  Предоставям на съда.
Адв. М. – Предоставям на съда.
Съдът счита исканата задача за относима по втория иск по чл. 108 ЗС, тъй като от комбинираната 
скица на вещото лице и неговите обяснения в днешно съдебно заседание стана ясно, че една част от 
оградата попада в имот **** и започва от ъгъла на имот ****. Следва да се изясни каква е дължината 
на място на тази част от оградата, за да се прецени дали е възможно да бъде осигурен подход през 
тази част към имот  ****, съответно **** и затова 
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА И НАЗНАЧАВА  допълнителна задачата, като вещото лице следва на комбинираната скица 
да повдигне в по-ярък цвят частта от оградата  попадаща в имот  №**** и определи нейната дължина.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА  представеното днес копие от кадастралната карта, която касае имот  №**** 
второстепенна улица.
Отлага и насрочва делото за  16.02.2020 г., 10:00 ч. за когато страните  и вещото лице се считат 
редовно призовани.

Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в   10:10  ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:

Изд.сл.б. за вещо лице М.
За сумата  50 лв.
Секретар:


