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ПРОТОКОЛ
Година 2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 19.01 Година 2021

В открито заседание   в следния състав:

Председател: Сийка Златанова Секретар: Сирма Купенова

Съдебни заседатели:   Прокурор:

Сложи за разглеждане дело докладвано от   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

дело номер 20195440101558 по описа за 2019 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

Ищците не се явяват и не се представляват.
От пълномощникът им адв. М е постъпила писмена молба, с която уведомява съда, че не може да се 
яви в днешно съдебно заседание, тъй като е ангажирана по дело на СГС. Моли да бъде даден ход на 
делото в тяхно отсъствие, както и да бъде допуснато изменение на предявения иск, като досежно 
предаване на владението същия да се счита за предявен за 2/3 идеални части от имота. Счита делото 
за изяснено от фактическа страна. Моли да бъде уважен предявения иск, както и да й бъдат 
присъдени направените разноски, като представя списък за разноските, ведно с договор за правна 
защита и съдействие и моли да й бъде предоставена възможност за представяне на писмена защита. 
От ответниците се явяват ЕС и МС лично. За тримата се явява адв. Р, редовно упълномощена от 
преди.
Адв. Р -  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
Адв. Р - Страните проведоха разговори, но предвид наличие и на други отношения между страните, 
които са спорни не успяхме да се споразумеем. Считам, че процесуално дори и да е допустимо да се 
намали обема от претендираните права и да се допусне изменението, то иска продължава да е 
неоснователен. В молбата не става ясно, не че е длъжен ищеца да посочи, кое е продиктувано 
искането за изменение. Процесуално е допустимо иска да се измени, но същия остава да е 
неоснователен.
Съдът счита, че са налице условията на чл. 214, ал. 1 изр. 3 ГПК и затова 
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА  изменение на предявения иск в частта на искането да бъдат осъдени ответниците да 
предадат на ищците владението върху процесния имот, като същия се счита предявен за 2/3 идеални 
части от имота.
Адв. Р – Считам делото за изяснено от фактическа страна. Представям списък за разноски.
Съдът 
О П Р Е Д Е Л И :
ПРИЕМА  представените списъци за разноски на двете страни, както и договор за правна защита и 
съдействие, представен от адв. М.
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
Адв. Р – Моля от името на доверителите ми да се произнесете с решение, с което да отхвърлите 
предявения иск, като на доверителите ми присъдите разноските, съобразно представя списък. Моля 
да приемете, че твърденията в отговора и оспорванията бяха доказани, посредством основно СТЕ и 
гласните доказателства. Моля предвид фактическата и правна сложност на делото да ни бъде дадена 
възможност да представим писмена защита, в която изложим подробни съображения.
Съдът обяви устните състезания за приключили и  че ще се произнесе с решение на    
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19.02.2021 г., като дава срок на двете до 29.01.2021 г. да представят писмени защити.

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

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


