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 Протокол

Номер Година 20.01.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 20.01 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20205440100095 по описа за година

ЗА ИЩЕЦА  [фирма], редовно призован, не се явява представител в съдебно 
заседание. 

ЗА ОТВЕТНИКА  [фирма], редовно призован, не  се явява процесуалния представител 
в съдебно заседание. Постъпила е молба вх. № 60060/15.11.2021 г. от адв. Р. А., в която сочи, 
че предвид служебната му ангажираност в друг съдебен район е възпрепятстван да се яви в 
съдебното заседание. Не възразява засаденото да бъде проведено в негово отсъствие като не 
възразява да се даде ход на делото. Не възразява по проекта за доклад, моли същия да бъде 
обявен за окончателен. Няма да сочи доказателства и няма доказателствени искания. Моли 
да се даде ход по същество и да се постанови решение, с което да се допусне делба относно 
имотите, предмет на делото съгласно петитума на молбата между страните по делото и 
съгласно квотите.

ЗА ОТВЕТНИКЪТ Т. С. С., призовките са върнати в цялост, като в предходно 
съдебно заседание съдът не е дал ход на делото именно с цел връчване на всички посочени 
по делото адреси. Ответникът е получил Разпореждането за отговор на исковата молба на 
адреса му в [населено място] лице със задължение да предаде същото. За предходно съдебно 
заседание С. отново е търсен на този адрес, като са отразени посещения от връчителя на 
30.11.2020 г., 12.12.2020 г., 31.12.2020 г., като призовките са за днешното засадение. Преди 
това за съдебното заседание на 25.11.2020 г. Т. С. отново е търсен на този адрес в [населено 
място], като връчителя отново е отразил посещения на 29.10.2020 г.,  на 16.11.2020 г. и 
30.11.2020 г. и не е открит на посочения адрес. При положение, че ответника Т. С. С. не 
може да бъде открит на адреса ,на който веднъж вече е било връчено съобщение за отговора 
на исковата молба, чрез лице със задължение да предаде същата, като впоследствие по 
делото не са постъпили възражения в тази връзка нито лицето, което е приело съобщението 
е уведомило по някакъв начин съда за невъзможност да я предаде. Предвид изложеното, то 
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съдът намира, че разписката от призовката следва да се приложи поделото и се счита 
връчена на основание чл. 41, ал.2 от ГПК, тъй като липсва посочен друг адрес за връчване на 
книжата по делото. С. не е отрит на адреса и за съдебно заседание на 21.10.2020 г., като 
връчителя е отразил посещения на 08.09.2020 г., 22.09.2020 г. и 09.10.2020 г. В противен 
случай се възпрепятства и разглеждане на делото. Лицето не може да бъде открито и на 
другите адреси. Предвид изложеното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ДОКЛАДВА се делото съобразно съобщения на страните проект за доклад с 

Определение № 60591/25.08.2020 г.
Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.
Съдът обяви, че ще се произнесе с Решение на 22.02.2021 г.

Протоколът е изготвен в с.з.

Заседанието закрито в 11,55 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


