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 Протокол

Номер Година 21.01.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 21.01 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20205440100466 по описа за 2020 година

Страните по делото редовно призовани.
Ищецът *****  не изпраща представител в съдебно заседание.
Постъпила е писмена молба от 03.12.2020 г. в която е уточнено , че предсрочната изискуемост на 
длъжника е обявена от цедента на 06.01.2019 г., като кредитополучателя е извършил плащане към 
цедента А. Ф**** О. в общ размер на 625 лв. по представените нареждания с отговора на исковата 
молба, с които плащания са извършени намаления на задълженията. Предоставя справка от картата 
във връзка с  теглените суми от ответника и изчисления във връзка с клаузите на договора и разбивка 
на платените суми. Уточнява, че се касае за револвиращ кредит и поради това не може да бъде 
извършено изчисление на договорната лихва на месечна и годишна база, тъй като тези изчисления 
зависят изцяло от тегленията извършвани от картата. В молба от  20.01.2021 г. ищецът моли делото 
да бъде разгледано в тяхно отсъствие, поддържат исковата молба, молят да бъде допусната и 
назначена съдебно счетоводна експертиза със задачата, посочена молбата.
Ответникът С. К. се представлява от адв. Р., редовно упълномощена от преди.
Адв. Р. -  Моля да бъде даден 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. – Поддържам отговора на исковата молба. Запозната съм с доклада на съда, като нямам 
възражения по него. Не се противопоставям същия да бъде допълнен с направените в молбата 
пояснения. Продължавам да оспорвам основателността на иска и спора между нас продължава да 
бъде за неправилно осчетоводяване. В смисъл, че доколкото осчетоводяванията, закриване на 
задължения е станало въз основа на нищожни клаузи, то в крайна сметка искането ми ще бъде съда 
да приеме, че се дължи до чистата сума на кредита. Що се отнася до искането на СИЕ, моля да бъде 
допусната с формулираните въпроси.
На основание чл. 146 ГПК съдът 
О П Р Е Д Е Л И:
СЪОБЩАВА доклада по делото, като съдът поддържа напълно определение №, с което на страните 
е съобщен проекта за доклад, разпределена е доказателствената тежест и се е произнесъл по 
доказателствените искания.
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ДОПЪЛВА  обстоятелствените твърдения на ищеца, направени с молбата от 03.12.2020 г., 
докладвани по-горе.
Съдът счита за основателно искането на ищеца да бъде допусната и назначена Съдебно счетоводна 
експертиза и затова 
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА И НАЗНАЧАВА  Съдебно счетоводна експертиза, описана в молбата от  20.01.2020 г.
ВЪЗЛАГА  задачата на вещото лице К. при възнаграждение в размер на 150 лв., платимо от ищеца в 
едноседмичен срок по сметка на съда, като същия бъде уведомен по телефона.
Отлага  и насрочва делото за  18.02.2021 г., 09:00 ч., за когато страните се считат редовно призовани.

Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в   10:15  ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


