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 Протокол

Номер Година 25.01.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 25.01 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20195440100663 по описа за година

Ищцата Р. Й., редовно призована се явява лично и с пълномощниците си адв.В. Р. и адв.Н. М., 
редовно упълномощени.
Ответницата М. Й., редовно призована се явява лично и с пълномощника си адв. Д. К., редовно 
упълномощен.  
Вещото лице Р. К., редовно призована, налице.
Заключението по назначената СТЕ е депозирано по делото на 22.01.2021г., по-малко от 
едноседмичния срок преди днешно съдебно заседание.
Адв.Р. – Да се даде ход на делото.
Адв.М. – Също да се даде ход на делото.
Адв.К. – Моля да се даде ход на делото.
СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова 
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
 Адв.Р.  – Водим допуснатите ни двама свидетели. Може да освободите вещото лице, тъй като не 
разполагахме с екземпляр от заключението и не сме могли да се запознаем със същото. Моля 
вещото лице да се разпита в следващо съдебно заседание.
Адв.М. – Присъединявам се към становището на адв.Р..
Адв.К. – Допуснати са ни двама свидетели, но водим само единият от тях, тъй като другият свидетел 
е болен. Също считам, че вещото лице следва да се разпита в следващо съдебно заседание, тъй 
като получих екземпляр от експертизата преди днешно съдебно заседание и следва да ни бъде 
дадена възможност да се запознаем със заключението. Доверителката ми смята, че ще имаме двама 
свидетели, а водим един. Моля свидетелите да се разпитат в следващо съдебно заседание.
Адв.М. – Във връзка със становището на адв.К. искаме изслушване на свидетелите в едно съдебно 
заседание и затова, моля всички свидетели да се разпитат в следващо съдебно заседание.
Поради това, че заключението не е депозирано в срок и ответницата не е осигурила всички допуснати  
й свидетели ,съдът  счита, че  делото следва да се отложи за друга дата   и затова
ОПРЕДЕЛИ: 
УКАЗВА на ответницата, ако не води допуснатите й свидетели в следващо съдебно заседание  
делото няма да бъде отлагано на това основание.
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ОТЛАГА И НАСРОЧВА съдебно заседание по делото за  22.02.2021 г. от 11.00 часа, за която дата 
страните и вещото лице уведомени.

            Протоколът изготвен в с.з.
    Заседанието закрито в  13,55 ч.

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

   СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


