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ПРОТОКОЛ
Година 2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 27.01 Година 2021

В открито заседание   в следния състав:

Председател: Райна Русева Секретар: Татяна Кишанова

Съдебни заседатели:   Прокурор:

Сложи за разглеждане дело докладвано от   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

дело номер 20195440100793 по описа за 2019 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

ЗА ИЩЕЦА „****“ ООД, редовно призован, се явява процесуалния 
представител адв. М.. Постъпила е и писмена молба за отлагане на делото, 
поради неизготвяне на заключенията по назначените експертизи. 

ЗА ОТВЕТНИКА „****“ ЕООД, редовно призован, не се явява 
процесуален представител. Постъпила е молба вх. № 60144/26.01.2021 г. от 
адв. Н., в която сочи, че е служебно ангажирана с явяване по друго дело в 
Окръжен съд Смолян, поради което не може да се яви в съдебно заседание. 
Моли делото да се отложи за друга дата, като се даде възможност на вещите 
лица да изготвят експертизите си.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. П., редовно призована, не се явява. Постъпила е 
молба вх. № 60140/26.01.2021 г., в която сочи, че поради много служебни 
ангажименти в края на миналата и началото на тази година, усложнени от 
действието на пандемията COVID-19, не е успяла да извърши експертизата в 
срок.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р. Г., редовно призован, не се явява. Постъпила е молба 
вх. № 60141/26.01.2021 г., в която сочи, че поради изключително голямата 
натовареност с изготвяне на заключения по експертизи, назначени по 
досъдебни производство в цялата област Смолян, като същите са обемни, 
изискват много време за изготвянето им, а за изготвянето им са поставени 
кратки срокове. На второ място сочи, че във връзка с превенция на риска от 
разпространени на COVID-19  в ОД на МВР Смолян е издадена заповед за 
използване на остатъка от полагаемия годишен отпуск от служителите, поради 
което състава на експертите е силно намален. На трето място моли да бъде 
задължен ответника да представи сравнителен материал, тъй като по делото 
липсва такъв. 

АДВ. М. – Няма процесуални пречки за даване ход на делото, но на 
практика няма какво да извършваме в съдебно заседание. Посочила съм, че не 
ми е възможно да се явя на 17.02.2021 г. и на 25.02.2021 г., но тъй като до този 
момент няма да са готови и заключенията, моля да се отложи делото за по-
късна дата, за да се внесат в срок заключенията. На 05.03.2021 г., също ми е 
невъзможно да се явя, тъй като имам друго дело с много свидетели. 
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Съдът намира, че  ход на делото не следва да се дава в днешно съдебно 
заседание предвид молбата на ответната страна за ангажираност на 
процесуалния представител. Освен това за днешно съдебно заседание не са 
изготвени и заключенията по назначените експертизи и затова 

О П Р Е Д Е Л И:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОТЛАГА И НАСРОЧВА съдебно заседание по делото за 10.03.2021 г. – 

10,00 часа, за която дата и час, страните се считат уведомени.
ДА СЕ ПРИЗОВАТ вещите лица Р. Г. и А. П.. 

Протоколът е изготвен в с.з.

Заседанието закрито в 10,10 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


