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 Протокол

Номер Година 27.01.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 26.01 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20205440100258 по описа за 2020 година

Страните по делото редовно призовани.
Ищецът не се представлява. Постъпила е писмена молба от Ю.. Г. с която уведомява съда, че не 
може да се яви в съдебно заседание. Не възразява да бъде даден ход на делото в тяхно отсъствие. 
Моли на основание чл. 238, ал. 1 ГПК да бъде постановено неприсъствено решение. В случай, че не 
са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение моли при условията на 
евентуалност да бъде задължено третото за процеса лице  [фирма] да представи в оригинал 
разписката за усвоена сума в размер на  500 лв. от дата 06.07.206 г.  с положен подпис на 
кредитополучателя. В случай, че ответника се яви в съдебно заседания и направи доказателствени 
искания моли да му бъде предоставена възможност да се запознае със същите.
Ответникът не се явява и не се представлява.
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
На основание чл. 146 ГПК съдът 
О П Р Е Д Е Л И:
СЪОБЩАВА доклада по делото, като съдът поддържа напълно определението, с което на страните е 
съобщен проекта за доклад, разпределена е доказателствената тежест и се е произнесъл по 
доказателствените искания.
Съдът намира, че са налице условията  на чл. 238 ГПК за постановяване на неприсъствено решение 
срещу ответника и затова 
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ
ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
Съдът обяви устните състезания за приключили и  че ще се произнесе с решение на 26.02.2021  г.

Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в 11::20  ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:
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СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


