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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 20195440100619 по описа за 2019 година

Страните по делото редовно призовани.
Ищецът не се представлява. Постъпила е писмена молба, в която моли да бъде даден ход в тяхно 
отсъствие, а в случай, че не е изготвена експертизата, моли делото да бъде отложено за друга дата.
Ответника Е. Н. не се явява и не се представлява. В писмена молба е представил доказателство за 
внесения депозит за вещото лице. 
Ответницата С. Н. не се явява. Постъпила е писмена молба от пълномощника й адв. О., която по 
хода на делото предоставя на съда. Поставя уточняващи въпроси към заключението на вещото лице 
К..
Свидетеля М. налице.
Вещото лице К. не се явява.
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
Сне се самоличността на свидетеля както следва:
Н. А. М. -  63 г., б.гр., вдовец, неосъждан, б.р. и дела със страните по делото.
СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ  свидетеля за наказателната отговорност по чл. 290 НК и същия обеща да 
каже истината.
СВИДЕТЕЛЯ М. -  От три години не работя при ЧСИ В., не си спомням датата. През  2018 година съм 
работил при ЧСИ В.. Работих като призовкар. Ангажимента ми беше да издирвам  лицата и да им 
връчвам изготвените документи от ЧСИ.  
Съдът предяви на свидетеля поканата на С. Н. на лист 29 и 30 от делото на СОС.
СВИДЕТЕЛЯ М.  - Ходих в М да връча поканата на С. Н. и я връчих на лицето.
Съдът предяви поканата на лист 31 и 32 от делото до длъжника Е. Н..
СВИДЕТЕЛЯ М. – Мисля, че този адрес е в кв. У.. Записано е, че „При посещение на посочения адрес 
бе осъществена лична среща с лицето Е. С. Н.. Същия се запозна със съдържанието на поканата, 
след което отказа да я получи и не се подписа“. Записаното съм удостоверил с моя подпис. Адреса е 
в кв. У., мисля че е там. Качвах се по едни тесни стълби, къщата е с голяма дървена врата. Там 
открих лицето. Най-напред излезна една жена, която го повика и фактически и двамата присъстваха 
на запознаването с поканата. Говорих с лицето и той потвърди, че е той, самия Е. С. Н.. Аз питах 
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преди това дали е той. Аз нямам право да изисквам документи, само ако той пожелае може да ги 
предостави. Спомням си, че в М жената получи поканата. Жената в М беше различна от жената, 
която ми отвори на адреса в кв. У..  Н. каза, че няма да подпише поканата, че няма да я приеме. 
Лично пред мен лицето, заяви, че отказва да я получи.
На свидетеля да се изплатят  50 лв. от внесения от ответника Н. депозит с вносна бележка от 
01.12.2020 г.
Съдът 
О П Р Е Д Е Л И :
ПРИЕМА  представеното  от пълномощника на ответника Е. Н. – адв. К. решение №578/06.12.2019 г. 
по гр.д. № 1288/19 г.  по описа на СРС.
Съдът намира, че не следва да бъде даден ход по същество поради неявяване на вещото лице К. и 
затова 
О П Р Е Д Е Л И:
НЕ ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО
Отлага и насрочва делото за  23.02.2021 г., 10:00 ч., за когато страните и вещото лице да се уведомят 
по телефона, като на вещото лице К. предварително да се връчат уточняващите въпроси, поставени 
в молбата от адв. О..

Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в 10:30   ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:
Издаден РКО  за  50 лв.
Секретар:


