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 Протокол

Номер Година 03.02.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 03.02 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20205440100376 по описа за 2020 година

ЗА ИЩЕЦА  [фирма], редовно призован, не се явява процесуален представител в 
съдебно заседание. Постъпила е молба вх. № 60193/03.02.2021 г.,  с която се моли да се даде 
ход на делото без участието на представител на дружеството. Заявяват, че нямат въпроси към 
вещото лице и молят заключението по изготвената експертиза да бъде прието, не правят 
възражения относно непредставяне в срок на заключението. Изразява се и становище  по 
същество. 

ЗА ОТВЕТНИКЪТ К. С. К., редовно призован, се явява особения му представител адв. 
Т. М..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е. К., редовно призована, налице.
АДВ. М. – да се даде ход на делото.
Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради 

което  
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
АДВ. М. – Оспорвам исковата претенция. Представила съм писмено становище. 

Нямам възражения по доклада, моля същия да се приеме за окончателен. Не възразявам за 
срока на представяне на заключението, моля да се разпита вещото лице. 

Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ДОКЛАДВА се делото съобразно съобщения на страните проект за доклад с 

Определение № 60007/1101.2021 г. 
Предвид обстоятелството, че страните не възразяват вещото лице да бъде изслушано с 

оглед невнасяне на заключението в срок, съдът счита, че следва да е пристъпи към 
изслушване на вещото лице. 
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Сне се самоличността не вещото лице както следва:
Е. К. К. – 50 г., българка, б.гр., неосъждана, неомъжена, без родство и дела.
Съдът предупреди вещото лице за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Поддържам заключението си. Вземанията са формирани от две 

фактури, които са за консумирана ел.енергия на абонат с кл. № [ЕГН] за обект в [населено 
място] на  [улица].2019 г. до 01.03.2019 г. и са на обща стойност 338,45 лева, фактурите не са 
платени. Начислените суми във фактурите са в съответствие с Решението на КЕВР са 
одобрените цени за съответния период. Лихвите съм изчислила в общ размер на 30,75 лева, 
колкото се претендират и са изчислени от датата на падежа на всяка фактура към 16.01.2020 
г. 

Съдът
ОП Р Е Д Е ЛИ :
ПРИЕМА заключението по назначената ССчЕ, изготвено от вещото лице К., на която 

да се изплатят 200,00 лева от внесения депозит.
АДВ. М. – Считам делото за изяснено от фактическа страна.
Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.
АДВ. М. –  Моля да постановите съдебен акт съобразно събраните писмени Д.-ва като 

се вземе предвид и изготвеното заключението от вещото лице. Моля да разпоредите да ми 
бъде изплатено възнаграждение. 

Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ДА СЕ ИЗПЛАТЯТ на особения представител на ответника адв. Т. М. възнаграждение 

за процесуално представителство в размер на 250,00 лева по [населено място] № 376/2020 г. 
по описа на РС Смолян.

Съдът обяви, че ще се произнесе с Решение на 002.03.2021 г. 

Протоколът е изготвен в с.з.

Заседанието закрито в  11,45 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


