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ПРОТОКОЛ
Година 2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 03.02 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 20195440101519 по описа за 2019 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ А.А.П, редовно призован, се явява лично и с процесуалния си 
представител адв. М..

ОТВЕТНИКЪТ В.А.П., редовно призована, се явява лично и с 
процесуалния си представител адв. М..

СВИДЕТЕЛКАТА А.Г., редовно призована, налице. 
СВИДЕТЕЛКАТА С. Б., редовно призована, не се явява. 
АДВ. М. – Да се даде ход на делото. 
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. – Моля свидетелката, която се е явила да бъде допусната до 

разпит. 
АДВ. М. – В предходно съдебно заседание направих възражение, че 

двете свидетелки ще установяват едни и същи обстоятелство, досежно 
договора от 01.05.2015 г. В тази връзка държа на едновременен разпит на 
двете свидетелки. Категорично се противопоставям свидетелките да бъдат 
разпитани поотделно, което е доста смущаващо, по отношение на това, че 
човека, който е по-наясно с нещата не се явява, а се явява другата свидетелка, 
която е дъщеря на свидетелката явила се днес. 

СВИДЕТЕЛКАТА Г. – Майка ми в момента не се чувства добре. С високо 
кръвно налягане е и висока захар, които са след падане. В момента не трябва 
да излиза на вън. Тя е притеснителна. 

АДВ. М. – Нека да се представят медицински документи за състоянието 
на свидетелката, за това дали е падала и е с високо кръвно налягане.

АДВ. М. – Не е редно да правим разследване на здравословното 
състояние на свидетелката. 

ОТВЕТНИЦАТА В. П. – Държа на разпита на свидетелката С. Б. и А.Г., 
понеже са подписвали заедно договора. Същия договор е подписван след 
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сключване на брака. Не е проблем да заплатя пътните разходи на свидетелката 
А. Г.. 

АДВ. М. – В съдебно заседание от 02.09.2020 г. във връзка с изявление 
на пълномощника на ищеца, че ще представят извлечение на сметките за 
период от м. октомври 2014 г. до м. януари 2019 г., то в съдебно заседание от 
06.11.2020 г. са представени извлечения от банкови сметки, но те са за 
избирателни периоди и от избрани банки. Моето искане е било да се представи 
извлечение от банковите сметки за периода м. октомври 2014 г. до м. януари 
2019 г. Представени са извлечения от „****“ за периода от 01.04.2015 г. - 
30.04.2015 г., от 14.06.2016 г. до 30.11.2016 г., от 01.01.2017 г. до 16.03.2017 г., 
от 26.06.19 г. до 30.06.2019 г., 01.07.2019 г. до 10.07.2019 г. От *** са 
представени от 01.11.2016 г. до 30.11.2016 г., от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г., 
от 01.02.2017 до 31.01.2017 г., като липсват такива извлечение за периода от м. 
октомври 2014 г до 31.03.2015 г., тъй като възразяваме, че в този период 
ищецът е плащал задължения, имал е кредит и т.нат. Затова са необходими 
тези извлечение за тези периоди. Липсват още извлечения от 01.05.2015 г. до 
13.07.2016 г., като всички които до тук посочих, че липсват извлечение касаят 
„****“. Липсва още за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. и от 17.03.2017 г. 
до 01.01.2019 г.

От *** липсват от октомври 2014 г. до 31.10.2016 г., от 01.02.2017 г. до 
края на февруари 2017 г., от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г. и от 01.08.2017 г. до 
01.01.2019 г.  От „***“ липсват за периода от месец октомври 2014 г. до 
31.12.2015 г. и от 01.06.16 г. до 01.01.2019 г. Не са представени исканите 
извлечения от сметки за същия период м. октомври 2014 г. до м. януари 2019 г. 
от „***“, „**“ и „***“. 

АДВ. М. – Не ми е ясно в каква връзка се искат тези доказателства. 
Нямам спомен да има такова твърдение в отговора на исковата молба. Освен 
това ведно с исковата молба са представени извлечения от сметки, които 
касаят процесния период, като извлечението е от 01.03.2015 г. до м. 12.2015 г., 
т.е. включен е периода, за който колегата твърди, че няма представени 
доказателства, а то има. Ако съдът уважи това искане, то моля съдът да даде 
възможност на ответната страна да прецизира искането си точно. 

ОТВЕТНИЦАТА В.П. – Ищецът е имал сметки в тези банки, тъй като 
лично аз съм внасяла вноски по кредите. Ищеца има сметки почти във всички 
банки. 

ИЩЕЦА А. П.– Във всички банки аз нямам сметки, основно работя с „***“. 
В тази банка ми е и адвокатската сметка и разплащателна сметка, имам и 
кредит към тази банка. Периода от 01.04.2015 г. до края на м. април 2015 г. съм 
представил извлечение, тъй като тогава съм сключил предварителен договор и 
съм платил къщата. Говорим за плащането на къщата. След това съм 
представител извлечение по всички движение на парите, от кога и на кого са 
влизали пари в банката и на кого съм плащал, това вече е  2016 г., но когато 
има разплащане към смолянски фирми и било по банков път. Кредити съм имал 
и сега имам, обслужвал съм ги, работил съм. Използвал съм и наследствени 
пари, когато с брат ми разпродадохме имоти, по представените извлечения се 
вижда. По време на брака също съм теглил кредит. В ** съм нямал никога 
сметка. Представените извлечения са с шапката на банка ** но сметките са от 
„***“, а „***“ беше купена от **. Така, че в момента, когато се извадиха 
извлеченията е със шапката на **, но всичко е „**“. Тогава имах кредит, който 
погасих, чрез друг кредит. И е видно и от „***“, къде съм плащал.
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ОТВЕТНИЦАТА В. П. – По време на брака ни ищецът тегли кредит в „***“, 
от „**“ е теглил кредит около 15 000 лева, има и кредитни карти по 5 000,00 лева 
от „***“ и от „***“. Аз лично съм внасяла по кредитите на ищеца, лични мои 
средства. Родителите ми са ми помагали през цялото време със средства. В 
стъпване на нашия брак ищецът имаше кредит 40 или 50 хил.лева. Ако се 
провери, ще се види, че в „***“ има стар кредит, който погасявахме. 

ИЩЕЦА А. П. – Имал съм кредити и точно заради тази къща. В Пощенска 
банка имах кредит точно за няколко дни, след което се  разплатих, и след това 
го рефинансирах.

АДВ. М. – С оглед да се установи ищеца имал ли е или е  нямал сметки в 
сочените банки, то моля да ми издадете съдебно удостоверение по силата, на 
което да се снабдим от сочените банки – „***“, „***“ и  „***“ дали ищецът Попов е 
притежавал сметки в тези банки и ако е притежавал с извлечения от сметките 
му за периода от м. октомври 2014 г. до м. януари 2019 г. По отношение на 
банките „**“, „** или „***“, да бъдем снабдени с извлечение за периодите, за 
които твърдим, че липсват на база отново съдебно удостоверение. 

АДВ. М. – Исканата банкова информация касае дълъг период и касае 
плащания по отношение на доверителя ми, които са изцяло извън спора. Това 
ще бъде информация, която ще бъде предоставена, представлява 
чувствителна информация, затова моля съдът ако уважи искането да сведе 
информацията приложена по делото в нужния минимум. Освен това в предно 
съдебно заседание ни беше дадена възможност във връзка с направените 
изявление от свидетелите, то представям извлечение разпечатка от 
публикувани годишни отчети на две фирми „**“ и „***“ ООД, които дружества са 
собственост на свидетелката Ц., и от които извлечения е видно дали 
свидетелката е разполагала с твърдените финансови средства. Освен това във 
връзка с показанията на свидетеля К., представям обвинителен акт пред съда, 
които изясняват какви са били действителните отношения и неговите показания 
не могат да бъдат ценени като обективни предвид особените отношения, които 
имат с ответницата. 

АДВ. М. – Единствената възможност, която е дадена на ищеца е да 
представи доказателства за съдебното минало на свидетеля К., а не 
обвинителен акт, като считам, че той не доказва  съдебно минало. Ако ще 
приемете обвинителния акт, ще представя свидетелство за съдимост, за да се 
види, че не е осъждано това лице. Отделно от това обвинителния акт не е 
доказателство за съдебно минало. Във връзка с исканията представям договор 
за  наем на недвижим имот от 01.12.2017 г. и споразумение от 21.05.2013 г. за 
да се види, че доверителката ми е ангажирала помещението, в което е 
работила. Относно представените доказателства във връзка с показанията на 
свидетелката Ц. за дружествата „***“ ООД и „***и“ ООД оспорвам, че са 
относими към предмета на делото. 

ИЩЕЦА А. П. – Не отричаме обстоятелството, че ответницата е работила 
2018 г. Няма да представям извлечения от октомври 2014 г. до март 2015 г., тъй 
като това не касае нито отношенията ми с ответницата, нито делото. 

Съдът намира,  делото за неизяснено от фактическа страна предвид 
обстоятелството, че за днешно съдебно заседание не се явява свидетелката С. 
Б., като ще следва да бъде дадена възможност за явяването й, като й бъде 
указано, в случай, че не желае да свидетелства или има уважителни причини за 
невъзможност да се яви, следва да посочи последното като представи 
доказателства за това, тъй като става причина за отлагане на делото. В 
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противен случай, ще й бъде наложена глоба, тъй като препятства приключване 
на делото.

По отношение на искането за издаване на съдебни удостоверения въз 
основа, на които ответната страна да се снабди с писмени доказателства от 
изброените по-горе банки, това искане следва да се остави без уважение. От 
една страна същото представлява събиране на сведения представляващи 
банкова тайна, за което е предвиден специален ред и е недопустимо в тази 
връзка друга страна да събира такива данни. По отношение на това дали 
липсват конкретни периоди, за които са представени доказателства, то именно 
защото представляват такава специфична информация, за която е предвиден 
специален режим за снабдяването им с тях, ищецът е този, който с цел 
доказване и предвид разпределената доказателствена тежест е преценил какви 
извлечения да представи от банковите си сметки, а дали с тях се установяват 
всички относими обстоятелства от значение за делото съдът ще прецени 
произнасяйки се по същество с решението си. Въпрос на доказване ищеца да 
установи всички относими по делото обстоятелства за изясняване на спора. 

По отношение на представените писмени доказателства -  обвинителен 
акт, присъда с мотиви за свидетеля Костов съдът намира тези доказателства за 
неотносими и не следва да се приемат по делото, тъй като вече съдът изложи 
съображенията си в предходно съдебно заседание. Същите касаят съдебното 
минало на трето лице, а единствено относими биха били доказателства за 
изясняване на обстоятелства доколко същият е имал възможности, финансови 
и материални с оглед показанията, че е предоставил парични средства на 
ответницата. Свидетелството за съдимост в тази връзка е неотносимо и следва 
да бъде оставено без уважение. Договора за наем е относим доколкото се 
установява каква дейност е извършвала ответницата П., доколко е 
реализирала доходи, поради което ще следва да бъде приет като писмено 
доказателство.

Относно декларациите за свидетелката ще следва да бъдат приети като 
такива, тъй като това са доказателства във връзка с показанията на 
свидетелката Ц. доколко същата е разполагала с възможности да подпомага 
финансово ответната страна, като дали от това обстоятелство се установяват 
конкретни доказателства, съдът ще посочи в мотивите на съдебния си акт. 

АДВ. М. – Моля да се приеме само обвинителния акт като той не води 
изводи за съдебното минало. От съдържанието на обвинителния акт става ясно 
за отношенията и финансовото състояние на свидетеля К.. В обвинителния акт 
е посочено защо какви са били причините и затова държим и го представям 
като доказателство, не защото искаме да го  злепоставим. 

АДВ. М. – Противопоставям се за приемането на обвинителния акт, 
защото не може да се направи извода плащал ли е или не като за това трябва 
да има влязла в сила присъда. 

Съдът вече се произнесе по отношение на обвинителния акт като считам, 
че не следва да бъде приет по делото й тъй като се касае за обстоятелства 
относно трето за производството по делото лице във връзка с неговото 
съдебно минало и съдът намира, че макар да се касае за производство във 
връзка с неплащане на издръжка от обвинителния акт не може да се установи 
по категоричен начин, дали в други периоди същият е плащал. 

Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото по делото: отчет за 
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приходи и разходи за 2016 г. на „***“ ЕООД и „***“ ЕООД, договор за наем на 
недвижим имот от 01.12.2017 г., ведно със споразумение от 21.05.2013 г. 

Съдът върна обвинителния акт, присъдата и мотивите, както и 
свидетелството за съдимост на Д.К.. 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ свидетелката С.Б., като й се укаже, в случай, че не 
желае да свидетелства или има уважителни причини за невъзможност да се яви 
в съдебно заседание, да посочи последното като представи доказателства за 
това, тъй като става причина за отлагане на делото. В противен случай, ще й 
бъде наложена глоба, тъй като препятства приключване на делото.

ОСТАВЯ без уважение искането на ответната страна за издаване на 
съдебни удостоверения за снабдяване с писмени доказателства – извлечения 
от сметки.

ОСТАВЯ без уважение искането на ищцовата страна за приемане като 
писмени доказателства обвинителен акт, присъда и мотиви за свидетеля К.. 

ОСТАВЯ без уважение искането на ответната страна за приемане като 
доказателство на свидетелството за съдимост на свидетеля К.. 

Съдът предложи на страните дата за съдебното заседание за 12.02.2021 
г. 

СВИДЕТЕЛКАТА А.Г. – Не мога да се явя на 12.02.2021 г.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И: 
ОТЛАГА И НАСРОЧВА съдебно заседание по делото за 19.02.2021 г. – 

13,00 часа, за която дата и час, страните уведомени. 
ДА СЕ ПРИЗОВАТ свидетелките Г. и Б.. 

Протоколът е изготвен в с.з.

Заседанието закрито в 13,50 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


