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 Протокол

Номер Година 10.02.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 09.02 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20195440101482 по описа за 2019 година

Страните по делото редовно призовани.
За К. БЕ. се явява адв.Ш, редовно упълнмощен.
За ответника се явява адв. М., редовно упълномощен.
Третото лице помагач „****“ Е. не се представлява.
Вещото лице К. налице.
Адв. Ш  - 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 и затова 
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
Адв. Шущаков -  Не правим възражение относно срока за представяне заключението на вещото лице.
Адв. М. -  Също не възразявам. Запознат съм с заключението.
Сне се самоличността на вещото лице както следва:
Е. К. К. – 50 г., неомъжена, неосъждана, б.р. и дела със страните по делото.
НАПОМНИ се за отговорността на вещото лице по чл. 291 НК и същото обеща да даде заключението 
по знание и съвест.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Поддържам представеното заключение. В таблицата, в колона 10 общия сбор не е 
такава. Допусната е техническа грешка. Сумата е 959.98 лв., долния ред да не се чете за 
колонущаков – Нямам въпроси към вещото лице.
Адв. М. -  Нямам въпроси към вещото лице.
Съдът 
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА  заключението, изготвено от вещото лице К., на която да се изплатят  180 лв. от 
внесения депозит.
Адв. Ш -  Не разполагаме с документи от стария кредитор за уведомяването на клиента за просрочие. 
Считам делото за изяснено от фактическа страна. Представям списък за разноските.
Адв. М. -  Считам делото за изяснено от фактическа страна. Представям списък за разноските. Правя 
възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение заплатено от ищеца.
Съдът 
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ПРИЕ представените списъци за разноски на двете страни.
Съдът счита делото за изяснено от фактическа страна и затова 
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ
ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
Адв. Ш - Считам че в производството бяха събрани достатъчно доказателства, които обосноваха 
претенцията ни. Моля да ни присъдите направените в заповедното и в настоящото производство 
разноски. 
Адв. М. -  Моля да вземете предвид при постановяване на решението си възраженията, които сме 
направили. Първо за това, че представения договор и общи условия не са подписани от доверителя 
ми, което съгласно чл. 11, ал. 2 З. води до недействителност на договора и да приложите 
последиците, че той не дължи разноски и лихви, а всички плащания да приемете за плащания по 
главницата. Също така съгласно чл. 10 а, ал. 2 З. от кредитополучателя не може да се изискват такси, 
свързани с управление на кредита. Видно от заключението такива такси са плащани. По отношение 
на лихвата за забава съгласно чл. 33 З. при забава от момента на забавата се дължат единствено и 
само лихвите за просрочие и забава. В случая освен  40 % е сложена надбавка от основния лихвен 
процент и се е получила наказателна лихва, която е прекомерна и в противоречие на закона. В 
договора и общите условия не открих клауза, която да предвижда първоначално сключения договор 
за кредит да бъде прехвърлен с цесия, а съгласно чл. 26 от същия закон, ако не е предвидена такава 
възможност, то приобретател на вземането не може да претендира за вземането и то ще бъде 
неоснователно. В случай, че приемете за основателни възраженията ми Ви моля да приложите 
закона относно неравноправните клаузи по З. и възраженията, които направихме по З.. В случай, че 
уважите исканията Ви моля и за разноски.
Адв. Ш -  В общите условия има текст, в който пише, че вземанията, предмет на договора могат да 
бъдат прехвърлени на трети лица. Общите условия са на достатъчно голям шрифт, четим. Факта, че 
ответника с отговора на ИМ е представил платежни, в които сочи кредит означава че ответника много 
добре знае, че сключва договор с 4Финанс.
Съдът обяви устните състезания за приключили и  че ще се произнесе с решение на  09.03.2021 г.

          
Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието закрито в 10:50 ч.
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СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


