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ПРОТОКОЛ
Година 2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 11.02 Година 2021

В открито заседание   в следния състав:

Председател: Сийка Златанова Секретар: Сирма Купенова

Съдебни заседатели:   Прокурор:

Сложи за разглеждане дело докладвано от   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

дело номер 20205440100299 по описа за 2020 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

Страните по делото редовно призовани.
Ищеца не се представлява. Постъпила е писмена молба, с която прави уточнения във връзка с вида 
на договора, тъй като сключения заем е кредитна линия, договор сключен между търговци, то и 
длъжниците имат право в рамките на уговорения срок и лимит многократно да усвояват и погасяват  
суми за главница, като погасените суми могат отново да теглят до размера на лимита. Твърди, че на 
03.08.2018 г. заемателя е направил искане за увеличаване на кредитния лимит с  500 лв. и така общия 
кредитен лимит е станал 3500 лв. На 03.08.2018 г. на ЮП е преведена сума в размер на  700 лв., от 
която 200 лв. от първоначално отпуснатия кредитен лимит и 500 лв. сумата до увеличения кредитен 
лимит. Именно поради характера на договора към него няма погасителен план, а минималната 
погасителна вноска  /такса ангажимент/ се начислява върху ползваната част от заемните средства в 
размер на  6% от усвоената главница и се калкулира на  всеки  14 дни, но не по-малко от  30 лв. Моли 
да бъде даден ход на делото, поддържа исковата молба, оспорва възражението на ответниците като 
неоснователни. Няма възражение по доклада. Поддържа искането за допускане на ССЕ със задача по 
първоначалната искова молба, допълнена с въпроса формулиран в писмената молба. Моли да им 
бъдат издадени съдебни удостоверения, чрез които да се снабдят  с други удостоверения от И за 
извършените преводи от ищеца в полза на Л ЕООД и или на ЮП по процесния договор за бизнес 
линия, както и удостоверение за извършените плащания от името на ищеца в полза на Л ЕООД и или 
ЮМ П. Представя доказателства за разписки и справка за извършените плащания.
Постъпило е становище от пълномощника на ответниците адв. Д, който  няма възражение по доклада, 
но моли да не бъде даден ход на делото и същото отложено за друга дата. Моли да бъде изискано 
служебно от И справка за всички постъпвали суми от ответниците ЮП и Л ЕООД по КИН №*****  за 
периода  24.04.2018 г. – 24.04.2020 г., евентуално прави искане  да бъде задължен ищеца да 
представи подробна справка за тези плащания. Прави искане в случай, че бъде уважена молбата на 
ищеца за назначаване на СИЕ да бъдат поставени и допълнителни въпроси. Моли да бъде допуснат 
до разпит един свидетел за установяване на плащания, извършени в брой от ответницата П на ЦЛТ. 
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.
ДОПЪЛВА  доклада с изложените твърдения в молбата на ищеца относно вида на договора, 
увеличението на кредитния лимит и извършените преводи в полза на ЮП в общ размер на  700 лв.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА  представените с писмената молба разписка за извършени плащания и справка.
Съдът счита за основателно искането на ищеца да бъде издадено съдебно удостоверение, което да 
му послужи пред И за снабдяването с удостоверение за извършени преводи и плащания от страна на 
И от името на ищеца в полза на Л ЕООД и ЮП и затова 
О П Р Е Д Е Л И:
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ДА СЕ ИЗДАДЕ  исканото   съдебно удостоверение след  внасяне на дължимата ДТ в размер на 5 лв. 
Съдът счита за основателно искането за допускане и назначаване на ССЕ, която да отговори на 
поставените в исковата молба и в молбата от 08.02.2021 г. и допълнена с въпросите поставени от 
ответниците в становището от  10.02.2021 г. и затова 
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА И НАЗНАЧАВА СИЕ с задачите поставени от двете страни, като ВЪЗЛАГА  експертизата на 
вещото лице ЕК при възнаграждение в размер на 220 лв., от които  160 лв. платими от ищеца и 60 лв. 
платими от ответника.
ДОПУСКА  до разпит свидетел при режим на довеждане от ответниците за установяване на твърдени 
плащания в брой от ответницата П.
С оглед уваженото искане за назначаване на ССЕ, съдът счита за отпаднала необходимостта за 
произнасяне по исканията на ответниците по т. 1 и 2 от молбата от  10.02.21 г.
Тъй като ищеца е направил искане да му бъде изпратен препис от настоящия протокол на посочен в 
молбата от 08.02.2021 г. мейл адрес УКАЗВА  на страните, че протоколите от съдебните заседания се 
публикуват  на сайта на съда, от където безпрепятствено могат да се снабдят с тях.
Отлага и насрочва делото за  18.03.201 г., 09:00 ч., за когато страните се считат редовно призовани. 
Да се призове вещото лице след внасяне на определения депозит.

Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в  11:15   ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


