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 Протокол

Номер Година 26.02.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 26.02 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20185440101003 по описа за 2018 година

ИЩЕЦЪТ Х. Ш. Х., редовно призован, не се явява и не изпраща представител в 
съдебно заседание. Постъпила е молба от адв. З. Й. с вх. № 60320/23.02.2021 г., в която сочи 
че поради служебна ангажираност е възпрепятстван да се яви в съдебното заседание, като 
моли да бъде разгледано в негово отсъствие. Моли да се приеме като доказателство по 
делото протокола от разпит на свидетеля Х. П., извършен по делегация пред РС Варна. 
Ведно с молбата се представя и списък с разноски по чл. 80 от ГПК и се изразява становище 
по същество за уважаване на предявения иск. 

ЗА ОТВЕТНИКА  [фирма], редовно призован, се явява процесуалния представител 
адв. Ч..

АДВ. Ч. – 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. Ч. – Моля да се приеме като доказателство протокола от разпит на 

свидетелката. Други доказателства няма да соча, считам делото за изяснено от фактическа 
страна. 

По доказателствата, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото протокол от разпит на Х. П., проведен по делегация 

пред РС Варна от 03.02.2021 г. 
Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.
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ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.
АДВ. Ч. – Моля да отхвърлите предявения  иск, като ми присъдите разноските по 

делото. Правя възражения за прекомерност на адвокатския хонорар в случай че бъде уважен 
иска на ищеца. Моля да ми се даде възможност в определен от съда срок да представя 
писмени бележки.

Съдът дава възможност на ответната страна десетдневен срок за представяне на 
писмени бележки.

Да се изпрати заверен препис от протокола на процесуалния представител на ищеца. 
Съдът обяви, че ще се произнесе с Решение на 26.03.2021 г.

Протоколът е изготвен в с.з.

Заседанието закрито в 10,45 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


