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ПРОТОКОЛ
Година 2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 02.03 Година 2021

В открито заседание   в следния състав:

Председател: Петър Маргаритов Секретар: Росица Тодорова Атанасова

Съдебни заседатели:   Прокурор:

Сложи за разглеждане дело докладвано от   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

дело номер 20205440200323 по описа за 2020 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:
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Частният тъжител ***, редовно призован, налице. Явяват се и адв. ***  и адв. Б. ***, редовно 
упълномощени. 
Подсъдимият ***, редовно призован,  не се явява. За него се явява адв. ****** и адв. ***, редовно 
упълномощени.
Подсъдимият ***, редовно призован се явява лично и с адв. ******  и адв.***, редовно упълномощен.
Вещото лице ***, редовно призован, не се явява, като  не е изготвена  назначената  експертиза.
Свидетелите ****** и ******, редовно призовани, налице.

АДВ. *** – Да се даде ход на делото. 
АДВ. ***- Да се даде ход на делото. 
АДВ. *** – Считам, че няма пречка да бъде даден ход на делото. 
АДВ. ***- Да се даде ход на делото. 
Съдът намира, че няма пречка да бъде даден ход на делото с оглед изявлението на страните, поради 
което 
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Съдът пристъпи към провеждане   на ОЧНА  ставка между свидетелите ****** и ******.
Съдът прочете показанията  на  свидетелите  *** и  ***  от  предходното  съдебно  заседание  ,  в  които  
се  констатираха  съществени  противоречия.
СВИД. ***- Познавам  визуално  *** ***, от  едни квартал сме с  него. Бил съм на място. Видях ****** на 
място. Как иначе мога да подам сигнал на 112, ако не съм бил на място. В началото, когато отидох на 
място, ****** беше отвън и говореше с ***и. ***беше отвън до тях. Беше облечен с яке и панталон. Не 
си спомням точно с какво беше облечен, защото беше тъмно вечерта към 21.00-22.00 ч. Сигурен съм, 
че бях на мястото на  инцидента . Показанията ми от предходно съдебно заседание са достоверни. 
Всички бяха употребили алкохол. Бях там, когато дойдоха органите на полицията. Разхождах кучето. 
Полицаите ме попитаха дали съм подал сигнала. Решиха, че няма да записват имената ми, т. к. аз 
съм подал сигнала. Заявих, че съм подал сигнала и после ***и се бяха заключили в бара. ***и ***видях, 
че влезнаха в патрулната кола. Мисля, че имаше бус пред заведението, но не съм сигурен. Полицаите 
ми се обадиха след това и после дадох обяснения в РУ. Не ме поканиха полицаите да ходя в РУ 
същата вечер. Попитаха ме само дали аз съм подал сигнала и аз отговорих, че съм го подал. След 
това ми се обадиха да отида да дам показания в  районното.

СВИД. ***- Поддържам показанията  ми  дадени дадени в предходно съдебно заседание. Познавам  *** 
, но  не  се сме  в  някакви  близки  отношения.С яке няма как да съм бил онази вечер, защото аз 
излизам от вътре, от заведението. Не съм виждал въобще през нощта на мястото ******. Не е 
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възможно да съм се объркал. Онази нощ не видях ***там. Бях там, когато дойдоха полицаите. Писах и 
писмени показания още в заведението. Не съм виждал *** нито вътре, нито отвън. Полицаите ме 
вкараха вътре и ме разпитваха там. След това ми казаха да отида в РУ. Не съм виждал куче. Ако бях 
видял куче, щях да го кажа. Писах показания вътре. Разпитваха ме полицаите как и какво е станало и 
ми казаха да отида в полицията. Пред заведението имаше бус. Не съм обърнал внимание за други 
коли. По принцип спират коли там.
АДВ. ***- Представям и моля да приемете като доказателство по делото следните писмени 
доказателства: Заповед №***/25.09.2020 г.; Трудов договор №***/13.08.2015 г. за назначаване на *** 
във фирма „***“***, представлявана от *** ***; два броя справки за приети и отхвърлени уведомления 
по чл.62, ал.5 от КТ. Представям тези доказателства във връзка с това, че синът на ****** е работил 
при ******. Трудовият договор е прекратен през миналата година. Представям тези доказателства с 
оглед на  кредитирането на показанията на свидетеля ******. Представям тези доказателства и за 
другата страна.
АДВ. ***- Моля да бъдат приети представените в днешно съдебно заседание доказателства от адв. ***. 
Считам, че същите следва да се вземат предвид при кредитирането на показанията на свидетеля 
******.
АДВ. ***- Считам представените доказателства за неотносими към предмета на делото. Не мисля, че 
същите следва да се приемат като доказателства по делото.
АДВ. ***- Моля да не се приемат представените в днешно съдебно заседание доказателства от адв. 
***, тъй като считам същите за неотносими към предмета на делото.
Съдът намира, че няма пречка да бъдат приети представените в днешно съдебно заседание писмени 
доказателства от адв. ***, поради което 
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото: Заповед №***/25.09.2020 г.; Трудов договор 
№***/13.08.2015 г. за назначаване на *** във фирма „***“***, представлявана от *** ***; два броя справки 
за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ. 
АДВ. ***- Считам делото за неизяснено от фактическа страна с оглед неизготвянето от вещото лице д-
р *** на назначената СМЕ. Моля да делото да се отложи за друга дата, като се даде възможност на 
вещото лице да изготви назначената СМЕ.
АДВ. ***- Считам делото за неизяснено от фактическа страна. Моля да бъде дадена възможност на 
вещото лице *** да изготви поставената му задача по назначената СМЕ.
АДВ. ***- Считам делото за неизяснено от фактическа страна с оглед неизготвянето на поставената 
задача от вещото лице *** по назначената СМЕ.
АДВ. ***- Също считам делото за неизяснено от фактическа страна с оглед неизготвянето на 
поставената задача по назначената СМЕ. Моля делото да се отложи за друга дата, като се даде 
възможност на вещото лице да изготви поставената задача по назначената СМЕ.
Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна,  като ще следва да бъде дадена 
възможност на вещото лице *** да изготви поставената задача  по назначената СМЕ. Водим от горното 
съдът 
ОПРЕДЕЛИ:
НАМИРА ДЕЛОТО ЗА НЕИЗЯСНЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА.
ОТЛАГА НАСРОЧВА делото за 31.03.2021 г. от 14.00 ч., за която дата и час страните се считат за  
редовно  призовани.
ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице ***.

Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в 10.55  ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


