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 Протокол

Номер Година 05.03.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 04.03 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20195440100526 по описа за година

Страните по делото редовно призовани.
Ищцата не се явява. За нея пълномощникът й адв. П., редовно упълномощена от преди.
Ответникът не се явява. За него адв. Р., редовно упълномощена от преди.
Адв. П. -  Да се даде ход на делото.
Адв. Р. -  Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че не са налице процусеални пречки за даване ход на делото и затова 
  О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
Адв. П. -  Да се приемат доказателствата, които съм представила.
Адв. Р. -  Моля да се приемат доказателствата.
Съдът 
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА удостоверение за декларирани данни И.. № ****/04.02.2021 г. и извлечение  от 
партида*****/30.05.2018 г. със собственици Б. Ф. Р. и Иззета Г. Л – Р.,  писмо от Банка Д. вх. № 
****/18.02.21 г. , извлечение от Банка Д. по сметка ****[ЕГН], писмо от НАП вх. № ****22.01.2021 г.  
Адв. Р. – Междувременно проведох разговор с архив дружество Г. Х*** АД С. с адрес Д. -  ***. 
Посоченото дружество е правоприемник на фирмата, в която доверителят ми е работил в Р*** Тези 
действия предприех след разпита на свидетелите и след установеното от мен, че въпросното 
дружество е правоприемник на руското и с оглед възможността да се снабдим с документация от там. 
Получил уверение от служител Архив, че е възможно да се получи справка за трудовото му 
възнаграждение, както и начина на плащане, като евентуално се потвърди и казаното от свидетеля 
Д., че трудовите възнаграждения са изплащани лично и чрез главното управление, заявявано каква 
сума да бъде преведена в България с цел поддържане на жилищно спестовен влог. Отделно от това  
проведох разговор и проучване чрез фирма И. О., чрез г-жа Р. К., в който ми беше заявено, че 
досиетата във връзка с покупко – продажбата на имотите се пазят при тях, но в архив и е възможно, 
но не задължително част от документацията, описана към приложение към договорите да е запазена 
в досието и конкретно евентуално писмо от Д. за начина на плащане. Във времето от предишното 
съдебно заседание до днес  управителя не е посещавал фирмата и затова не ни е предоставено 
досието, но същата пое ангажимент това да направи в рамките на 10 дни. Във връзка с изложеното  
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моля да ни дадете П. възможност за снабдяване с документацията във връзка с твърдяната 
трансформация на лично имуществото в СИО, а именно да ни дадете възможност чрез съдебно 
удостоверение или да изискате информация от  Г.  Х*** АД С. за начина на  плащане на трудовите 
възнаграждения на Б. Р.  в периода  1982 г. – 1989 г. в бившата СССР, Усбекистан. Моля също така 
да ми дадете възможност от фирма И. О. С. да представя  копие от досието за закупуването на 
апартамента и гаража в КЦ ***.
Адв. П. -  Не възразявам да бъде дадена възможност на ответната страна за снабдяване с 
поисканите доказателства.
Съдът счита за основателно искането на пълномощника на ответника, тъй като съгласно писмото на 
Банка Д. на лист 287 изисканите документи във връзка с наличните банкови сметки и кредити на 
ответника Б. Р. обхванати в периода преди  2000 г. вече са унищожени поради изтекъл срок за 
съхранението им, а отделно отговора на  НАП става ясно, че за периода  1992-1999 г. не разполагат с 
данни за наличните трудови договори на ищцата И***Р.. Тъй като е спорен въпроса с какви средства е 
закупено жилището в КЦ ***и гаража към него и във връзка с въведеното възражение за 
трансформацията  на семейното имущество в лично на ответника ще следва да бъде предоставена 
на ответника да ангажира доказателства чрез представяне на налични данни за трудови договори и 
начина на изплащане на трудовото възнаграждение от работодателя, чийто правоприемник е 
Главболгар строй  АД и затова 
О П Р Е Д Е Л И:
ДА СЕ ИЗДАДАТ  исканите съдебни удостоверения на ответника, които да му послужат да се снабди 
с необходимата информация от Г. Х***АД и от И. О. – С. след внасяне на ДТ в размер на  10 лв. по 
сметка на съда.
Отлага и насрочва делото за 08.04.2021 г. 09:00 ч., за когато страните редовно призовани. 

Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в  09:25  ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


