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 Протокол

Номер Година 11.03.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 10.03 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20195440101305 по описа за 2019 година

ИЩЕЦЪТ И. Н. Р., редовно призован, не се явява. Постъпила е молба вх. № 
60340/25.02.2021 г., с която се заявява, че след връчване на молбата на  РДГП- С.  е бил 
уведомен, че изпълнителния лист е намерен и ще му бъде изплатен. Поради това, на 
основание чл.232 от ГПк оттегля  подадената от пълномощника му адв.Б. молба и желае да 
бъде прекратено производството.

ЗА ОТВЕТНИКА РД „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“-С., редовно призован, не се явява 
представител в съдебно заседание. Постъпила е молба вх. № 60341/25.02.2021 г., чрез 
директора, с която се заявява становище за  прекратяване на производството по делото, тъй 
като ищецът има изпълнителен лист и ще бъде извършено плащане за сумите по него.

Съдът намира, че не са налице основания за прекратяване на производството по 
делото, тъй като настоящото съдебно заседание е насрочено по искане, заявено от ищеца И. 
Р. за издаване на дубликат на изпълнителен лист, издаден въз основа на Решението по 
делото с твърдения, че същият е бил изгубен. По такова искане се насрочва съдебно 
заседание по същото дело, по което е издаден и изпълнителния лист, а не се образува 
отделно производство съобразно правилата, установени в Правилника за администрацията в 
съдилищата.   Предвид обстоятелството обаче, че ищецът  е заявил изрично, че оттегля 
искането по причина, че изпълнителния лист не е изгубен, реално не е налице предмет, по 
който съдът да се произнесе. Поради това, не следва да се дава ход на делото, молбата се 
явява недопустима, тъй като няма искане по нея и затова съдът 

О П Р Е Д Е Л И:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на И. Н. Р. за издаване на дубликат на 
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изпълнителен лист въз основа на Решението по [населено място] №1305/2019г. по описа на 
РС- Смолян, като недопустима.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС- Смолян в 
едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

Протоколът е изготвен в с.з.

Заседанието закрито в  10:00часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


