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 Протокол

Номер Година 12.03.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 12.03 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20205440100035 по описа за 2020 година

ИЩЦИТЕ К. С. П., Г. Д. П. И Д. К. Г., редовно призовани, не се явяват. За тях 
процесуалния им представител адв. М..

ОТВЕТНИКЪТ МРРБ, редовно призован, не изпраща представител в съдебно 
заседание.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. С., редовно призована, не се явява. Постъпила е молба вх. № 
60435/11.03.2021 г., в която сочи, че се е запознала с материалите по делото, извършила е 
проверка в АГКК С. и  [община], както и че е направила оглед на място. Не успяла да се 
запознае с инвестиционния проект, който е в архив, и тъй като служителката в Общината е в 
болнични, то трябва да отиде в определен ден. Поради тази причина и поради краткото 
време моли делото да бъде отложено за друга дата. 

АДВ. М. – 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. М. – Запознах се с молбата, нямам други искания. Считам, че молбата на 

вещото лице е основателна, моля да се даде възможност на вещото лице да изготви 
експертизата, тъй като е от значение за решаването на спора. 

С оглед незиготвяне на заключението от вещото лице ще следва делото да се отложи, 
тъй като заключението е необходимо за решаване на делото. предвид изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И
ОТЛАГА И НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.03.2021 г. – 11,00 часа, за която дата 

и час, страните се считат уведомени.
ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице Д. С.. 
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Протоколът е изготвен в с.з.

Заседанието закрито в 09,30 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


