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 Протокол

Номер Година 16.03.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 16.03 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20205440100466 по описа за 2020 година

Ищецът не се представлява. 
За ответницата се явява адв. Р., редовно упълномощена от преди.
Вещото лице К. налице.
Адв. Р. – Моля да бъде даден 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
Сне се самоличността на вещото лице както следва:
Е. К. К. -  51 г., българка, неомъжена, неосъждана, без родство и дела със страните по делото.
НАПОМНИ  се за отговорността на вещото лице по чл. 291 НК и същата обеща да даде заключение 
по знание и съвест.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.  - Поддържам представеното заключение. Всички изброени суми в колона 2 са 
изтеглени на съответната дата. Посочените в колона 2 суми са транзакции. На  05.02. ответницата 
изтегля 400 лв.  На 05.04. внася 100 лв. и остатъка от главницата е  300 лв. В колона  4 е посочен 
остатъка от главницата по периоди, от където е видно, че в никой от периодите той не надхвърля 
определения лимит от  500 лв. В колона  2 са само усвоени главници. Там където има стотинки, това 
сочи, че е плащано с карта. Договорната лихва е начислявана върху сумите в колона  4. Неустойката 
е по договора, има два вида неустойки.  Посочените в колона  8 неустойки са начислени съгласно 20, 
ал. 1 от договора.  Не са ми представени документи от ищеца за  реално извършени разходи за 
събиране. 100-те лева разходи, които са начислени са по чл. 22, ал. 4 от договора, те са договорени. 
Те се начисляват като такса по договора за просрочените вноски. 
Адв. Р. -  Нямам въпроси към вещото лице.
Съдът 
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА  заключението на вещото лице, на което да се изплатят  150 лв. от внесения 
депозит.
Адв. Р. – Тъй като доверителката ми изрази съмнение, че е теглила някой от сумите, въпреки че не 
оспорвам заключението на вещото лице искам този въпрос да бъде проверен. Това обстоятелство 
можем да установим и със справка от съконтрагента на доверителката ми, в случая от  [фирма] с ЕИК 
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[ЕИК] с адрес [населено място], район Т.,  [жк],  [улица], [жилищен адрес] п.к.****. Моля да изискате 
подробна справка-извлечение от посочения съконтрагент по сключения договор за Бяла карта с 
доверителката ми, в която справка или извлечение да са посочени какви суми са теглени или са 
разплащани чрез Бялата карта по сключения договор от 31.01.2018 г. Нямам други искания. 
Вещото лице К. -  Същата информация ми е предоставена от  [фирма] и мога да ги представя на 
съда.
Съдът счита делото за неизяснено от фактическа страна. Ще следва да бъде предоставена 
възможност вещото лице да представи тази допълнителна информация към заключението относно 
отразените транзакции по картата в колона 2 от таблицата във връзка с  породеното съмнение от 
ответницата,че изобщо не е извършила някой от тях и затова 
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕДОСТАВЯ  възможност на вещото лице К. допълнително да представи исканата справка към 
заключението.
НЕ ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО
Отлага и насрочва делото за 13.04.2021 Г., 09:00 ч., за когато   страните се считат редовно призовани.

Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в 09:30    ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


