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 Протокол

Номер Година 08.04.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 08.04 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20195440100526 по описа за година

Ищцата не се явява. За нея адв. П., редовно упълномощена от преди.
Ответникът не се явява. За нея 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. Р. -   Представям част от преписките във връзка с закупуването на гараж и жилище от  [фирма]. 
Моля да приемете и доказателствата, които съм представила с молбата за издаване на съдебно 
удостоверение.  Изпратила съм писмо до „Г.“, за изпращане на исканата документация. Видно от 
известието за доставяне писмото е получено във фирмата на  22.03.2021 г. , но до момента 
информация не е представена. В телефонен разговор със служител на дружеството от вчера ми 
беше обяснено, че в архива предвид епидемичната обстановка работят в ограничен състав, с което 
ми обясни забавянето на информацията. Представям молбата и известието за доставяне.   Моля за 
още една възможност, като ще изпратя и напомнително писмо от днес. Ако не се получи 
информацията ще поискам изслушване на ССЕ, която да даде отговор на този въпрос.
Адв. П. -  Не се противопоставям да бъде дадена още една възможност на ответната страна за 
снабдяване с исканите доказателства.
По доказателствата съдът 
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА  трудова книжка, ведно с удостоверение издадено от „***“, 2 протокола за избор 
на жилище и 2 бр. декларации
Съдът счита делото за неизяснено от фактическа страната, тъй като видно от представената молба, 
адресирана до „Г.“, и известието за доставянето й, пълномощника на ответника се е опитал 
своевременно да се снабди със справка за получаваното трудово възнаграждение от ответника, но 
въпреки това до настоящия момент такава информация не е представена от „Г.“.
Съдът счита за основателно искането да бъде назначена СИЕ, вещото лице по която да отговори на 
въпроса, съдържащ се в искането до „Г.“, а именно след извършване на необходимите справки от 
ведомостите на дружеството да се установи какви трудови възнаграждения е получавал ответника в 
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периодите  01.02.1979  г- - 09.05.86 г. и 20.10.1989 г. -  14.03.1991 г., как са изплащани 
възнагражденията, има ли извършени чрез работодателя преводи на суми в спестовен или друг влог 
от Русия в България, по коя сметка са правени плащанията, с какво основание са преводите и в какъв 
размер, помесечно и общо за периодите, поради което 
О П Р Е Д Е Л И:
НАЗНАЧАВА  СИЕ с посочената в обстоятелствената част на определението задача.
ВЪЗЛАГА  задачата на вещото лице Х при възнаграждение в размер на 300 лв., вносими от ответника 
в едноседмичен срок, считано от днес.
Съдът счита делото за неизяснено от фактическа страна и затова 
О П Р Е Д Е Л И :
НЕ ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ
НЕ ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО
Отлага и насрочва делото за  20.05.2021 г., 09:00 ч., за която дата страните уведомени. Да се призове 
вещото лице след внасяне на определения депозит.

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

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


