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ПРОТОКОЛ
Година 2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 09.04 Година 2021

В открито заседание   в следния състав:

Председател: Райна Русева Секретар: Татяна Кишанова

Съдебни заседатели:   Прокурор:

Сложи за разглеждане дело докладвано от   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

дело номер 20195440101225 по описа за година

На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

ОТ ИЩЦИТЕ З..А. Р., К. А.Щ.И М.К. Щ., редовно призовани, лично се 
явява З. Р.. За ищците се явява процесуалният им представител адв. К.. 

ОТ ОТВЕТНИЦИТЕ С. Д. К., Т. Л. К. И З. Л. К., редовно призовани, лично 
се явяват С. К., като за всички се явява и процесуалния им представител адв. 
Н.

ОТВЕТНИЦИТЕ Е. Д. П. И Д. В. П., редовно призовани, не се явяват, за 
тях С. П.. 

ОТВЕТНИКЪТ Я.Н. Д., редовно призован, не се явява, за него 
процесуалния му представител адв. С..

ОТВЕТНИКЪТ Б. А. Щ., редовно призован, не се явява и не изпраща 
процесуален представител в съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ С. В. П., редовно призован, се явява лично.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ М., редовно призовано, налице.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. С., редовно призована, не се явява.
АДВ. К. – да се даде ход на делото.
АДВ. С. – Да се даде ход на делото.
АДВ. Н. – Да се даде ход на делото.
ОТВЕТНИКЪТ С. П. – Да са 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. К. – Да се изслуша експертизата. Не правим възражение, за това, че 

заключението не е внесено в срок.
АДВ. С. – Да се изслуша вещото лице, не възразявам за срока.
АДВ. Н. – Също не възразявам за срока, да се изслуша вещото лице.
ОТВЕТНИКЪТ П. – Не възразявам да се изслуша заключението.
Сне се самоличността на вещото лице както следва:
С. Х. М. – ***г., българин, б.гр., неосъждан, женен, без родство и дела.
Съдът предупреди вещото лице за наказателната отговорност по чл. 290 
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от НК.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Поддържам изготвеното заключение. Подписа след 

текста в оригинал на завещание от 30.03.2003 г. е изписан от И.Д.И.. За 
изготвяне на заключението ми и за да приема, че подписан в завещанието е 
изписан от Иванов съм изследвал достатъчно представени сравнителни 
образци, в документи, които се съхраняват в оригинал в Дом за стари хора с. 
Фатово, тъй като в пенсионен отдел не се установиха такива, че пет години 
след смъртта се унищожават. В сектор БДС в гр. Смолян също не открих такива 
съхранявани документи за И.Д.И.. По същия начин съм отговорил по т. 9.1 
относно текста в оригинала на завещанието като за сравнителен материал съм 
използвал представеното писмо по делото. Като в БДС и Пенсионно не открих 
такива документи, от които да сравня почерка, поради което единствения 
сравнителен материал за почерка е от писмото. Ако нещо може да даде яснота 
по делото, при приемане на лице във Фатово има набор от документи, но в 
дома не открих документи, които да са попълвани от И.И., от които да направя 
сравнение с почерка. В писмото няма подпис, поради което не съм сравнявал 
подписи в писмото и завещанието на И.Д.И.. В т. 9,2 от заключението ми 
касаещи декларацията, първия абзац е както съм го посолил, касае подписите 
които се съдържат извън страница 8, 11, 15 и 18 в декларацията, които съм 
посочил във втория абзац. 

Съдът
О П Р Е Д Е Л И
ПРИЕМА заключението по назначената СГЕ, изготвено от вещото лице 

М., като се изплатят 200,00 лева от внесения депозит на ОД на МВР Смолян. 
АДВ. К. – Считам делото за изяснено от гледна точка исканите от нас 

доказателства, но с оглед допусната експертиза предоставям на съда.
АДВ. Н. – Считам делото за неизяснено от фактическа страна. Да се даде 

възможност на вещото лице да изготви назначената експертиза.
АДВ. С. – Считам делото за неизяснено, моля да се отложи делото за 

подходяща дата, за да може вещото лице да изготви заключението си. Моля да 
бъда уведомявана по телефон или емейл, за да не се пращат съобщения. 

ОТВЕТНИКЪТ С. П. – Да се отложи делото.
Предвид неизготвяне на заключението по СТЕ, ще следва делото да 

бъде отложено за друга дата, като се укаже на вещото лице, че следва да 
внесе заключението си в установения в ГПК срок, поради което

О П Р Е Д Е Л И:
ОТЛАГА И НАСРОЧВА съдебно заседание по делото за 23.04.2021 г. – 

13,10 часа, за която дата и час, страните се считат уведомени.
ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице Д. С., като й се укаже, че следва да внесе 

заключението си установения в ГПК срок.

Протоколът е изготвен в с.з.

Заседанието закрито в 13,30  часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


