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 Протокол

Номер Година 13.04.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 13.04 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20205440100466 по описа за 2020 година

Страните по делото редовно призовани.
Ищецът не изпраща представител. Ответницата не се явява, за нея адв. Р., редовно 
упълномощена от преди.
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
Постъпила е исканата справка от вещото лице К., предоставена от Акцес Ф. О..
Съдът 
О П Р Е Д Е Л И :
ПРИЕМА И ПРИЛАГА  справката предоставена от вещото лице.
Адв. Р. -  Запознах се с извлечението по сметката на доверителката ми, което е предоставено 
от Агенция за контрол на просрочени задължения или извлечението въз основа на което е 
работило вещото лице. То отразява извършените от К. транзакции. Считам делото за 
изяснено от фактическа страна. Представям пълномощно, видно от което процесуалното 
представителство се осъществява от мен безплатно.
Съдът счита делото за изяснено от фактическа страна и затова 
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ
ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
Адв. Р. -  Моля да се произнесете с решение, с което първо да отхвърлите предявения иск 
изцяло, тъй като кредитния лимит по овърдрафт е  500 лв. Доверителката ми е възстановила 
625 лв., а уговорките за лихви, такси и неустойки са нищожни и не следва да се прилагат. 
При това положение доверителката ми дори е надплатила по договора за овърдрафт. Ако 
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обаче приемете, че са изтеглени общо 704.80 лв. съгласно посоченото от вещото лице, 
респективно възстановени са  625 лв., то за доверителката ми предвид нищожността на 
уговорките за лихва, такси и други може да се приеме само, че тя дължи разликата между 625 
лв. и  704.80 лв. Налице е основание да се приеме, че се дължи само чистата сума по кредита 
без такси и разноски, а начисленията направени от кредитодателя не са задължителни за 
доверителката ми, а и за съда.По въпроса защо считам клаузите за нищожни, а и въобще за 
твърдението ми, че се дължи само чистата сума по кредита съм изложила съображения в 
отговора, които поддържам изцяло. Моля да ми присъдите разноски по реда на чл. 38, ал. 2 
ГПК в случай, че отхвърлите изцяло или частично предявения иск.
Съдът обяви устните състезания за приключили и  че ще се произнесе с решение на  
13.05.2021 г.    

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

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


