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 Протокол

Номер Година 13.05.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 11.05 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20195440100619 по описа за 2019 година

Страните по делото редовно призовани.
Ищецът не изпраща представител в съдебно заседание.
За ответника Е. Н. се явява адв. К., редовно упълномощен от преди.
За ответницата С. Н. се явява адв. О., редовно упълномощена от преди.
Вещото лице налице.
Адв. О. -  Да се даде ход на делото.
Адв. К. -  Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова 
 О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
Вещото лице със снета от преди самоличност и напомнена отговорността по чл. 291 НК.
Съдът пристъпи към изслушване на допълнителното заключение вещото лице.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.  - Поддържам допълнителното заключение. По делото е представен погасителен 
план, само че той не е първоначалния и  за да изготвя заключението съм стъпила на база 
погасителната вноска, която е първоначално определена и първоначално уговорения лихвен процент. 
Сама съм си изготвила погасителен план на база погасителните вноски или определен лихвен 
процент.
Адв. О. -  Нямам въпроси към вещото лице.
Адв. К. -  Нямам въпроси към вещото лице.
Съдът 
О П Р Е Д Е Л И :
ПРИЕМА И ПРИЛАГА  допълнителното заключение на вещото лице К., на която да се изплатят  200 
лв. от внесения депозит.
Адв. К. -  Считам делото за изяснено от фактическа страна. Представям списък на разноските.
Адв. О. -  Също считам делото за изяснено от фактическа страна. Представям списък на разноските и 
договор за правна помощ.
Съдът ПРИЕ  представените списъци за разноски на двете страни, както и договор за правна защита 
и съдействие между адв. О. и С. Н..
Съдът счита делото за изяснено от фактическа страна и затова 
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О П Р Е Д Е Л И:
ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ
ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
Адв. О. -  Моля да отхвърлите исковите претенции за разликата над сумите, установени с 
допълнителното заключение на вещото лице. Моля да ми бъде предоставена възможност да 
представя писмени бележки. Претендирам разноски по списъка и присъждане на адв.
въз0награждение по чл. 38, ал. 2 ЗА.
Адв. К. -  Моля да оставите без уважение исковата молба. Считаме предявения иск за недопустим, 
алтернативно за неоснователен и недоказан. Изложили сме подробни възражения в отговора на 
исковата молба и в молба представена в съдебно заседание на 03.11.2020 г. моля да имате предвид, 
че основното ни възражение за наличието на неравноправни клаузи следва да бъде обсъдено от 
съда. Считаме, че установихме по делото, че не е настъпила предсрочната изискуемост на кредита. В 
съдебно заседание бе разпитан призовкаря, връчил поканите на ответниците по делото, от които 
показания става ясно, че те не са подписани най-напред от моя доверител, говоря за нотариалната 
покана на лист 31 от делото. Видно от записването в нотариалната покана, същата е получена от С., 
неговата бивша съпруга, въпреки, че е посочен адреса в [населено място]. Призовкаря е посетил 
доверителя ми Е. Н. на адреса в С. и лично му е предоставил покана, като той е отказал да подпише. 
Видно от предоставената покана тя е на неговата бивша  съпруга и затова той е отказал да я 
подпише, същата е приложена на лист 32 от делото. Няма надлежно връчване на нотариалните 
покани, поради което считам, че не се дължат сумите над кредита непогасен към датата на обявяване 
на предсрочната изискуемост. Изложили сме съображения за погасяване по давност на вноски, които 
моля да бъдат обсъдени от съда. Видно от допълнителното заключение на вещото лице се 
установява, че претендирания размер по исковата молба по отношение на главница и разноски, 
включително на възнаградителна лихва не отговарят на предявения иск, още повече, че по делото не 
е представен първоначалния погасителен план, за да може вещото лице да изчисли правилно 
наличието на задължение, включително и приспадане на платените по договора вноски, което ищеца 
не е направил с предявяване на исковата молба. Моля да присъдите на доверителя ми направените 
разноски по представения списък по чл. 80 ГПК.
Съдът обяви устните състезания за приключили и  че ще се произнесе с решение на   11.06.2021  г.

Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в  09:10   ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


