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 Протокол

Номер Година 20.05.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 20.05 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20195440100526 по описа за година

Страните по делото редовно призовани.
Ищцата не се явява и не изпраща процесуален представител. Постъпила е молба от пълномощника 
на ищцата адв. П., с която не възразява да бъде даден ход на делото и да бъде прието изготвеното 
заключение. Счита делото за изяснено. Моли да се допусне съдебна делба при квоти по  1/2 идеална 
част за всеки един от двамата съделители.
Ответникът не се явява. За него адв. Р., редовно упълномощена от преди.
Вещото лице К. налице.
Адв. Р. -  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
Сне се самоличността на вещото лице както следва:
Е. К. К. -  *****без родство и дела със страните по делото.
СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ  вещото лице за наказателната отговорност по чл. 291 НК и същата обеща да 
даде заключение по знание и съвест.
Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице.
Вещото лице К. -  Поддържам представеното заключение. 
Съдът 
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА  заключението на вещото лице, на което да се изплатят 300 лв. от внесения 
депозит
Адв. Р. -  Получих писмо, с което ми беше отговорено, че няма информация за начина на плащането, 
дали е било в брой по ведомост, дали чрез преводи и пр.  Считам делото за изяснено от фактическа 
страна.
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 от името на доверителят ми да се произнесете с решение, с което да допуснете 
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делба, но не в обема от права и с квотите, предложени от ищцата в исковата молба. Част от имотите 
не представляват СИО. Моля да приемете, че сме оборили презумпцията на закона за принос, 
респективно и за обема на този принос. Налице е трансформация на имущество, което е друга 
причина за неоснователност на искането за допускане на някой от имотите или предложените квоти. 
Моля да ми бъде дадена възможност да представя писмена защита, като поддържам и изложените 
оспорвания в отговора.
Съдът обяви устните състезания за приключили и  че ще се произнесе с решение на   18.06.2021 г., 
като определя десет дневен срок на страните за представяне на писмени защити. 

Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в  09:15   ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:
Изд.сл.б. за 300 лв. 
на вещото лице 
Секретар:


