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 Протокол

Номер Година 26.05.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 25.05 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20205440100010 по описа за година

Страните по делото редовно призовани.
Ищцата не се явява, за нея адв. Ч., редовно упълномощен от преди.
Ответникът не се явява, за него адв. М., редовно упълномощена от преди.
Адв. Ч. -  Да се даде ход на делото.
Адв. М. -  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
Адв. Ч. -  Поддържам исковата молба. Няма да представям други доказателства.
Адв. М. -  Поддържам отговора на исковата молба. Няма регистрирани самостоятелни обекти  в 
кадастралната карта. Самата скица съдържа данни за сградата. Нанася се имота и се дават данни за 
търговската сграда. Нямаме схеми на самостоятелни обекти, въпреки, че има обособени такива. За 
първия етаж се влиза от отделен вход, а за втория също има самостоятелен вход. 
На основание чл. 146 ГПК съдът 
О П Р Е Д Е Л И:
СЪОБЩАВА доклада по делото, като съдът поддържа напълно определението, с което на страните е 
съобщен проекта за доклад, разпределена е доказателствената тежест и се е произнесъл по 
доказателствените искания. ДОПЪЛВА  доклада със следното: предмет на делбата е и построената в 
поземлен имот в идентификатор   **** сграда в идентификатор******със застроена площ  35 кв.м. брой 
надземни етажи – два, брой подземни етажи – няма данни с предназначение сграда за търговия.
Адв. Ч. -  Считам делото за изяснено. 
Адв. М. -  Също няма да соча нови доказателства, 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. Ч. -  Моля да се произнесете с решение и допуснете до делба имота посочен в исковата молба. 
Адв. М. -  Няма пречка да бъде допусната делбата. Нямаме спор по отношение на дяловете, тъй като 
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те са равни. 
Съдът обяви устните състезания за приключили и  че ще се произнесе с решение на 25.06.2021 г.

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

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


