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 Протокол

Номер Година 24.06.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 24.06 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20185440100383 по описа за 2018 година

Страните по делото редовно призовани.
Ищците се представляват от адв. Д., редовно упълномощен.
От ответницата, чрез адв. С. е постъпила молба, с която уведомява съда, че не може да се яви в 
днешно съдебно заседание, като не възразява да бъде даден ход на делото в нейно отсъствие, да се 
приеме преписката от РУ МВР. Моли да бъде постановено решение, с което да бъдат отхвърлени 
исковете като неоснователни, като моли да й бъде даден срок за представяне на писмени бележки.
За третите лица помагачи се явява адв. Р., редовно упълномощена от преди.
Адв. Д. -  Да се даде ход на делото.
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
ПРИЕМА И ПРИЛАГА  преписка на РУ МВР -  С., представена по опис.
Адв. Д. -  Считам делото за изяснено от фактическа страна. Нямам други искания.
Адв. Р. -  Запозната съм с постъпилата преписка. Други доказателства няма да соча. Преписката е 
приключила, след като от страна на адв. Р. ни бе предоставен ключ от процесния имот.
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. Д. -  Моля да уважите предявените искове, като основателни и доказани, като считам, че с оглед 
проведеното съдебно дирене по това производство категорично се доказва тяхната основателност. 
На първо място се установява, че иска на доверителите ми е предявен в рамките на преди изтичане 
на пет години от извършването на процесната сделка – замяна през  2014 г. Обстоятелството, че 
съдебното решение на ВКС  не е било вписано и формално е непротивопоставимо на ответниците по 
това дело по никакъв начин не променя обстоятелството, че техните прехвърлители, а именно 
третите лица помагачи по това дело, просто не са били собственици на това, което са прехвърлили. 
Относно претендираното владение, предадено през  2007 г. на основание предварителен договор, то 
това давностно владение по никакъв начин не бе доказано при условията на пълно и главно 
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доказване от страна на ответната страна, нито посредством разпита на свидетелите, които бяха 
разпитани от страна на ответника, нито с писмени доказателства, нито с днес приетата полицейска 
преписка, която считам, че по никакъв начин нищо не доказва, освен някаква подадена жалба в РУ. 
Това, че  колегата под формата на изявление, каза че е бил предаден ключ, смятам че не е 
доказателство по ГПК. В полицейската преписка протокол за предаване на било ключ, било владение 
не се съдържа, а дори и да се съдържаше това би било еднократно някакво действие клонящо посока 
владение, така или иначе не би било спорно, че ответниците са станали собственици на  1/6 идеална 
част, тъй като техните праводатели, третите лица действително са били собственици на  1/6 част. За 
повече от  1/6 идеална част доказателства по това дело не се събраха. Представям списък за 
разноски, писмени доказателства за извършването им. Претендирам за разноски.
Адв. Р. -  Моля да отхвърлите предявените искове, като съображения за това ще Ви моля да ми 
дадете възможност да изложа в писмена защита. Считам, че от събраните по делото доказателства 
категорично могат да се направят изводите и да се потвърдят твърденията, които сме изложили до 
момента в хода на производството. Възразявам срещу размера на адвокатското възнаграждение и 
правя възражения за неговата прекомерност.
Съдът ПРИЕ  представените списъци за разноски на двете страни, като на ищцовата страна и 
доказателства за направените разноски.
Съдът обяви устните състезания за приключили и  че ще се произнесе с решение на  23.07.2021 г., 
като дава на страните  и третите лица възможност да представят писмени защити до  13.07.2021 г. 

Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в 11:45  ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


