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 Протокол

Номер Година 06.07.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 06.07 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20195440100458 по описа за 2019 година

Страните по делото редовно призовани.
За ищеца се явява Ю.. Б., редовно упълномощена от преди. 
Ответника не се явява. За него адв. Р., редовно упълномощена от преди.
Вещото лице налице.
Адв. Б. – 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
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. – *****б.р. и дела със страните по делото.
СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ  вещото лице за наказателната отговорност по чл. 291 НК  и същото обеща да 
даде заключение по знание и съвест.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Поддържам представеното на съда заключение. С погасяванията, които са 
направени след  2016 г. към ОТП Ф. не мога да кажа какво точно е погасено, нямала съм такъв 
въпрос. Съгласно представената справка от ОТП последната вноска е направена на  28.12.2011 г. 
към ОТП. Цитираните суми в заключението, които са събрани по изпълнителното дело при ЧСИ З. Т. 
в общ размер 825.74 евро, от тях 39.88 евро са предплатени такси за изпълнителното дело, 30.47 
евро присъдени разноски и 683.28 евро за лихви, като с това са погасени лихви за минало време и 
тази сума не е включена в настоящото заключение, в което лихвите са изчислени за период 
15.04.2016 г. до  24.08.2018 г. съгласно погасяването по давност. Към  31.05.2018 г. 6907.03 евро – 
общо дължима главница. По погасителен план последната погасителна вноска за главница е с падеж  
28.07.2018 г. – колона 1 от таблицата остатък от главница. Към  31.05.2018 г. дължимата главница е 
459.03 евро. Към  31.05.2018 г. общо непогасената главница е  6907.03 евро, но от тази сума за  
459.03 евро не е настъпил падеж. Сумата 6448 евро е дължимата главница към  31.05.2018 г.; 382.46 
евро е неплатена и дължима договорна лихва към 31.05.2018 г.. Санкционната лихва е 969.04 евро в 
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колона  16  от приложение 2 към заключението към 31.05.2018 г. В т. 6 от заключението първа част 
969.04 евро е санкционната лихва от  15.04.2016 г. до  31.05.2018 г., а не както е посочено в 
писмената част на заключението  24.08.2018 г. За периода от   31.05.2018 г. до  28.08.2018 г. съгласно 
погасителния план дължимите главници са в размер на 459.03 евро и 10.14 евро за договорна лихва, 
165.17 евро е санкционната лихва. Това е обаче санкционна лихва само върху тези погасителни 
вноски, а не е натрупана с реално дължимата санкционна лихва. В т. 6 от заключението съм дала два 
варианта. И двата варианта вземат предвид погасените по давност вноски, но са зададени различни 
периоди. 392.60 евро е дължимата лихва от 15.04.2016 г. до  31.05.2018 г. Видно от колона  9 на 
15.04. е З. сумата и започва от ред 8 и 10 до  31.05.2018 г. В колона 9 просрочена възнаградителна 
лихва  е 392.60 евро. По същия начин в същата колона към  15.04.2019 г. договорната лихва е 398.70 
евро, тъй като последната погасителна вноска за договорна лихва е следвало да бъде извършена 
месец август  2018 г. и затова от  2018 г. до  2019 г. няма начислени суми за договорна лихва. Сумите 
погасени по давност са отчетени. Във втория вариант на заключението в т. 6 срещу сумата  398.70 
евро за договорна лихва началния момент на периода е  15.04.2016 г., а не както е записано  
28.08.2015 г. Санкционната лихва е от  15.04.2016 г. до  15.04.2019 г. Не съм изследвала сумите по 
обратния изпълнителен лист.
Адв. Б. -  Нямам въпроси към вещото лице.
Адв. Р. -  Нямам повече въпроси към вещото лице.
Съдът 
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА  заключението изготвено от вещото лице К., на която да се изплатят  200 лв. от внесения от 
страните депозит.
Адв. Б. – Считам делото за изяснено от фактическа страна. 
Адв. Р. -   В предходно съдебно заседание е указано на ищеца да представи оригинала на приемо-
предавателен протокол от 04.05.2012 г.  
Адв. Б. -  Представям оригинал на приемо – предавателен протокол.
Съдът 
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА  нотариално заверен препис на приемо –предавателен протокол от  04.05.2012 г.
Адв. Р. -  Считам делото за изяснено от фактическа страна. Представям списък за разноски.
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. Б. – моля да постановите решение, с което осъдите ответника да заплати претендираните от 
ОТП Ф. суми. Моля да ми бъдат присъдени направените разноски. Правя възражение за адв. 
възнаграждние на ответната страна и моля същото да бъде редуцирано до минималния размер 
съгласно наредбата.
Адв. Р. -  Считам исковете в една част за недопустими, в останалата част за неоснователни. Предмет 
на настоящото обсъжданеу биха могли да бъдат единствено сумите възникнали и дължими след 
периода  31.05.2018 г. и представляващи  459.03 евро главница,  10.14 евро договорна лихва и  
165.17 евро санкционна лихва, доколкото единствено по отношение на тези суми не е налице сила на 
присъдено нещо разпростряла се по силата на чл. 35 ГПК върху останалата част от претендираните 
главница, лихва, санкционни неустойки, тъй като е налице сила на присъдено нещо по отношение на 
тях. За тези суми би могло да бъдат обсъждани останалите възражения в писмения отговор на 
исковата молба. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото, които са съобразени с 
минималния размер на Наредба  № 1. Моля за срок за представяне на писмени бележки.
Съдът прие представения списък за разноски на ответника, обяви устните състезания за приключили 
и  че ще се произнесе с решение на   06.08.2021 г., дето дава срок до  16.07.2021 г. на двете страни за 
представяне на писмени бележки.

                                           Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в 14:10   ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР
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