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 Протокол

Номер Година 05.10.2021 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 05.10 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20205430100008 по описа за 2020 година

ИЩЕЦЪТ Б. К. А. – редовно призован,      не се явява, вместо него АДВ.С. М.  
с пълномощно по делото   
ОТВЕТНИКЪТ „.-М.-Г. - редовно призован, представлява се от 
пълномощника ЮРИСК.Е. А.    
ТРЕТОТО ЛИЦЕ-ПОМАГАЧ „. Е. П. Е.-Г.-редовно призовано, се 
представлява от пълномощника  АДВ.С. К.   
ТРЕТОТО ЛИЦЕ-ПОМАГАЧ О. З. - редовно призовано, не изпраща 
представител 
АДВ.М. – Няма пречки да се даде ход на делото.
ЮРИСК.А. – Моля да се даде ход на делото
АДВ.К. – Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ НАМИРА, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, 
поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
АДВ.М. – За съжаление още не е приключила процедурата по издаване на 
решение на ТЕЛК, което да е влезло в сила, поради което ще помоля ако има 
съгласие от другите страни, делото да бъде спряно по взаимно съгласие докато 
приключи тази процедура, като моля алтернативно делото да бъде отложено за 
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по-дълъг срок. 
ЮРИСК.А. – Аз изразявам съгласие за спиране на делото по взаимно 
съгласие на страните. Ако пък не го спрете, също съм съгласна за отлагане на 
делото за по-дълъг срок. 
АДВ.К. – Не възразявам делото да бъде спряно. 
С ОГЛЕД изявленията на страните съдът намира, че са налице предпоставките 
на чл.229, ал.1, т.1 от ГПК за спиране на производството по съгласие на 
страните, като съдът указва на страните последиците на чл.231, ал.1 от ГПК, а 
именно, че спряното по общо съгласие на страните производство се 
прекратява, ако в 6-месечен срок от спирането му никоя от страните не е 
поискала възобновяването му. 
С оглед изложените мотиви съдът
О П Р Е Д Е Л И :
 СПИРА производството по гражданско дело № 8/2020 г. по описа на РС-М. 
на осн.чл.229 ал.1, т.1от ГПК.
УКАЗВА на страните, че спряното по общо съгласие производство се 
прекратява, ако в 6-месечен срок от спирането му никоя от страните не е 
поискала възобновяването му.
Определението за спиране подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС-С. в 
7-дневен срок, считано от днес.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, закрито в 10.09 часа. 

СЪДИЯ:

        СЪД.СЕКРЕТАР: 


