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 Протокол

Номер Година 02.03.2022 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 02.03 Година 2022

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20205430100004 по описа за 2020 година

ИЩЕЦЪТ Д. В. К. в качеството си на Н. на Г. В. К. – редовно призован, не се 
явява, не изпраща представител. Постъпила е молба от пълномощника на 
ищеца А. К., с която моли делото да бъде отложено за друга дата. В молбата е 
посочено, че в момента процесуалният представител на ищеца е в отпуск по 
болест до 06.03.2022 г. след хоспитализация в МБАЛ-гр.М.. Към молбата е 
представен болничен лист, видно от който процесуалният представител на 
ищеца е във временна неработоспособност до 06.03.2022 г., като е определен 
режим болничен и домашен-амбулаторен.
ОТВЕТНИКЪТ М. С. Ф. – редовно призована, не се явява, вместо нея се 
явява А.М. О. – с пълномощно по делото. 
А.О. – Моля да не давате ход на делото предвид молбата на колегата К., и да 
отложите делото за друга дата. Причината да не внасяме депозита е, че 
смятаме, че производството по делото за делбата следва да бъде прекратено 
поради това, че има допуснати нарушения, които опорочават делото поначало, 
и доколкото доверителката ми не желае да се стига до съдебна делба, това е 
причината да не внася депозит. Представям молба с вх.№ 475/28.02.2022 г. до 
РП-С., с която сме поискали прокуратурата да направи проверка и ако 
прецени, че има основание, да предяви иск за отмяна на протоколно 
определение от 10.09.2020 г. по настоящото дело.
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СЪДЪТ НАМИРА, че в днешното с.з. ход на делото не следва да бъде даван с 
оглед молбата на процесуалния представител на ищеца, към която са 
представени доказателства за временната неработоспособност на 
пълномощника. По отношение на формулираното в днешно с.з. изявление от 
страна на пълномощника на ответника, следва да бъде дадена възможност на 
ищеца да изрази становище в срок до следващото с.з. Делото следва да бъде 
отложено, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ДАВА възможност на ищеца да изрази становище в срок до следващото с.з. по 
отношение на формулираното в днешно с.з. изявление от страна на 
пълномощника на ответника.
ОТЛАГА делото за 22.03.2022 г. от 13.00 часа, за която дата и час ищецът се 
счита уведомен по реда на чл.56, ал.2 от ГПК, ответникът уведомен в с.з. Ч. 
пълномощника си.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, закрито в 11.10 часа. 

                                                          СЪДИЯ:

                                                          СЪД.СЕКРЕТАР:


