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 Протокол

Номер Година 22.03.2022 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 22.03 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.
ОТВЕТНИКЪТ М. С. Ф. – редовно призована, не се явява, не изпраща 
представител. Постъпила е молба от пълномощника А.М. О., с която заявява, 
че поради служебна ангажираност не може да се яви в открито с.з., поради 
което моли същото да се гледа в отсъствие на пълномощника на ответницата.
СЪДЪТ НАМИРА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на 
делото, поради което 
О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 
С определение от 21.07.2021 г. е допуснато изготвянето на СТЕ при депозит в 
размер от 200 лева, вносим поравно от страните. Представенo е извлечение за 
извършен превод от ищеца за внасянето на сумата от 100 лева по сметка на РС 
М. съобразно дадените указания за представяне на депозит за СТЕ. Към 
настоящия момент от страна на ответницата не е внесена сумата от 100 лева 
съгласно определения депозит за изготвянето на СТЕ. В открито с.з. от 
02.03.2022 г. ответницата, Ч. процесуалния си представител е заявила, че не е 
внесла депозита, тъй като смята, че производството по делбата следва да бъде 
прекратено поради това, че има допуснати нарушения, които опорочават 
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делото изначало, и доколкото ответницата не желае да се стига до съдебна 
делба. Представена е молба вх.№ 475/27.02.2022 г. до РП-С., с искане 
прокуратурата да направи проверка и ако прецени, че има основания, да 
предяви иск за отмяна на протоколно определение от 10.09.2020 г. по 
настоящото дело. Ищецът не е изразил становище по изложените от 
ответницата доводи.   
СЪДЪТ НАМИРА, че изложените от ответницата обстоятелства не 
съставляват основания за спиране или прекратяване на настоящото 
производство. Следва да бъдат дадени указания на ответницата да внесе 
определеният по делото депозит за изготвяне на експертизата, като бъде 
предупредена, че при неизпълнение на разпореждането на съда може да й 
бъде наложена глоба по реда на чл. 91, ал. 1, във вр.чл. 89, т.2 от ГПК в размер 
от 50 до 300 лева, а ако с поведението си стане причина за отлагане на делото, 
може да й бъде наложена глоба по реда на чл.91, ал.2 от ГПК в размер от 100 
до 1200 лева. На ответницата следва да бъде определен едноседмичен срок за 
представяне на доказателства за внесен депозит, считано от днес. Предвид 
гореизложеното съдът
О П Р Е Д Е Л И :
 УКАЗВА на ответницата в едноседмичен срок, считано от днес, да внесе 
определения по делото депозит в размер на 100 лева за изготвяне на съдебно-
техническа експертиза.
ПРЕДУПРЕЖДАВА ответницата, че при неизпълнение на разпореждането 
на съда може да й бъде наложена глоба по реда на чл.91, ал.1, във вр.чл.89, т.2 
от ГПК в размер от 50 до 300 лева, а ако с поведението си стане причина за 
отлагане на делото, може да й бъде наложена глоба по реда на чл.91, ал.2 от 
ГПК в размер от 100 до 1200 лева.
ОТЛАГА делото за  20.04.2022 г. от 10.00 часа, за която дата и час страните 
се считат призовани по реда на чл.56, ал.2 от ГПК.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, закрито в 13.14 часа. 

                                                       СЪДИЯ:

                                        СЪД.СЕКРЕТАР:


