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 Протокол

Номер Година 20.04.2022 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 20.04 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, за него се явява А. К. – с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИКЪТ М. С. Ф. – редовно призована, не се явява, вместо нея се 
явява А.М. О. – с пълномощно по делото.
А.К. – Моля да дадете ход на делото.
А.О. – Моля да бъде даден ход на делото.
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 
А.К. – Представили сме документ за внесен депозит в размер от 100 лева за 
изготвяне на допуснатата СТЕ. В случай, че другата страна продължи да не 
внася депозита, имаме готовност да внесем и тази сума.
А.О. – Не сме внесли депозита, тъй като доверителката ми оспорва иска, не 
следва да носи доказателствена тежест. Поради това ще Ви моля да измените 
определението си за допускане и назначаване на експертизата в частта за 
внасяне на депозита, като възложите целия размер на депозит на ищеца.
А.К. – Ние нямаме спор относно пазарната стойност на имота. Нямаме 
възражение вещото лице да извърши само оценка стойността на имота.
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А.О. – Предвид изминалия период от година и половина от изготвяне на 
предходната експертиза считам, че изготвената експертиза по делото не може 
да бъде използвана в настоящото производство. Ние не спорим относно 
поделяемостта на имота.
А.К. – Ние ще внесем останалите 100 лева за изготвяне на експертизата.
С оглед събиране на допуснатите доказателства съдът намира, че делото 
следва да бъде отложено, като към вещото лице се постави въпрос единствено 
относно актуалната пазарна стойност на процесния имот, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ОТЛАГА делото за 18.05.2022 г. от 10.10 часа, за която дата страните 
уведомени в с.з. Ч. пълномощниците си. 
ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се призове за работа по поставената задача относно 
пазарната стойност на процесния имот, след представяне на доказателства за 
внесен депозит.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, закрито в 10.07 часа. 
                                        

                                                         СЪДИЯ:

                                                         СЕКРЕТАР:


