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 Протокол

Номер Година 18.05.2022 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 18.05 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.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. П. – редовно призована, не се явява. Постъпило е 
заключение от вещото лице на 10.05.2022 г. Видно от съставената 
телефонограма, на 18.05.2022 г. в 08.25 часа на служебния телефон в РС-М. е 
прието обаждане от вещото лице А. П., в което уведомява съда, че поради 
провеждаща се стачка на фирмите-превозвачи не може да се придвижи до гр.
М. и да се яви в съдебното заседание по настоящото дело.
А.К. – Аз считам, че няма процесуални пречки за даване ход на делото.
А.О. – Също считам, че няма процесуални пречки за даване ход на делото.
СЪДЪТ НАМИРА, че с оглед редовното призоваване на страните не са налице 
процесуални пречки за даване ход на делото, поради което 
О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 
Докладва се постъпилото заключение по назначената съдебно-техническа 
експертиза, същото е в срока по чл.199 от ГПК. Доколкото вещото лице е 
възпрепятствано да се яви в днешното съдебно заседание, делото следва да 
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бъде отложено за неговото изслушване.
А.О. – За 26.05.2022 г. съм ангажирана в РС-София, а за 27.05.2022 г. в РС-С., 
като моля делото да бъде отложено за друга дата.
С оглед изслушване на вещото лице по изготвената съдебно-техническа 
експертиза съдът 
ОПРЕДЕЛИ:
ОТЛАГА делото за 08.06.2022 г. от 10.00 часа, за която дата и час страните 
уведомени в с.з. Ч. процесуалните си представители.
ДА СЕ призове вещото лице А. П..
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, закрито в 10.16 часа. 

                                                         СЪДИЯ:

                                                   СЕКРЕТАР: 


