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 Протокол

Номер Година 12.10.2022 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 12.10 Година 2022

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20195430100429 по описа за 2019 година

ИЩЕЦЪТ М. А. Х. – редовно призована, не се явява, за нея се явява А. М. – с 
пълномощно по делото. 
ИЩЕЦЪТ С. А. Я. – редовно призована, не се явява, за нея се явява  А. М. – с 
пълномощно по делото.
ИЩЕЦЪТ С. А. А. – редовно призована, не се явява, за нея се явява А. М. – с 
пълномощно по делото. 
ОТВЕТНИКЪТ Е. Ш. К. – редовно призована, не се явява, не изпраща 
представител. 
ОТВЕТНИКЪТ К. А. К. – редовно призован, не се явява, за него се явява А. К. 
– с пълномощно по делото.  
ОТВЕТНИКЪТ Е. М. К. – редовно призован, не се явява, не изпраща 
представител. 
ОТВЕТНИКЪТ С. Ш. К. – редовно призован, не се явява, не изпраща 
представител. 
ОТВЕТНИКЪТ Ф. Ш. Х. – нередовно призована, не се явява. Към настоящия 
момент изпратената призовка до ответника не се е върнала по делото.
По отношение на ответника Ш. Т. К. – установява се видно от приложеното 
удостоверение за наследници на л.95 по в.гр.д. № 144/2021 г. на ОС-С., че 
ответникът Ш. Т. К. е починал на **** г., като е оставил за наследници Е. М. 
К., С. Ш. К., Ф. Ш. Х. и Е. Ш. К., които са страни в настоящото производство.
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АДВ.М. – Налице са процесуални пречки за даване ход на делото.  
Представям разписка за внесен депозит за допуснатата съдебно-техническа 
експертиза. 
АДВ.К. – Не следва да се дава ход на делото.
СЪДЪТ НАМИРА, че с оглед нередовното призоваване на един от 
ответниците са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Делото 
следва да бъде отложено, като се укаже на връчителя да призове ответника 
най-късно 8 дни преди датата на съдебното заседание и да върне незабавно 
надлежно оформеното съобщение в РС-Мадан. В противен случай ще му бъде 
наложена глоба в размер от 50 до 300 лева. По отношение на починалия 
съделител Ш. Т. К. производството следва да бъде прекратено поради 
настъпила смърт в хода на процеса, като с оглед обстоятелството, че неговите 
наследници са страни в производството, не следва да бъдат повторно 
конституирани. С цел процесуална икономия следва да бъде определено вещо 
лице по допуснатата СТЕ, като съдът определя инж.Д. С., която да извърши 
оглед на процеснтие имоти в присъствие на ищците и ответника К. К. или 
техните процесуални представители. Предвид гореизложеното съдът
О П Р Е Д Е Л И :
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ОТЛАГА делото за 10.11.2022 г. от 13.30 часа, за която дата и час ищците 
уведомени в с.з. Ч. процесуалния си представител, ответникът К. К. уведомен 
в с.з. Ч. процесуалният си представител, ответниците Е. Ш. К., Е. М. К., С. Ш. 
К. са уведомени по реда на чл.56, ал.2 от ГПК.
ДА СЕ ПРИЗОВЕ ответникът Ф. Ш. Х., като съдът УКАЗВА  на връчителя 
да връчи призовката на ответника най-късно осем дни преди датата на 
съдебното заседание и да върне незабавно надлежно оформеното съобщение в 
РС-Мадан. При неизпълнение на указанията ще му бъде наложена глоба в 
размер от 50 до 300 лева. 
НАЗНАЧАВА за вещо лице по допусната СТЕ инж.Д. С., която да извърши 
оглед на процесните имоти в присъствие на ищците и ответника К. К. или 
техните процесуални представители.
ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на ответника Ш. Т. К., като 
ПОСТАНОВЯВА същият да се заличи от списъка на призованите лица.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, закрито в 10.42 часа.
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                                                  СЪД.СЕКРЕТАР:


