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 Протокол

Номер Година 18.01.2023 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 18.01 Година 2023

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, не изпраща 
представител.
ИЩЕЦЪТ С. А. Я. – редовно призована, не се явява, не изпраща представител.
ИЩЕЦЪТ С. А. А. – редовно призована, не се явява, не изпраща представител.
ОТВЕТНИКЪТ К. А. К. – редовно призован, не се явява, не изпраща 
представител. Постъпила е молба от А. К. – пълномощник на ответника К. К., 
с която заявява, че с нотариален акт за покупко-продажба на недвижими 
имоти от 03.01.2023 г. съделителката Е. Ш. К. е прехвърлила на съделителя К. 
К. притежавани от нея идеални части от двуетажна масивна жилищна сграда 
със застроена площ 79 кв.м., състояща се от първи и втори жилищен етаж, 
ведно с едноетажна постройка към нея със застроена площ 42 кв.м., както и 
земеделски и горски имоти, подробно описани в молбата. Моли делото да 
бъде отложено за друга дата с оглед възможността вещото лице да изготви 
възложената му съдебна експертиза.
ОТВЕТНИКЪТ Е. Ш. К. – редовно призована, не се явява, не изпраща 
представител. 
ОТВЕТНИКЪТ Е. М. К. – редовно призован, не се явява, не изпраща 
представител. 
ОТВЕТНИКЪТ С. Ш. К. – редовно призован, не се явява, не изпраща 
представител. 
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ОТВЕТНИКЪТ Ф. Ш. Х. – редовно призована, не се явява, не изпраща 
представител.  
ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. С. – редовно призована, не се явява. Постъпила е молба на 
12.01.2023 г. от вещото лице Д. С., с която заявява, че е определила квотите на 
съделителите, но междувременно станало ясно, че има нови нотариални 
актове от 2023 г., които вероятно ще бъдат внесени и квотите ще се променят. 
Моли ако има промяна на тези обстоятелства, да бъде уведомена, за да 
продължи работа по заключението.
С ОГЛЕД редовното призоваване на страните не са налице процесуални 
пречки за даване ход на делото, поради което съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
СЪДЪТ НАМИРА, че доколкото с постъпилата молба от процесуалния 
представител на ответника К. К. са представени доказателства за 
новонастъпили обстоятелства, които имат отношение спрямо квотите на 
съделителите в съсобствеността, следва да бъде предоставена възможност на 
вещото лице да се запознае с представения по делото нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижими имоти от 03.01.2023 г.,  като съобрази същия 
при изготвяне на допуснатата експертиза. С оглед изложеното делото следва 
да бъде отложено, като се предостави възможност на вещото лице да изготви и 
депозира заключението си в срока по чл.199 от ГПК. С оглед изложеното 
съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ОТЛАГА делото за 21.02.2023 г. от 13.30 часа, за която дата и час страните се 
считат редовно уведомени по реда на чл.56, ал.2 от ГПК. Да се призове вещото 
лице инж.Д. С..
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, закрито в 11.08 часа.

                                                                СЪДИЯ:

                  СЪД.СЕКРЕТАР:


