
П Р О Т О К О Л 
 

Гр. Варна, 20.05.2020г. 

 

ВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ 

СЪСТАВ, в публично съдебно заседание на двадесети май през 2020г. в  

състав: 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ************** 
 

При участието на секретаря ********* сложи за разглеждане гр. 

дело № 17629 по описа за 2019г., докладвано от съдията. 

 

На именното повикване в 13.49 часа се явиха: 

 

На основание чл. 6а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по 

време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020г. и за преодоляване на последиците, съдебното 

заседание се провежда от разстояние, чрез видеоконферентна връзка.  

 

Ищецът **********, редовно призован, не се явява, представлява се 

от адв. *********, редовно упълномощен и приет от съда от преди. 

 

Ответникът ************, редовно призован, не се явява 

представител. 

 

Вещото лице ************* е редовно призован, явява се лично. 

 

************: Да се даде ход на делото. 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по хода на 

делото, поради което 

 

                                О П Р Е Д Е Л И: 

 

                       ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО     

 

СЪДЪТ докладва постъпилото в срока по чл. 199 от ГПК 

заключение на вещо лице и ПРИСТЪПВА към изслушване на 

заключението на вещото лице, като на осн. чл. 200 от ГПК снема 

самоличността му: 



- ************– ** години, българин, български гражданин, женен, 

неосъждан, без родство и дела със страните по делото. Предупреден за 

наказателната отговорност по чл. 291 от НК. 

 

************: Нямам въпроси. Да се приеме експертизата. 

 

СЪДЪТ намира, че заключението на вещото лице следва да бъде 

приобщено към доказателствения материал на настоящото дело, поради 

което 

 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРИОБЩАВА към доказателствения материал на настоящото дело 

заключението на вещо лице ************. 

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ на вещото лице РКО от внесения за целта 

депозит/изд. РКО за сумата от 200 лева. 

 

************: На основание чл. 214, ал. 1 ГПК моля, да допуснете 

изменение като предявения иск се счита предявен за сумата от 6470,69 

лева. Заплатил съм държавна такса в размер на 208,73 лв., ще я представя 

с допълнителна молба и списък на разноски, ведно с договор за правна 

помощ и съдействие и доказателства за регистрацията по ДДС. Показвам 

я и списъка на разноски, които възлизат на 785 лева с ДДС. 

 

В конферентната връзка се включва ************* – процесуален 

представител на ответната страна.  

 

*************: Направих изменение на иска съгласно експертизата 

като сме приспаднали платената сума. 

 

*************: Моето становище е, че искането  е допустимо. 

 

СЪДЪТ като взе предвид, че искането за увеличаване размера на 

претенцията е  направено в срока по чл. 214, ал. 1 ГПК, придружено е с 

доказателства за заплатена д.т. намира, че следва да бъде допуснато, 

поради което 

 

 

О П Р Е Д Е Л И : 

  



ДОПУСКА изменение на претенцията чрез увеличаване размера на 

иска за посочения размер от 6470.69 лева, на основание чл. 214, ал. 1 ГПК. 

 

ЗАДЪЛЖАВА ищеца, в тридневен срок от днес, да депозира по 

делото квитанция за заплатена д. т. по увеличения размер иска, както и 

списъка с разноски и доказателствата за извършени такива. 

УКАЗВА на ищеца, че при непредставяне на доказателствата за 

заплатена държавна такса същата ще бъде събрана принудително.  

 

*************: Нямам възражения по разноските, претендирани от 

ищцовата страна. Моля, ако е възможно да ми бъде изпратено копие от 

същите за моя архив. 

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че страните са изчерпали 

доказателствените си искания и съдебното дирене е приключило, на 

основание чл. 149, ал. 1, изр.І от ГПК ПОКАНВА страните да се спогодят. 

 

*************: Не мисля, че е възможно, а и не съм упълномощен. 

 

СЪДЪТ, като взе предвид поведението на страните и като 

съобрази, че спогодба между тях не може да се постигне, намира, че са 

налице предпоставките за даване ход на устните състезания, поради което 

и на основание чл. 149, ал. 1, изр. ІІ от ГПК 

 

О П Р Е Д Е Л И : 

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВОТО НА СПОРА 

 

 

*************: Моля, да уважите предявения иск и да осъдите 

ответника да ни заплати  претендираните суми, ведно със законната 

лихва, считано от датата на депозиране на ИМ до окончателното 

изплащане на сумата. Моля, да ни бъдат присъдени сторените разноски. 

 

************* Моля, да отхвърлите иска като неснователен и 

недоказан. Претендирам сторените разноски, ведно с ю.к., което моля, да 

определите съгласно чл. 78 ГПК вр. Наредбата за заплащане на правната 

помощ.  

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 2 от ГПК счете делото за 

изяснено от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе с 

решение в законоустановения срок. 

 



ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 

13:56 часа. 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 

 


