
П Р О Т О К О Л 
 

Гр. Варна, 21 май 2020  година 

 

ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ СЪСТАВ в публично съдебно 

заседание проведено на двадесет и първи май през две хиляди и двадесета година, в 

състав 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ***** 

 

при участието на секретаря **** сложи за разглеждане гр.д. № 17085 по описа 

на 2019 година, докладвано от съдията 

 

След спазване разпоредбата на чл. 142, ал. 1, пр. 2
-ро

 от ГПК  

На именното повикване в 14:02 часа се явиха:  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ЗАСЕДАНИЕТО ПО ДЕЛОТО СЕ РАЗГЛЕЖДА, ЧРЕЗ СКАЙП ВРЪЗКА, с 

оглед въведеното на 13.03.2020 г. извънредно положение на територията на 

цялата страната, като мярка за ограничаване на разпространението на 

коронавирус. 

 

ИЩЕЦЪТ *****, нередовно призован предвид неспазения срок за призоваване 

за съдебно заседание по реда на чл. 56, ал. 3 ГПК вр. чл. 3, т. 1 от ЗМДПВИП, уведомен 

за насроченото съдебно заседание на 12.05.2020г. на телефон 0896/665-605, не се явява, 

представлява се от адв. ****, който се явява лично в сградата на Адвокатска колегия- 

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

ОТВЕТНИКЪТ  **** «****“, нередовно призован предвид неспазения срок за 

призоваване за съдебно заседание по реда на чл. 56, ал. 3 ГПК вр. чл. 3, т. 1 от 

ЗМДПВИП, не изпраща представител, не се представлява. 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ ****, нередовно призовано предвид неспазения срок за 

призоваване за съдебно заседание по реда на чл. 56, ал. 3 ГПК вр. чл. 3, т. 1 от 

ЗМДПВИП, уведомено за насроченото съдебно заседание на 12.05.2020г. на телефон 

0888/892-501, явява се лично. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО: 

 

АДВ. ****: Предвид нередовното призоваване на ответната страна са налице 

процесуални пречки по хода на делото.  

 

СЪДЪТ, като взе предвид порочността на проведената процедура по 

призоваване на ответникa **** «****“ по делото, намира, че в рамките на настоящото 

съдебно заседание са налице процесуални пречки по хода на делото. 

По изложените съображения съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО: 

 



ОТЛАГА и НАСРОЧВА производството по делото за 02.07.2020 година от 

14:40 часа, за която дата и час ищецът и вещото лице са редовно уведомени от днешно 

съдебно заседание. 

 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ ответника **** «***“ за следващо съдебно заседание, на 

следният адрес, а именно:  

- гр. ****, бул. „****“ №1. 

 

 ПРОТОКОЛЪТ, изготвен в съдебно заседание, което приключи в  14:02 часа.  

  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ______________ 

 

 

        СЕКРЕТАР: ______________ 


