
ПРОТОКОЛ

№ 1253
гр. Плевен, 24.09.2021 г.

РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН, III ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в публично
заседание на двадесет и четвърти септември, през две хиляди двадесет и

първа година в следния състав:

 Председател: Дияна Ат. Николова

при участието на секретаря ВЕРОНИКА ИВ. ГЕОРГИЕВА
Сложи за разглеждане докладваното от Дияна Ат. Николова Гражданско
дело № 20214430100503 по описа за 2021 година.
На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

На второ четене в 11:10 се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ ***, редовно призован, се представлява от
пълномощника си адв. Н. Н. с пълномощно към исковата молба.

ОТВЕТНИКЪТ ***, редовно призован, не се явява представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ***“ ***, редовно призована, се
представлява от адв. А.Г. с пълномощно от преди.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че следва да бъде даден ход на делото в днешното съдебно
заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПОДДЪРЖА изготвения проект за доклад с Определение на съда от
21.07.2021 г. Налице е и произнасяне на съда с определение от 05.02.2021 г.
по реда на чл. 166, ал. 4 от АПК, във вр. чл. 34, ал.1, изр. 2-ро от ЗСПЗЗ.

АДВ. Н.: Нямам възражения по проекто-доклада. Моля да се обяви за
окончателен.

АДВ. Г.: Нямам възражения по проекто-доклада. Моля да се обяви за
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окончателен.

Съдът намира, че следва да обяви изготвения проект за доклад с
Определение на съда от 21.07.2021 г. за окончателен, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ОБЯВЯВА изготвения проект за доклад с Определение на съда от
21.07.2021 г. за окончателен.

ПРИЛАГА по делото гр. д. №1761/2020 г. по описа на ПлРС, както и
представените след образуване на делото писмени доказателства от страна на
административния орган.

ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

АДВ. Н.: Няма да соча нови доказателства. Моля да се приключи
съдебното дирене.

АДВ. Г.: Няма да соча нови доказателства. Моля да се приключи
съдебното дирене.

Съдът намира, че с оглед липсата на док искания от страните делото е
изяснено от фактическа страна, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

АДВ. Н.: От името на доверителката ми ще моля да уважите подадената
жалба с правно основание чл. 34, ал.2 от ЗСПЗЗ като основателна и доказана
и ни присъдите направените в производството разноски, по представения
списък на разноските. Подробни съображения ще изложа в писмена зашита в
определен от вас срок.

АДВ. Г.: Ще моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, подробни
аргументи ще развия в писмена защита в определен от вас срок. Моля да ни
присъдите направените деловодни разноски, в списък, който представям.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представените списъци на разноските от страните.

ДАВА едноседмичен срок считано от днес за представяне на писмени
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Съдия при Районен съд – Плевен: _______________________

Секретар: _______________________

защити на страните.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение
в законния срок.

Протоколът е написан в съдебно заседание, което приключи в 11:14 ч.

3


	ПРОТОКОЛ
	ОПРЕДЕЛИ:

