
ПРОТОКОЛ

№ 306
гр. ***, 09.02.2022 г.

РАЙОНЕН СЪД – ***, II ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично
заседание на девети февруари през две хиляди двадесет и втора година в
следния състав:

 Председател: В.Г.Н.

при участието на секретаря Г.С.В.
Сложи за разглеждане докладваното от В.Г.Н. Гражданско дело № *** по
описа за 2021 година.
На именното повикване в *** часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М. П. К. – уведомен в предходно с.з., явява се.

ОТВЕТНИКЪТ О.С. „З.“  ГР.Д.Д. -  уведомени по чл.56, ал.2 от ГПК, явява се
процесуалния представител И.Д. ( влиза в залата в ***).

КОНТРОЛИРАЩАТА СТРАНА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- *** –
уведомени по чл.56, ал.2 от ГПК, явява се представител прокурор Х.С..

ОТВЕТНИЦАТА СВ. М. ИЛ. – уведомена по чл.56, ал.2 от ГПК,  не се явява.

ОТВЕТНИЦАТА В. Д. В. – уведомена по чл.56, ал.2 от ГПК, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ ИЛ. Д. Д. – уведомен по чл.56, ал.2 от ГПК, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ Т. Т. Г. – уведомен по чл.56, ал.2 от ГПК, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ П. К. П. – уведомен по чл.56, ал.2 от ГПК, не се явява.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

Прокурор С.: Да се даде ход на делото.

Жалбоподателят К.: да се даде ход на делото.

Съдът счита, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото с
оглед нередовното призоваване на ищеца, поради което

                                 О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  

Докладва постъпила справка с вх. № ***г. ведно с изпратени заверени копия
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на решения  № ***г.; решение №***г, решение № ***г.,  заверено копие на
заявление от П.К.Ц. от ***г., заверено копие на заявление от М. П. К. от ***.,
заверено копие на решение №***г., писмо с вх. ***г. , заверено копие на
удостоверение за наследници.

По приемане и влагане на писмените доказателства.

Прокурор С.: Моля да бъдат приети.

Жалбоподателят К.: Да се приемат.

С оглед становището на страните по делото, съдът намира, че следва да
приеме по делото писмото с вх. №***г. и приложените към него заверени
копия на писмени доказателства.

Съдът

                                        О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА по делото справка с вх. № ***г. ведно с изпратени заверени копия
на решения  № ***г.; решение №***г, решение № ***г.,  заверено копие на
заявление от П.К.Ц. от ***г., заверено копие на заявление от М. П. К. от ***.,
заверено копие на решение №***г., писмо с вх. ***г. , заверено копие на
удостоверение за наследници. 

В залата влиза процесуалния представител на ОС „З.“ гр.Д.Д. И.Д. в ***часа.

Съдът: Г-н К., поддържате ли искането си от предходното с.з., с което
оспорвате заявлението от ***г. по силата, на което е постановено решението
за ощетяване.

Жалбоподателят К.: Поддържам искането да бъде отхвърлено, защото това е
нищо повече от един хвърчащ лист. Правя искане за назначаване на
експертиза за изследване на подписа.

По допускане на експертизата.

Прокурор С.: Не възразявам.

Д.: Не възразявам.

Съдът счита, че следва да изиска оригинал на заявление подадено от П.К.Ц.
от ***г. , находящо се в гр.дело ***. по описа на РС-***, за послужване, както
и следва да се изиска от Община Д.Д., служба „м.д. и т.“ оригинал на данъчна
декларация, подадена от И.Г.К..а с вх. ***г.

 С оглед на горното, съдът 
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Съдия при Районен съд – ***: _______________________

Секретар: _______________________

                                 О П Р Е Д Е Л И :

Да се изиска оригинал на заявление подадено от П.К.Ц. от ***г. ,
находящо се в гр.дело ***. по описа на РС-***, за послужване.

Да се изиска от Община Д.Д., служба „м.д. и т.“ оригинал на данъчна
декларация, подадена от И.Г.К..а с вх. ***г. да се укаже, че документа
следва да бъде представен по делото в едноседмичен срок от
съобщението.

Допуска изготвянето на с. г. е.  от вещо лице, определено от началника на
*** при *** След представяне на данъчната декларация и оригинала  ВЛ като
се запознае с материалите по настоящото производство вкл. заявление
подадено от П.К.Ц. от ***г. , находящо се в гр.дело ***. по описа на РС-*** и
 данъчна декларация, подадена от И.Г.К..а с вх. ***г. да даде отговор
положен ли е подписа върху заявлението от  ***г. от И.Г.К..а.

УКАЗВА на ОС „З.“ -Д.Д. да представи за датата на следващото с.з.
справка, в която да е видно: 1/  кои имоти в землището на с.Г. Д. се включват
в т.н. остатъчен фонд по смисъла на чл.19, ал.1 от ЗЗС, като в справката се
индивидуализират имотите по идентификатор, площ, местонахождение по
местност, и 2/ има ли влязла в сила план за земеразделяне касаещ землището
на Д.Д., на коя дата и в кой държавен вестник е обнародван. Препис от
определението да се връчи на ОС "З." Д.Д. за изпълнение. 

С оглед на горното, съдът

НЕ ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

На основание чл.148 ГПК съдът счита, че следва да насрочи ново заседание
за събиране на доказателства, които не са събрани по независещи от страните
причини.

Отлага делото за дата ***. от *** часа, за която страните да се считат
уведомени по реда на чл.56, ал.2 ГПК.

Протоколът е написан в съдебно заседание, което приключи в 09:17ч.
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