
ПРОТОКОЛ

№ 1198
гр. Плевен, 06.06.2022 г.

РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН, XIII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в
публично заседание на шести юни през две хиляди двадесет и втора година в
следния състав:

 Председател: Светла Илм. Замфирова

при участието на секретаря ВЕЛИСЛАВА В. ВАСИЛЕВА
Сложи за разглеждане докладваното от Светла Илм. Замфирова Гражданско
дело № 20224430102227 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

За жалбоподателя *** се явява адвокат ***, с пълномощно.
За *** се явява юрк. ***, с пълномощно.
 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО
АДВ. ***: Моля да се даде ход на делото.
ЮРК. ***: Да се даде ход на делото.
Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
КОНСТИТУИРА като страни по гр.д.№2227/2022 година оспорващ

жалбоподател *** и ответник *** град Плевен.
УКАЗВА на ответника, че носи доказателствена тежест за установяване

на фактическите основания, посочени в административен акт и за
изпълнението на законовите изисквания при неговото издаване. 

 

АДВ.***: Поддържам жалбата. Оспорвам разпореждане №1/11.03.2022
година.

ЮРК. ***: Уважаема г-жо Съдия, считам жалбата за неоснователна.
 Моля да приемете представената административна преписка с приложените
доказателства към нея. Няма да соча нови доказателства. Нямам
доказателствени искания.

Съдът,
ОПРЕДЕЛИ:
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ПРИМА И ВЛАГА в делото представените писмени доказателства.
ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.
АДВ. ***: Да се приключи съдебното дирене. 
ЮРК. ***: Да се приключи съдебното дирене.
 

Съдът,
ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.
ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ. 
 

АДВ. ***: Уважаема г-жо Съдия, оспорвам разпореждане
№1/11.03.2022г. и моля да бъде отменено. Моля също така ми бъдат признати
направените по хода на делото разноски и адвокатски хонорар в размер на
500 лева, за което представям списък с разноски.

ЮРК.***: Уважаема г-жо Съдия, моля да постановите решение, с което
отхвърлите жалбата като неоснователна, недоказана и немотивирана. Моля да
потвърдите издаденото разпореждане, издадено от началника на ***-Плевен,
район Пордим на Разпореждане №1/11.03.2022г., като правилен, 
законосъобразен акт, издаден от компетентен орган, при спазване на
административно-производствените правила и в съответствие със Закона.
Моля да се произнесете по отношение правото на ползване на имота през
новата стопанска година, тъй като към настоящия момент в *** са
регистрирани два договора – единият с  *** и втори с ***, който е приложен
към административната преписка и е посочено, че влиза в сила от новата
стопанска година. Моля да ми предоставите подходящ срок за писмени
бележки. Не претендирам юрисконсултско възнаграждение. В случай, че
уважите жалбата, правя възражение за прекомерност на адвокатското
възнаграждение.  

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представения списък на разноски.
ОПРЕДЕЛЯ едноседмичен срок на страните за изготвяне на писмени

бележки, считано от изготвяне на съдебния протокол.
ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.
Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в

законоустановения срок.  
 

Протоколът, написан в съдебно заседание, което приключи в 10:35 часа.
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Съдия при Районен съд – Плевен: _______________________

Секретар: _______________________
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