
ПРОТОКОЛ

№ 1845
гр. Плевен, 14.09.2022 г.

РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН, IX ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично
заседание на четиринадесети септември през две хиляди двадесет и втора
година в следния състав:

 Председател: Вера Св. Найденова

при участието на секретаря ЦЕЦКА С. ШУТЕВА
Сложи за разглеждане докладваното от Вера Св. Найденова Гражданско дело
№ 20214430102047 по описа за 2021 година.
На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

         На основание чл. 150, ал. 3 от ГПК, съдът уведомява страните, че се
извършва звукозапис на заседанието.

ИЩЕЦЪТ М. П. К., редовно призован, не се явява, представлява се от
адв. М. Д.-АК-Плевен, определена за осъществяване на правна помощ.
Същият е депозирал молба на 12.09.2022 г., с която моли съда да гледа делото
в негово отсъствие, същият се представлява от адв. М. Д..

ОТВЕТНИКЪТ ***, редовно призовани, представляват се от юрк.
Силвия *** с пълномощно по делото.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ. Д. - Да се даде ход на делото.

ЮРК. *** – Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че са налице процесуални предпоставки за даване ход на
делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва постъпила на 7.09.2022 г. преписка на ел. носител/диск/ по
установяване собствеността на наследниците на ***.

АДВ. Д. – Имам електронен достъп до делото, ще се запозная. Няма да
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сочим нови доказателства.

ЮРК. *** – Представям и моля да приемете решение № 443 от протокол
№ 37/12.09.2022 г. на Общински съвет гр. Д. ***, съгласно което решение е
предоставено на Общинска служба земеделие имоти, частна общинска
собственост с посочени идентификатори, с обща площ 11,354 дка за
обезщетяване на наследниците на ***. Решението е по заявление от
11.08.2022 г. от М. К., което заявление също ви представям, както и
удостоверение за наследници и писмо до М. К. от 05.08.2022 г. ведно с
известие за доставяне, както и предложение от ***.

Дава възможност на адв. Д. да се запознае с представените в днешно
съдебно заседание писмени доказателства.

АДВ. Д. – Не възразявам да бъде прието това писмено доказателство, то
е нововъзникнало от вчера, удовлетворяващо е за нас. Моля да приключим
съобразно представеното доказателство.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА И ВЛАГА  в делото преписка по възстановяване собственост
на земеделски земи на ***, изпратени на 07.09.2022 г. от Общинска служба
земеделие гр. Д. *** на ел. носител и приобщени към ел. папка на делото.

ПРИЕМА И ВЛАГА  в делото представените в днешно съдебно
заседание писмено доказателство, а именно решение № 433 от протокол
37/12.09.2022 г. на Общински съвет гр. Д. ***, копие от заявление от М. К. от
11.08.2022 г., копие от удостоверение за наследници на *** от 27.04.2012 г.,
писмо от Общинска служба земеделие до М. П. К. с изх. номер от 05.08.2022
г., копие от известие за доставяне и предложение до Кмета на община Д. ***
до Началника на Общинска служба земеделие гр. Д. *** от 14.07.2022 г.

ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

АДВ. Д. – Процедурата на общински съвет Долни *** по обезщетяване
не е приключила. Следва същата да приключи с решение на Общинска
служба земеделие за предоставяне на тези имоти и в този смисъл ще моля да
бъде отложено делото, за да може да приключи процедурата и едва тогава да
се прецени удовлетворен ли е интереса на жалбоподателя.
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Съдия при Районен съд – Плевен: _______________________

Секретар: _______________________

ЮРК. *** – Моля делото да бъде отложено, за да имаме възможност да
приключим процедурата, която сме започнали за пълното обезщетяване на г-н
К..

Съдът счита, че не следва да се приключва съдебното дирене. Следва да
се даде възможност на ответника да приключи процедурата по обезщетяване
и едва след това да се прецени налице ли е или не мълчалив отказ.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 14.10.2022 г. от 09.15 часа, за която
дата страните да се считат за редовно уведомени, считано от днес.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 10.35 часа.
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