
ПРОТОКОЛ

№ 2153
гр. Плевен, 14.10.2022 г.

РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН, IX ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично
заседание на четиринадесети октомври 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 09:15 часа се явиха:

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

ИЩЕЦЪТ М. П. К., редовно уведомен по реда на чл. 56 ал. 2 ГПК, не се
явява, представлява се от адв. М. Д.-АК-Плевен, определена за
осъществяване на правна помощ.

ОТВЕТНИКЪТ Общинска служба ***, редовно призовани,
представляват се от юрк. *** и юрк. ***.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ. Д. - Да се даде ход на делото.

ЮРК. *** – 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

Съдът констатира, че в предходно съдебно заседание съдебното дирене
не е приключено, с цел да се даде възможност на ответника да представи
доказателства приключена ли е процедурата по обезщетяване на ищеца.
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ЮРК. *** – В движение е процедурата. В тази насока ви представям
доказателства за това нещо. Изпратена е един път преписката до Кадастъра за
издаване на проекто-скица. От там ни го върнаха, че искат признавателно
решение. Изпратено им е и то. Днес очакваме да излезе проекто-скицата. И в
понеделник в общи линии имаме готовност за постановяваме
възстановително решение.

АДВ. Д. – Не възразявам. Да се приемат представените доказателства.

Съдът счита, че следва да бъдат приети и вложени в делото
представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а
именно: писмо от ОСлЗ гр. *** до Началника на СГКК гр. Плевен, Решение
№ Д182С/03.10.2022 г. от ОСлЗ гр. ***, както и писмо от ОСлЗ гр. *** от
29.09.2022 г.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА И ВЛАГА в делото писмо от ОСлЗ гр. *** до Началника на
СГКК гр. Плевен, Решение № Д182С/03.10.2022 г. от ОСлЗ гр. ***, както и
писмо от ОСлЗ гр. *** от 29.09.2022 г.

ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

АДВ. *** – Смятам, че е необходимо да отложим още веднъж делото, за
да приключи процедурата.

АДВ. Д. – Моля да отложите делото за пореден път, но да се даде
възможност да се приключи процедурата, защото заявлението, което е подал
г-н К. и което стана основание за завеждане на настоящото дело, съдържа
искане за възстановяване право на собственост върху земеделски имоти,
които са равностойни на този, който не му е възстановен и като площ и той
дори е посочил в хода на процедурата конкретни имоти, с които желае да
бъде обезщетен. Сега виждам, че процедурата се движи, като неин предмет са
4 общински имота, които са с различни площи. Бих искала да бъде
приключена процедурата, за да може да бъде уведомен и г-н К. за крайния
акт, който ще издаде Общинската служба по земеделие и едва тогава той да
може, включително и аз да мога да преценя дали е удовлетворено неговото
искане, респ. как евентуално бихме желали да приключи производството по
настоящото дело.
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Съдия при Районен съд – Плевен: _______________________

Секретар: _______________________

Съдът счита, че не следва да се приключва съдебното дирене, следва да
се даде възможност да приключи процедурата по обезщетяване на ищеца М.
П. К., като съдът счита, че същият следва да бъде призован изрично за
следващото съдебно заседание, като се посочи в  съобщението, че явяването
му е задължително, с оглед изразяване на становище по хода на делото.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 03.11.2022 г. от 11.00 часа, за която
дата явилите се днес страни редовно уведомени, да се призове с нарочно
съобщение ищецът М. К., като в съобщението до същия се укаже изрично, че
явяването му в съдебно заседание е задължително.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 09.28 часа.
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