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 Протокол

Номер Година 14.12.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 14.12 Година 2020

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20205440100209 по описа за 2020 година

Ищецът  [фирма], редовно призован, изпраща за представител адв. И. Г., редовно упълномощен.
Ответницата Ц. Ю., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв.П., редовно упълномощена.
Вещото лице Р. К., редовно призована, налице.
Адв. Г. – Представям удостоверение за наследници на К. Д. Х., от което е видно, че един от 
съдружниците на  [фирма] К. Х. е починал на 08.11.2020г., като се има в предвид чл.93, ал.1, т.4 от 
Търговския закон се предвижда събирателното дружеството да се прекрати по силата на закона със 
смъртта на единият от съдружниците. Считам, че са налице пречки за даване ход. С оглед 
представеното удостоверение, моля делото да се отложи за друга дата с цел извършване на 
необходимите процесуални действия от страна на доверителите ми по стартиране на процедура по 
ликвидация на дружеството и назначаване на ликвидатор.
Адв.П. – Не се противопоставям.
СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид представеното 
удостоверения за наследници, видно от което един от съдружниците в ищцовото дружество К. Х. е 
починал на 08.11.2020г., като съгласно чл.93, ал.1, т.4 от Търговския закон събирателното дружество 
се прекратява със смъртта на един от съдружниците освен, ако не е предвидено друго. В настоящия 
случай в Дружествения договор не е предвидено възможност за встъпване на наследниците на 
починал съдружник в събирателното дружество, поради което делото следва да се отложи за друга 
дата с цел даване възможност на другия съдружник в ищцовото дружество да предприеме действия 
по процедура за ликвидация и назначаване на ликвидатор на ищцовото дружество, паради което
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ОТЛАГА И НАСРОЧВА заседанието по делото за 10.02.2021 г. от 11,30 ч., за която дата страните и 
вещото лице уведомени.

            Протоколът изготвен в с.з.
    Заседанието закрито в  12,00 ч.

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:
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   СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


