
1

 Протокол

Номер Година 27.01.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 26.01 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20205440100319 по описа за 2020 година

Ищецът не се представлява. Постъпила е писмена молба, с която представя доказателства – молба и 
разпореждане на Софийски градски съд, относно упълномощаването на адв. М. да представлява 
дружеството в несъстоятелност. Отделно  от това синдика К. поддържа всички извършени до 
момента процесуални действия от адв. М. от името на Ф.  Е. О.  в несъстоятелност.
За дружеството ответник се явява адв. С., редовно преупълномощена от адв. Р..
Адв. С. -  Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова 
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ПРИЕМА  представената молба с вх. № 264522/25.09.2020 г. на СГС по т.д. 3343/2017 г. 
Адв. С. -  Считам делото за изяснено. Представям списък за разноски. Няма да соча други 
доказателства.
Съдът ПРИЕ представения списък за разноски на ответника.
Съдът счита делото за изяснено от фактическа страна и затова 
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ
ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
Адв. С. -  Моля изцяло да отхвърлите като неоснователна и недоказана исковата исковата на 
ищцовото дружество. С оглед фактическата и правна сложност на делото Ви моля да ми дадете срок 
за писмени бележки. Правя възражение за прекомерност относно претендираното адвокатско 
възнаграждение от ищцовото дружество. Моля да присъдите изцяло разноските, съобразно 
представения от мен списък за разноски.
Съдът обяви устните състезания за приключили и  че ще се произнесе с решение на   26.02.2021 г., 
като дава срок до  05.02.2021 г. на двете страни за представяне на писмени защити. 
Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието закрито в  10:55   ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:



2

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


