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 Протокол

Номер Година 09.06.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 08.06 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20205440100132 по описа за 2020 година

Страните по делото редовно призовани.
Ищецът се представлява от адв. П., редовно упълномощена от преди. 
За ответното дружество се явява адв. М., редовно упълномощена от преди.
Адв. П. -  Да се даде ход на делото.
Адв. М. -  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
Постъпили за изисканите доказателства от нотариус С. Д., както и изисканата справка от Служба по 
вписванията – С..
Съдът 
О П Р Е Д Е Л И:
П. И ПРИЛАГА  писмо от нотариус С. Д. вх. № 60703/25.05.2021 г.,  ведно с заверено пълномощно, 
копие от удостоверение за регистрация на дружество  № 8241637 издадено от фирмения регистър на 
Англия и У., заверено с Апостил на ****, копие от извлечение от регистър Булстат за регистрация на Б. 
Протърти И. Л., копие от стравка от системата за проверка на документи за самоличност към  15:27 
часа на  22.12.2016 г., относно валидността на личната карта на Д. К., копие от лична карта на Д.  К. 
със саморъчно изписаното й съгласие за предоставяне на личните си данни, извлечение от 
електронен регистър „Единство 2“, воден при Нотариалната камара, както  изпратената справка по 
данни за юридическото лице от АКЛ. от Агенция по вписванията вх. № 60707/27.05.2021 г.
В разговор по телефона с нотариус С., същата е съобщила на съдебния секретар, че на 07.06.2021 г. 
е получила писмото на съда и е поела ангажимент да изпрати изисканите доказателства днес. След 
служебна справка по ел.пощта на СРС, такова писмо не е постъпило до момента.
Адв. П. -  Моля да се отложи делото за друга дата, за която дата да има възможност Нотариус Ц. С. 
да изпрати изисканите доказателства.
Адв. М. -  Считам делото за неизяснено от фактическа страна, с оглед непредставяне от страна на 
Нотариус Ц. С. на изисканото пълномощно.
Съдът счита делото за неизяснено от фактическа страна защото предмет на оспорване  са двете 
пълномощни послужили за изповядване на сделките по придобиването на имота от дружеството 
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ответник и в последствие продажбата му, като към настоящия момент от страна на Нотариус С. не е 
изпратено изисканото от съда пълномощно и затова 
О П Р Е Д Е Л И :
НЕ ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО
Отлага и насрочва делото за 06.07.2021 г. 11:00 ч., за когато страните се считат редовно призовани. 
Да се изпрати напомнително писмо до Нотариус С., която следва в тридневен срок да изпрати 
пълномощното.

Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в 09:45  ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


