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 Решение № 60463

Номер 60463 Година 29.07.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 29.06 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Гергана Кузманова

Гражданско I инстанция дело

номер 20205440100442 по описа за 2020 година

Производството е по чл.50 от СК във вр.с чл.330 от ГПК.
******************************************************************************************************************

Р      Е      Ш      И  :

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключеният с Акт ** граждански брак между   Х. М. Й. с ЕГН * с адрес *** и 
Б. Ц. Й. с ЕГН * с адрес **, на основание чл.50 от СК.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл.51 ал.1 от СК между  Х. М. Й. и Б. Ц. Й., по силата 
на което :
1.От брака си нямат непълнолетни деца .
2.Молителите нямат претенции за предоставяне ползването на семейното жилище, към момента 
всеки от тях  живее отделно от другия.
3.Молителите декларират, че не притежават в режим на съсобственост недвижими имоти, придобити 
в резултат на съвместен принос.
4.Всеки от съпрузите е получил при фактическата раздяла движимите вещи, предназначени за лична 
или ежедневна употреба и никой от тях няма към другия никакви претенции.
5.Движимите вещи, придобити по време на брака са поделили извънсъдебно.
6.По време на брака си нямат набрани влогове на името на когото и да е от тях с общи средства или 
в резултат на съвместен принос.
7.Двамата молители не си дължат издръжка един на друг.
8.Молителите се споразумяват, че в случай,че някой от тях е сключил договор за заем, договор за 
кредит, подписал е запис на заповед или по друг начин се е задължил към трето юридическо или 
физическо лице по време на брака, той се задължава еднолично  с изплащането му.
9. След прекратяването на брака молителката Б. Ц. Й.   ще продължи да носи  фамилното име- Й..
ОСЪЖДА Х. М. Й. с ЕГН * с адрес **  да заплати    по сметка  на Районен съд гр.Смолян окончателна  
ДТ в размер на 20,00 лв.
ОСЪЖДА Б. Ц. Й. с ЕГН * с адрес ** да заплати  по сметка  на Районен съд гр.Смолян окончателна  
ДТ в размер на 20,00 лв.
РЕШЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване.
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                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:


