
 

РЕШЕНИЕ

Номер 422 20.08.2020 г. Град Смолян

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд – Смолян  

На 18.08.2020 година в публично заседание в следния състав:

 Председател: Сийка К. Златанова
Секретар: Величка А. Маркова

като разгледа докладваното от Сийка К. Златанова Гражданско дело № 20205440100640 по
описа за 2020 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 ................................................................................................................................................................................................................................................

По изложените съображения Смолянският районен съд

 

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА чрез развод по взаимно съгласие сключения граждански брак с Акт за
граждански брак № */01.11.1997 г., съставен от кметство с. Я., общ. Б., между В. Л. Ч. , ЕГН
**********, съдебен адрес гр. С. *** и Н. Д. Ч. , ЕГН **********, с адрес гр. П., *.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между В. Л. Ч. , ЕГН ********** и Н. Д. Ч. , ЕГН
********** споразумение по чл. 51 от СК, по силата на което:

1. Роденото от брака дете е навършило пълнолетие.
2. Страните нямат претенции за издръжка един към друг.
3. След прекратяване на брака съпругата Н. Д. Ч. ще носи предбрачното си фамилно име

Ч..
4. Семейното жилище, находящо се в с. Я., общ. Б., обл. С., се предоставя за ползване на

В. Л. Ч. .
5. Придобитите по време на брака движими и недвижими вещи ще останат в режим на

обикновена съсобственост.
6. Задълженията на страните към кредитни институции ще останат така, както са

направени от страните.
7. Разноските по делото се поемат от двамата съпрузи по равно.



Съдия при Районен съд – Смолян: _______________________

 ОСЪЖДА В. Л. Ч. , ЕГН **********, съдебен адрес гр. С. *, да заплати по сметка на С.РС
окончателна държавна такса по Тарифата за таксите, събирани от съдилищата по ГПК в
размер на 20 лв..

ОСЪЖДА Н. Д. Ч. , ЕГН **********, с адрес гр. П., *, да заплати по сметка на С.РС
окончателна държавна такса по Тарифата за таксите, събирани от съдилищата по ГПК в
размер на 20 лв..

Решението не подлежи на обжалване.

Решението да се връчи на молителите чрез адв. И..
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