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 Решение № 60554

Номер 60554 Година 05.10.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 29.09 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Златанова

Гражданско I инстанция дело

номер 20205440100354 по описа за 2020 година

По изложените съображения ****ският районен съд се мотивира да

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА чрез развод на основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс  сключения граждански 
брак с Акт за граждански брак № *****г., съставен от община ****, между В. В****Л., ЕГН *, от гр. ****, 
ул. „С****“ №**** с настоящ адрес с. К***, община Д***и Т. М. Л. ЕГН *, от гр. ****, ул. „****, поради 
дълбоко и непоправимо разстройство.
ПРЕДОСТАВЯ на Т. М. Л. ползването на семейното жилище, находящо се на адрес гр. ****, ул. „****.
ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака Т. М. Л. да носи предбрачното фамилно име Молова. 
ОСЪЖДА В. **** Л., ЕГН *, от гр. ****, ул. „****, с настоящ адрес с. ****, община ****, да заплати на Т. М. 
Л. ЕГН *, от гр. ****, ул. „**** на основание чл. 78, ал. 1 ГПК деловодни разноски в размер на 25 лева за 
държавна такса за образуване на делото.
ОСЪЖДА В. **** Л., ЕГН *, от гр. ****, ул. „****, с настоящ адрес с. ****, община **** да заплати в полза 
на ****ски районен съд 20 лв. окончателна държавна такса.
ОСЪЖДА Т. М. Л. ЕГН *, от гр. ****, ул. „**** да заплати по сметка на ****ски районен съд 20 лв. 
окончателна държавна такса.
ОСЪЖДА В. **** Л., ЕГН *, от гр. ****, ул. „****, с настоящ адрес с. ****, община **** на основание чл. 
38, ал. 2 ЗАдв. да заплати на адвокат **** – М. от АК – ****, с адрес гр. ****, бул. „****“ № 51, ЕГН *, 
адвокатско възнаграждение в размер на 500 лв.
Решението може да бъде обжалвано пред ****ски окръжен съд с въззивна жалба в двуседмичен срок 
от връчването му.
Решението да се връчи на страните, като на ищцата чрез адв. М., а на ответника в с. ****.

                                            
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
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