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 Решение № 60584

Номер 60584 Година 13.11.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 28.10 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Райюна Русева

Гражданско I инстанция дело

номер 20205440100425 по описа за 2020 година

****************************************************************************************
                                                Р      Е      Ш      И  

     ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД гражданския брак между М. М. Ш., ЕГН*, и А. Б. Ш., ЕГН*, двамата с адрес 
****., сключен на ****г.  в ***за което е съставен Акт за граждански брак №***г. ПО ВЗАИМНО 
СЪГЛАСИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.50 ОТ СК.
      УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между М. М. Ш., ЕГН*, и А. Б. Ш., ЕГН*,  по силата на което:
      1. По време на брака си съпрузите М. М. Ш. и А. Б. Ш. са придобили семейно жилище в режим на 
съпружеска  имуществена общност- Апартамент №** с площ от ** кв.м. в ***, като всеки от съпрузите ще 
живее в него и освен тях право да живее в жилището има дъщеря им Д. М.а Ш.;
  2.Издръжка двамата съпрузите М. М. Ш. и А. Б. Ш. взаимно не си дължат;
   3. Съпругата А.  Б. Ш., ЕГН*,  за в бъдеще  ще продължи носи брачното си фамилно име Ш.;
    4.Разноските по делото остават за страните така, както са направени  от всяка от тях. М. М. Ш., ЕГН*, с адрес 
****., да заплати по сметка на Районен съд- Смолян държавна такса в размер на 20, 00  лева /двадесет лева/ на 
основание чл.6 т.3 от  Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. 
     ОСЪЖДА А. Б. Ш., ЕГН*, двамата с адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд- Смолян държавна 
такса в размер на 20, 00  лева /двадесет лева/ на основание чл.6 т.3 от  Тарифата за държавните такси, които се 
събират от съдилищата по ГПК. 
  ДА СЕ ИЗПРАТЯТ съобщения за влязлото в сила Решение съобразно изискването на Правилника за 
администрацията в съдилищата до съответната служба "Гражданска регистрация и административно 
обслужване" на областно равнище.
      РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
     РЕШЕНИЕТО да се връчи на молителите.      

                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:


