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 Решение № 60003

Номер 60003 Година 06.01.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 06.01 Година 2020

В закрито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Райна Русева

Гражданско I инстанция дело

номер 20205440100253 по описа за 2020 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

   По делото е постъпила молба от  Н. Г. С., чрез процесуалния й представител адв.М., с 
искане съдът да допусне поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното Решение, 
като фамилното й име навсякъде  да се чете С., а не М..
     Съдът намира молбата за основателна.
    Според разпоредбата на чл.247, ал.1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на 
страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки.
     Съдът констатира, че действително фамилното име на молитерлката  е С.,. Тя е носила 
фамилното име М. поради сключване на брака й с ответника А. М. М.. 
    Бракът межгду страните е бил прекратен. Видно, с Решение №172/15.05.2015г. по 
[населено място] №190/2015г. по описа на РС- Смолян е допусната промяна на  фамилното 
име на Н. Г. М. от М. на С.. Последното Решение не подлежи на обжалване.
  В постановеното Решение №60544/18.09.2020г. по настоящото [населено място] 
№253/2020г.по описа на РС- Смолян е дадено РАЗРЕШЕНИЕ, заместващо съгласието на 
бащата А. М. М., ЕГН [ЕГН], с постоянен адрес [населено място], ул.”Двадесет и първа” №5,  
[община], Област К., детето Д. А. М., [ЕГН],  [дата на раждане] , да пътува придружен само 
от неговите баба или дядо по майчина линия - С. С. С.,[ЕГН], Г. А. С., [ЕГН] /родители на 
майката Н. Г. М., [ЕГН]/, или придружен от А. Г. С.,ЕГН-[ЕГН]- брат на майката Н. Г. М., 
[ЕГН], тримата с адрес [населено място], ул*** извън границите на РБългария- в Германия и 
другите страни-членки на Европейския съюз, в Република С. и Република Турция, без 
ограничения броя на пътуванията, и обратно, за срок - до навършване на пълнолетие от 
детето Д. А. М.- до 13.08.2028г. включително.
   А. М. М., ЕГН [ЕГН], с постоянен адрес [населено място], ул.”***  [община], Област К., е 
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осъден да заплати на  Н. Г. М., [ЕГН], съдебни разноски по делото в размер на 180,00 лева.
     Т.е., в диспозитива на съдебния акт.- на ред 6-ти и ред 8-ми от диспозитива на л.6 от 
Решението, както и на ред 15-ти от диспозитива на л.7-ми от Решението  фамилното име на 
молителката е записано като М. /каквото е било преди прекратяване на гражданския й брак с 
ответника/, вместо С., което име носи понастоящем.
   С фамилното име от преди прекратяване на брака- М. молителката е записана и в мотивите 
на л.6- ред 2-ри и ред 15-ти от Решението по [населено място] №253/2020г. на  РС- Смолян.
   Ще следва допуснатата очевидна фактическа грешка да се отстрани, като отразеното 
фамилно име на молителката М. в Решението по настоящото дело да се чете С..
      По изложените съображения, съдът

                   Р  Е  Ш  И

   ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №60544/18.09.2020г. по 
[населено място] №253/2020г.по описа на Районен съд- Смолян, като в диспозитива на 
съдебния акт.- на ред 6-ти и ред 8-ми от диспозитива на л.6 от Решението, както и на ред 
15-ти от диспозитива на л.7-ми от Решението, както и в мотивите на л.6, ред 2-ри и ред 
15-ти от Решението фамилното име на молителката  Н. Г. С., [ЕГН], ДА СЕ ЧЕТЕ С. 
ВМЕСТО М..
   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Смолян в двуседмичен срок от 
връчването му на страните. 
  РЕШЕНИЕТО да се връчи на страните- чрез адв.М. за  Н. С. и чрез  адв.М. за  А. М..

              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

    


