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 Протокол

Номер Година 28.01.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 27.01 Година 2021

В  заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

 дело

номер 20205440100336 по описа за година

Ищците Г. М. и Т. Г., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.
Ответниците Е. К., Е. К. и Н. М., редовно призовани, не се явяват и не изпращат 
представител.
От страните по делото е постъпила писмена молба, с която уведомяват съда, че са 
постигнали спогодба и са сключили Договор за доброволна делба на процесните имоти от 
18.12.2020г. Приложено към молбата представят и заверено копие от Договор за доброволна 
делба от 18.12.2020г. Молят делото да бъде прекратено, поради изчерпване на предмета му.
СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова 
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
СЪДЪТ предвид постъпилата молба от страните, към която е приложен Договор за 
доброволна делба на недвижими имоти от 18.12.2021г., видно от който страните са 
поделили доброволно процесните имоти, намира че производството по делото следва да 
бъде прекратено, поради липса на правен интерес от прекратяване на съсобствеността между 
страните по съдебен ред. Ще следва на основание чл.9 от Тарифата за държавните такси, 
които се събират от съдилищата по ГПК да бъдат осъдени ищците Т. Г. и Г. М. да заплатят 
по сметка на РС-Смолян държавна такса в размер на по 25,00 лв. всеки от тях,   поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №336/2020г., поради липса на правен интерес от 
прекратяване на съсобствеността на процесните имоти по съдебен ред. 
ОСЪЖДА на основание чл.9 от  Тарифата за държавните такси, които се събират от 
съдилищата по ГПК  Т. Г. Г., ЕГН [ЕГН], с адрес [населено място], ул.“ ****“ №84Б, ет.2, ап.
2 да заплати по сметка на РС-Смолян държавна такса в размер на 25,00лв.
ОСЪЖДА на основание чл.9 от Тарифата за държавните такси, които се събират от 
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съдилищата по ГПК Г. Г. М., ЕГН [ЕГН], с адрес [населено място], ул.“****“ №68, ет.2,ап.5 
да заплати по сметка на РС-Смолян ДТ в размер на 25,00лв.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване пред ОС-Смолян с частна жалба 
в едноседмичен срок, считано от съобщаването му на страните по делото.

            Протоколът изготвен в с.з.
    Заседанието закрито в  11.15 ч.

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

   СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


