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 Решение № 60031

Номер 60031 Година 15.03.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 16.02 Година 2021

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Златанова

Гражданско I инстанция дело

номер 20195440100605 по описа за 2019 година

Мотивиран от изложените съображения Смолянският районен съд

Р    Е   Ш   И   :

ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани субективно съединените искове с правно основание чл. 
108 ЗС, предявени от К. К. К., ЕГН *, от гр. Смолян, ул.; С. М. К., ЕГН *, от гр. Смолян, ул. „***“ № 4; М. 
Х. К., ЕГН *, от гр. Смолян, ул. „***“ № 4; А. Х. Н., ЕГН *, от гр. ***, ул. „**“ № 63; А. Ф. Ш., ЕГН *, от гр. 
Смолян, ул. „***“ № 10; Х. Ф. Ш., ЕГН *, от гр. Смолян, ул. „***“ № 10 и Ф. А. К., ЕГН *, от гр. Смолян, 
ул. „***“ № 4, срещу „Районна всестранна К.“ О*, ЕИК***, представлявана от Г* Х*С*, с които се иска да 
бъде признато за установено по отношение на ответника, че ищците са собственици на основание 
наследство и реституция по ЗСПЗЗ на следните недвижими имоти:
- поземлен имот с проектен идентификатор **** по КККР на гр. Смолян, с площ от 700 кв.м., 
съгласно скица-проект № 015-356710 от 26.07.2017 г. на СГКК- Смолян, при граници: ****, **** и ****, 
представляващ част от поземлен имот с идентификатор **** по КККР на гр. Смолян, одобрени със 
заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК, който поземлен имот образува УПИ****, кв. 13 по 
Устройствения план на гр. Смолян, кв. Е /с. Е в землището на гр. Смолян/, съставляващ ливада от 
4,700 дка, десета категория, находяща се в землището на гр. Смолян, в местността „***“ към момента 
на постановяване на решение № 6-1070/13.10.2017 г. на ОСЗ- Смолян и 
- поземлен имот с идентификатор **** по КККР на Г. с площ от 4 000 кв.м., съгласно скица 
проект № 15-356708 от 26.07.2017 г. на СГКК-Смолян, при граници: ****, ****, **** и ****, представляващ 
част от поземлен имот с идентификатор **** по КККР на гр. Смолян, одобрени със заповед № РД-
18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ *** -хотел Е*, кв. 13 по Устройствения план 
на гр. Смолян, кв. Е /с. Е в землището на гр. Смолян/,
и да бъде осъден ответникът да предаде на ищците владението върху същите имоти с 
проектни идентификатори **** и ****.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането по чл. 537, ал. 2 от ГПК на ищците да бъде отменен Нотариален 
акт за признаване право на собственост върху недвижим имот № 126, том I, рег. № 2178, дело № 122 
от 2209 г. по описа на нотариус с рег. № 366 по РНК, вписан с вх. № 706 от 01.04.2009 г. на СВ – 
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Смолян, акт № 99, том III, дело № 513/2009 г., В ЧАСТТА, засягаща процесните имоти с проектни 
идентификатори **** и ****.
ОСЪЖДА К. К. К., ЕГН *, от гр. Смолян, ул.; С. М. К., ЕГН *, от гр. Смолян, ул. „***“ № 4; М. Х. К., ЕГН 
*, от гр. Смолян, ул. „***“ № 4; А. Х. Н., ЕГН *, от гр. ***, ул. „***“ № 63; А. Ф. Ш., ЕГН *, от гр. Смолян, 
ул. „***“ № 10; Х. Ф. Ш., ЕГН *, от гр. Смолян, ул. „***“ № 10 и Ф. А. К., ЕГН *, от гр. Смолян, ул. „***“ № 
4 да заплатят на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК на „** К.“ О**, ЕИК **, представлявана от Г*Х*С*, 
направените деловодни разноски в общ размер 2 460 лв., от които 260 лв. за вещо лице и 2 200 лв. за 
платено адвокатско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Смолянски окръжен съд в двуседмичен 
срок от връчването му на страните.
Решението да се връчи на страните, като на ищците чрез адв. М** и на ответника  чрез адв. А***.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


