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Р Е Ш Е Н И Е
№ 88
гр. Елин Пелин, 20.07.2009 г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

ЕЛИНПЕЛИНСКИ РАЙОНЕН СЪД, трети състав, в публично съдебно заседание на 26.06.2009г. през две хиляди и девета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: НЕДКО ПЕТРОВ

при секретаря Цветанка Николова, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 291 по описа на Елинпелински районен съд за 2002 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 192, ал. 2 от ГПК (отм.) за поправка на очевидна фактическа грешка и във връзка с чл. 193 ГПК(отм.) за допълване на решение.
Подадена е молба от С.П.  Д.  – съделител по гр.д. № 291/2002 г. по описа на Елинпелински РС, с която се иска да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното по делото решение № 15/ 26.02.2009г. по гр. дело № 291/2002 г. по описа на ЕПРС, чрез постановяване на друго такова, с което да се изрази действително формираната воля на съда като твърди, че:
1. В мотивите на решението на л. 3 неправилно е посочено:
А/ „ трети дял-за С. П.Д., с ЕГН ........., с квота определена от съда 3/24 идеални части, на стойност 2552,28лв., се отрежда в дял нива с площ 4,200 дка, трета категория, намираща се в местността ”Мортозаница-П”, съставляваща имот № 036003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи с имоти с №№ 036002, 036019, 000234, 036004, с пазарна цена на дяла 3045,78 лв”, вместо правилното 
„трети дял-за С. П.  Д. , с ЕГН ............., с квота определена от съда 3/24 идеални части, на стойност 2552,28лв., се отрежда в дял нива с площ 4,200 дка, трета категория, намираща се в местността „ Долна ораица-П”, съставляваща имот № 032020 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 032021 на Гьоре Григоров Иванов, имот 000002 жилищна територия на община, имот № 032019 на Спас Деянов Стоичков и имот № 032024 на Станчо Колев Станчев, с пазарна цена на дяла 3045,78 лв ”;
Б/”четвърти дял-за Б.Н.  П. , с ЕГН ........ , с квота определена от съда 2/24 идеални части, на стойност 1701,52 лв., се отрежда в реален дял нива с площ 3,905 дка, пета категория, намираща се в местността „Мортозаница –П”, съставляваща имот № 036003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи с имоти с №№ 036002, 036019, 000234, 036004”, вместо правилното 
„четвърти дял-за Б.Н.П., с ЕГН .............., с квота определена от съда 2/24 идеални части, на стойност 1701,52 лв., се отрежда в реален дял нива с площ 3,905 дка, намираща се в местността „ Ръждавица-П”, съставляваща имот № 047017 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 047016 на Петко Стоянов Стоянов, имот № 000265-полски път, имот № 047006 на Младен Стоянов Георгиев, имот № 047005 на Петър Златанов Апостолов, имот № 047023 на Петко Ночев Атанасов, имот № 047022 на Янко Ангелов Донков, имот № 047021 на Димитър Григоров Василев, имот № 047027 на наследници на Младен Киров Плещов и имот № 047018 на Евдокия Тодорова Миткова.
2. В диспозитива на решението неправилно е посочено:
А/ РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) и обявява за собственик С. П.  Д. с ЕГН ..............., от с. М. , Софийска област, на следния недвижим имот, нива, с площ от 4,200 дка, трета категория, намираща се в местността „Мортозаница- П”, съставляваща имот № 036003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи имоти с №№ 036002, 036019, 000234, 036004, вместо правилното 
РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) и обявява за собственик С. П.  Д. с ЕГН ........., от с. М., Софийска област, на следния недвижим имот, нива, с площ 4,200 дка, трета категория, намираща се в местността „ Долна ораица-П”, съставляваща имот № 032020 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 032021 на Гьоре Григоров Иванов, имот 000002 жилищна територия на община, имот № 032019 на Спас Деянов Стоичков и имот № 032024 на Станчо Колев Станчев, с пазарна цена на дяла 3045,78 лв ”;
Б/ РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) и обявява за собственик Б.Н.  П.  с ЕГН ............., от с. М. , Софийска област, на следния недвижим имот, нива с площ от 3, 905 дка, пета категория, намираща се в местността „Мортозаница- П”, съставляваща имот № 036003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи имоти с №№ 036002, 036019, 000234, 036004, вместо правилното
РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) и обявява за собственик Б. Н.  П. с ЕГН ............., от с. М. , Софийска област, на следния недвижим имот, нива с площ от 3, 905 дка, намираща се в местността „ Ръждавица-П”, съставляваща имот № 047017 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 047016 на Петко Стоянов Стоянов, имот № 000265-полски път, имот № 047006 на Младен Стоянов Георгиев, имот № 047005 на Петър Златанов Апостолов, имот № 047023 на Петко Ночев Атанасов, имот № 047022 на Янко Ангелов Донков, имот № 047021 на Димитър Григоров Василев, имот № 047027 на наследници на Младен Киров Плещов и имот № 047018 на Евдокия Тодорова Миткова.
Съдът служебно е констатирал, че в постановеното по делото решение № 15/ 26.02.2009г. по гр. дело № 291/2002 г. по описа на ЕПРС е допуснал очевидна фактическа грешка, както следва:
1. В мотивите на л. 1 ред 8 – ми, неправилно е посочено „Ц.И. М.  от с. Б. , с ЕГН ........... вместо правилното „Ц. И.  М.  от с. Б. , с ЕГН ................”;
2. В мотивите на л. 1 ред  8-ми, неправилно е посочено „ С. Г. И., с ЕГН .................” вместо правилното „ С.  Г.  И. , с ЕГН ..............”;
3. Навсякъде /в мотивите и диспозитива на решението/ неправилно е посочено „Н. Б.Н., с ЕГН ..........”  вместо правилното „Н.  Б. Н. , с ЕГН ..........”
4. Навсякъде /в мотивите и диспозитива на решението/ неправилно е посочено „М. Й. П. ” вместо правилното „М.  Й.  П. ”. 
В молбата си С. П.Д. иска съда да допълни решението  относно уравняване на получените неравенства в реалните дяловете на съделители.
Молбата е с правно основание чл. 192, ал. 2 и чл. 193, ал. 1 ГПК(отм.).
В съдебно заседание процесуалния представител на С. П.  Д.  поддържа молбата и моли съда да уважи молбата, както и да се допусне поправка на служебно констатираните очевидни фактически грешки от съда, както и да се допълни решението.
Останалите съделители по делото са съгласни да се поправят допуснатите очевидни фактически грешки и да се допълни решението за уравняване на получените неравенства в реалните дяловете на съделителите.
Елинпелински районен съд, след преценка поотделно и в съвкупност на доводите и становищата на страните и събрания по делото доказателствен материал, на основание чл. 188 от ГПК(отм.), прие за установено следното:
Молбата по чл. 192, ал. 2 от ГПК (отм.) е подадена от страна по делото и до съда, постановил решението, чиято поправка на очевидна фактическа грешка се иска, поради което същата е процесуално допустима, както е допустима и служебно канстатираната от съда очевидна фактическа грешка
Разгледано по същество молбата по чл. 192, ал. 2 от ГПК (отм.) е основателна.
Видно от мотивите на решение № 15/ 26.02.2009г. по описа на ЕПРС постановено по гр. дело № 291/2002 г. по описа на същият съд, съдът е посочил в мотивите на постановеното решение на л. 3 „ трети дял-за С.  П.  Д. , с ЕГН ..........., с квота определена от съда 3/24 идеални части, на стойност 2552,28лв., се отрежда в дял нива с площ 4,200 дка, трета категория, намираща се в местността ”Мортозаница-П”, съставляваща имот № 036003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи с имоти с №№ 036002, 036019, 000234, 036004, с пазарна цена на дяла 3045,78 лв”, като в диспозитива на решението е посочил „РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) и обявява за собственик С.  П.  Д.  с ЕГН.........., от с. М. , Софийска област, на следния недвижим имот, нива, с площ от 4,200 дка, трета категория, намираща се в местността „Мортозаница- П”, съставляваща имот № 036003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи имоти с №№ 036002, 036019, 000234, 036004”. Съдът в случая е допуснал грешка, която следва да се коригира, като в мотивите и диспозитива на решението, вместо местността „Мортозаница- П”, съставляваща имот № 036003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи имоти с №№ 036002, 036019, 000234, 036004”, следва да се чете „ Долна ораица-П”, съставляваща имот № 032020 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 032021 на Гьоре Григоров Иванов, имот 000002 жилищна територия на община, имот № 032019 на Спас Деянов Стоичков и имот № 032024 на Станчо Колев Станчев, с пазарна цена на дяла 3045,78 лв ”.  
Видно от мотивите на решение № 15/ 26.02.2009г. по описа на ЕПРС постановено по гр. дело № 291/2002 г. по описа на същият съд, съдът е посочил на л. 3 „четвърти дял-за Б.  Н.  П. , с ЕГН .............., с квота определена от съда 2/24 идеални части, на стойност 1701,52 лв., се отрежда в реален дял нива с площ 3,905 дка, пета категория, намираща се в местността „Мортозаница –П”, съставляваща имот № 036003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи с имоти с №№ 036002, 036019, 000234, 036004” като в диспозитива на решението е посочил „РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) и обявява за собственик Б. Н.  П.  с ЕГН ..............., от с. М., С. област, на следния недвижим имот, нива с площ от 3, 905 дка, пета категория, намираща се в местността „Мортозаница- П”, съставляваща имот № 036003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи имоти с №№ 036002, 036019, 000234, 036004”. Съдът в случая е допуснал грешка, която следва да се коригира, като в мотивите и диспозитива на решението, вместо местността „Мортозаница- П”, съставляваща имот № 036003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи имоти с №№ 036002, 036019, 000234, 036004”, следва да се чете „ Ръждавица-П”, съставляваща имот № 047017 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 047016 на Петко Стоянов Стоянов, имот № 000265-полски път, имот № 047006 на Младен Стоянов Георгиев, имот № 047005 на Петър Златанов Апостолов, имот № 047023 на Петко Ночев Атанасов, имот № 047022 на Янко Ангелов Донков, имот № 047021 на Димитър Григоров Василев, имот № 047027 на наследници на Младен Киров Плещов и имот № 047018 на Евдокия Тодорова Миткова.
От наличните данни по делото съдът констатира че е налице грешка която следва да се коригира, като в мотивите на решението на л. 1 ред  8-ми грешно записаното „ЕГН ..............” на С.Г.  И. , следва да се чете „ ЕГН .........”
както и погрешно записаното в мотивите на л. 1 ред  8-ми „ ЕГН ...........” на Ц. И.  М.  от с. Б.  следва да се чете „ ЕГН ..........”.
От наличните по делото данни съдът констатира грешка която следва да се коригира, като на всякъде в решението погрешно записаното „ ЕГН ................” на Н.Б.  Н. , следва да се чете „ЕГН ...............”.
От наличните по делото данни съдът констатира грешка която следва да се коригира, като на всякъде в решението погрешно записаното име „М.Й.  П. ”, следва да се чете „М. Й. П.”.
Изложеното води до извода, че между мотивите и диспозитива на съдебния акт е налице противоречие, което не оставя съмнение за действителната воля на съда при разрешаването на спора. С оглед на горното настоящия съдебен състав следва да постанови решение, с което да допусне поправка на очевидна фактическа грешка в горния смисъл. 
Молбата по чл. 193, ал. 1 ГПК(отм.) е допустима, а разгледана по същество и основателна. 
Съгласно чл. 69, ал. 2 ЗН, всеки наследник може да иска своя дял в натура, доколкото това е възможно, като неравенството в дяловете се изравнява в пари, както е в настоящия случай. Когато съдът разпределя имотите в натура, като се води от тяхната самостойност и ги съпоставя с частите на съделителите, като търси да избегне облагодетелстването на някой от тях и прави всички усилия да постигне максимално доближаване на дяловете с частите на съделителите. В случая съдът в диспозитива на решението не е постановил изричен диспозитив, с който да се осъдят съделителите за уравняване на полученото неравенство в реалните дялове от тях, като решението се допълни, както следва:
С. П.  Д.  с ЕГН .............. , от с. М. Софийска област, да заплати на И. Г.  Д. , ЕГН .........., от с. М. , общ. Е.  П. , сумата от 492, 72 (четиристотин деветдесет и два лева и седемдесет и две стотинки) лева, явяваща се парично уравнение на дела на последния.
В.  Й.  П.  с ЕГН .............., от с. Г. , Софийска област, да заплати на И.  Г.  Д. , ЕГН ........., от с. М. , общ. Е. П. , сумата от 1020,34 (хиляда и двадесет лева и тридесет и четири стотинки) лева, явяваща се парично уравнение на дела на последния.
Й.Б. Н. с ЕГН .........., от с. М......., Софийска област, да заплати на И.Г. Д. , ЕГН ............., от с. М. , общ. Елин Пелин, сумата от 356,60 (триста петдесет и шест лева и шестдесет стотинки), явяваща се парично уравнение на дела на последния.
Й. Б. Н.  с ЕГН ........., от с. М. , Софийска област, да заплати на Ц.  И.  М. , с ЕГН ........., от с. Б.  Софийска област, сумата от 134,86 (сто тридесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки)лева,  явяваща се парично уравнение на дела на последния.
Б.Н. П.  с ЕГН ......., от с. М., Софийска област, да заплати на Ц. И.  М. , с ЕГН ........, от с. Б. Софийска област, сумата от 174,88(сто седемдесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки)лева, явяваща се парично уравнение на дела на последния.
Н. Б. Н., с ЕГН ..........., от с. М., Софийска област, да заплати на Ц.  И.  М. , с ЕГН ........, от с. Б. , Софийска област, сумата от 458,91 (четиристотин петдесет и осем лева и деветдесет и една стотинки) лева, явяваща се парично уравнение на дела на последния.
Н. Б. Н. , с ЕГН ........., от с. М. , Софийска област, да заплати на М.  Й.  П.  с ЕГН ........., от с. М.  Софийска област, сумата от 32,56 (тридесет и два лева и петдесет и шест стотинки), явяваща се парично уравнение на дела на последната.
С.Г. И.  с ЕГН ..........., от с. М. , Софийска област да заплати на М.  Й.  П.  с ЕГН ........., от с. М. , Софийска област, сумата от 96,84 (деветдесет и шест лева и осемдесет и четири стотинки), явяваща се парично уравнение на дела на последната.
По изложените съображения, съдът,

Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в решение № 15 от 26 февруари 2009г. по гражданско дело № 291/2002г. по описа на Елинпелински районен съд като:
1. В мотивите вместо,
1.1. „ трети дял-за С.  П.  Д.  с ЕГН ........., с квота определена от съда 3/24 идеални части, на стойност 2552,28лв., се отрежда в дял нива с площ 4,200 дка, трета категория, намираща се в местността ”Мортозаница-П”, съставляваща имот № 036003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи с имоти с №№ 036002, 036019, 000234, 036004, с пазарна цена на дяла 3045,78 лв”, ДА СЕ ЧЕТЕ:
„трети дял-за С. П. Д. , с ЕГН ................, с квота определена от съда 3/24 идеални части, на стойност 2552,28лв., се отрежда в дял нива с площ 4,200 дка, трета категория, намираща се в местността „ Долна ораица-П”, съставляваща имот № 032020 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 032021 на Гьоре Григоров Иванов, имот 000002 жилищна територия на община, имот № 032019 на Спас Деянов Стоичков и имот № 032024 на Станчо Колев Станчев, с пазарна цена на дяла 3045,78 лв ”.
1.2. ”четвърти дял-за Б. Н.  П. , с ЕГН...................., с квота определена от съда 2/24 идеални части, на стойност 1701,52 лв., се отрежда в реален дял нива с площ 3,905 дка, пета категория, намираща се в местността „Мортозаница –П”, съставляваща имот № 036003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи с имоти с №№ 036002, 036019, 000234, 036004”, ДА СЕ ЧЕТЕ:
„четвърти дял-за Б. Н.  П.-  с ЕГН ................., с квота определена от съда 2/24 идеални части, на стойност 1701,52 лв., се отрежда в реален дял нива с площ 3,905 дка, пета категория, намираща се в местността „ Ръждавица-П”, съставляваща имот № 047017 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 047016 на Петко Стоянов Стоянов, имот № 000265-полски път, имот № 047006 на Младен Стоянов Георгиев, имот № 047005 на Петър Златанов Апостолов, имот № 047023 на Петко Ночев Атанасов, имот № 047022 на Янко Ангелов Донков, имот № 047021 на Димитър Григоров Василев, имот № 047027 на наследници на Младен Киров Плещов и имот № 047018 на Евдокия Тодорова Миткова.
2. В диспозитива вместо,
2.1. „РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) и обявява за собственик С. П. Д. с ЕГН ............., от с. М. , Софийска област, на следния недвижим имот, нива, с площ от 4,200 дка, трета категория, намираща се в местността „Мортозаница- П”, съставляваща имот № 036003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи имоти с №№ 036002, 036019, 000234, 036004”, ДА СЕ ЧЕТЕ:
„РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) и обявява за собственик С.  П.  Д.  с ЕГН ........... от с. М. , Софийска област, на следния недвижим имот, нива, с площ 4,200 дка, трета категория, намираща се в местността „ Долна ораица-П”, съставляваща имот № 032020 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 032021 на Гьоре Григоров Иванов, имот 000002 жилищна територия на община, имот № 032019 на Спас Деянов Стоичков и имот № 032024 на Станчо Колев Станчев, с пазарна цена на дяла 3045,78 лв ”.
2.2. „РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) и обявява за собственик Б.  Н.  П.  с ЕГН.............., от с. М. , Софийска област, на следния недвижим имот, нива с площ от 3, 905 дка, пета категория, намираща се в местността „Мортозаница- П”, съставляваща имот № 036003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи имоти с №№ 036002, 036019, 000234, 036004, ДА СЕ ЧЕТЕ:
РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) и обявява за собственик Б. Н.  П.  с ЕГН........., от с. М., Софийска област, на следния недвижим имот, нива с площ от 3, 905 дка, намираща се в местността „ Ръждавица-П”, съставляваща имот № 047017 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 047016 на Петко Стоянов Стоянов, имот № 000265-полски път, имот № 047006 на Младен Стоянов Георгиев, имот № 047005 на Петър Златанов Апостолов, имот № 047023 на Петко Ночев Атанасов, имот № 047022 на Янко Ангелов Донков, имот № 047021 на Димитър Григоров Василев, имот № 047027 на наследници на Младен Киров Плещов и имот № 047018 на Евдокия Тодорова Миткова.

3. В мотивите на решението на л. 1 ред 8 – ми „Ц.И. М. от с. Б. , с ЕГН .........”, ДА СЕ ЧЕТЕ:
 „Ц. И.  М.  от с. Б. , с ЕГН ...........”;
4. В мотивите на решението на л. 1 ред  8-ми, „ С. Г.  И. , с ЕГН ...........”, ДА СЕ ЧЕТЕ: 
 „ С.  Г.  И. , с ЕГН .............”;
5. На всякъде в решението „Н.  Б. Н. , с ЕГН ...........”, ДА СЕ ЧЕТЕ:  
„Н. Б.Н.  с ЕГН ..........”;
6. На всякъде в решението „М.Й.  П. ”, ДА СЕ ЧЕТЕ: „М.  Й.П. ”. 

ОСЪЖДА С.  П.  Д.  с ЕГН ........, от с. М. , Софийска област, да заплати на И. Г.  Д. , ЕГН ......., от с. М. , общ. Елин Пелин, сумата от 492, 72 (четиристотин деветдесет и два лева и седемдесет и две стотинки) лева, явяваща се парично уравнение на дела на последния.
ОСЪЖДА В. Й.  П. с ЕГН ......, от с. Г. , Софийска област, да заплати на И.  Г.  Д. , ЕГН ..............., от с. М., общ. Елин Пелин, сумата от 1020,34 (хиляда и двадесет лева и тридесет и четири стотинки) лева, явяваща се парично уравнение на дела на последния.
ОСЪЖДА Й. Б. Н. с ЕГН .........., от с. М., Софийска област, да заплати на И.Г. Д. , ЕГН .............., от с. М. , общ. Елин Пелин, сумата от 356,60 (триста петдесет и шест лева и шестдесет стотинки), явяваща се парично уравнение на дела на последния.
ОСЪЖДА Й. Б.  Н.  ЕГН .........., от с. М. , Софийска област, да заплати на Ц.  И.  М. , с ЕГН ........................, от с. Б. , Софийска област, сумата от 134,86 (сто тридесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки)лева,  явяваща се парично уравнение на дела на последния.
ОСЪЖДА Б. Н.П.  с ЕГН ........, от с. М. , Софийска област, да заплати на Ц. И. М. , с ЕГН ..........., от с. Б. , Софийска област, сумата от 174,88(сто седемдесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки)лева, явяваща се парично уравнение на дела на последния.
ОСЪЖДА Н. Б.  Н. , с ЕГН ........, от с. М. , Софийска област, да заплати на Ц.  И.  М. , с ЕГН ........., от с. Б., Софийска област, сумата от 458,91 (четиристотин петдесет и осем лева и деветдесет и една стотинки) лева, явяваща се парично уравнение на дела на последния.
ОСЪЖДА Н.  Б.  Н. , с ЕГН .............., от с. М., Софийска област, да заплати на М.  Й.  П. с ЕГН ................, от с. М. , Софийска област, сумата от 32,56 (тридесет и два лева и петдесет и шест стотинки), явяваща се парично уравнение на дела на последната.
ОСЪЖДА С.  Г.  И. с ЕГН .............., от с. М., Софийска област да заплати на М. Й. П. с ЕГН ..........., от с. М., Софийска област, сумата от 96,84 (деветдесет и шест лева и осемдесет и четири стотинки), явяваща се парично уравнение на дела на последната.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Софийски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне от страните. 


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

