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 Решение № 10164

Номер 10164 Година 05.11.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 05.11 Година 2020

В закрито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Володя Янков

Гражданско I инстанция дело

номер 20205430100124 по описа за 2020 година

Производството е по чл.247 от ГПК
Постъпила е молба от О. гр. М., с която моли да бъде допусната 
поправка на очевидна фактическа грешка в поставеното Решение № 
111/19.08.2020 год. по гр.д. № 124/2020 год. по описа на Маданския 
районен съд.
Молителят моли, вместо изписаното в решението и в диспозитива на 
същото изписаното име на молителя по делото, Като В*** Х. Й., да 
се чете като В. Х. Й. и вместо изписаната улица като „Проглед“ да се 
чете ул. „Пролет“.
Препис от молбата е изпратен на ответниците, които не са взели 
становище по нея.
Съдът след като взе в предвид постъпилата молба, основателна. В 
мотивите на Решение № 111/19.08.2020 г. съдът е уважил молбата на 
В. Х. Й. с правна основание чл.19 ЗГР, но в мотивите и в 
диспозитива собственото име на молителя е записано като В***, 
вместо В., като и улицата на  адреса му е изписана, като  ул. 
„Проглед“, вместо ул. „Пролет“, поради което ще следва да бъде 
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постановено решение, като навсякъде в решението собственото има 
на молителя В. Х. Й., вместо изписаното Вакрил да се чета, като В. и 
улицата на адреса му да се чете като „Пролет“, не както е изписана в 
решението като „Проглед“
По изложените съображения и на  осн.чл.247, ал.1 от ГПК съдът

Р Е Ш И:

ДОПУСКА  поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 
111/19.08.2020 год. по гражданско дело № 124/2020 год. по описа на 
РС-М., като в мотивите и в диспозитива собственото име на молителя 
е изписано като В., да се чете като В., както и изписаната улица в 
адреса на молителя В. Х. Й., като „Проглед“ да се чете като „ул. 
„Пролет“
РЕШЕНИЕТО  подлежи на въззивно обжалване пред ОС С. в 
двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ:


