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 Решение № 60426

Номер 60426 Година 07.07.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 10.06 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Райна Русева

Гражданско I инстанция дело

номер 20205440100326 по описа за 2020 година

***********************************************************************************************************************
                                                Р    Е    Ш    И:  

    ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения граждански брак между С. Х. Т., ЕГН*, с адрес ****., и Д. М. Т., 
ЕГН*, с адрес *** с Акт за граждански брак №****г. в Г.С., Община С., по взаимно съгласие на основание 
чл.50 от СК.
      УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между С. Х. Т., ЕГН*, и Д. М. Т., ЕГН*, по силата на което:
      1.Упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете Н. С. Т., ЕГН*, се 
предоставя съвместно на двамата родители Д. М. Т.,  ЕГН*, и С. Х. Т., ЕГН*, като местоживеенето на 
детето се определя да съвпада с адреса на родителя, при когото детето живее в съответният месец, който 
адрес понастоящем е: за Д. М. Т. - Г.С., ***., и за С. Х. Т. - ****
  2.Режимът на лични контакти между Н. С. Т., ЕГН*, и неговите родители Д. М. Т., ЕГН*, и С. Х. Т., ЕГН*, се 
определя, както следва:
   2.1.Считано от датата на одобряване на настоящото споразумение, детето Н. С. Т. да живее 
последователно по един месец с всеки един от двамата родители, като през месец март при бащата С. Х. 
Т., след това при майката Д. М. Т., като тази последователност ще бъде спазвана, а именно всички 
нечетни месеци при бащата, всички четни месеци при майката. През времето, през което детето е при 
единия родител, другият родител ще има право да го взема при себе си всяка първа и трета седмица от 
месеца от 17:00 часа в петък до 16:00 часа в неделя. Рожденият ден на детето ще бъде празнуван 
съвместно е двамата родители, освен ако детето пожелае те да не присъстват. Коледните и новогодишни 
празници детето ще прекарва с двамата си родители, а именно през четните години на Коледа ще бъде 
при бащата, а на Нова година при майка си, а през нечетните обратно. Великденските празници ще бъдат 
редувани по следния начин: всяка четна година при бащата, а всяка нечетна при майката;
   2.2. Независимо от уговорките по т.3.1 от настоящото споразумение, когато е налице взаимно съгласие 
на родителите установеният режим може да бъде променян;
    2.3.Независимо от уговорките по т.3.1 от настоящото споразумение, когато един от родителите напусне 
пределите на България за повече от един месец, то това ще бъде основание за промяна на установения 
режим;
   2.4. Семейното жилище, находящо се на адрес в ***., собственост на С. Х. Т., ЕГН*, се предоставя за 
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ползване само от него;
   3.Бащата С. Х. Т., ЕГН*, ще задължава да заплаща на майката Д. М. Т., ЕГН*, ежемесечна издръжка за 
детето Н. С. Т., ЕГН*, в размер на 160,00  лева, считано от датата на одобряване на настоящото 
споразумение от Районен съд- С. за времето, през което детето се намира при майката. Майката Д. М. Т.,  
ЕГН*, се задължава да заплаща на бащата С. Х. Т., ЕГН*, ежемесечна издръжка за детето Н.С. Т., ЕГН*, в 
размер на 160,00 лева, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение от Районен съд - С., 
за времето през което детето се намира при бащата;
  4.Режим за контакти по телефон или по електронен път: всеки от родителите се задължава за времето, 
през което детето Н.С.Т. е с него/с нея, да не препятства възможността за контакт чрез телефон или по 
електронен път, на другия родител с детето;
  5.След прекратяването на брака съпругата Д. М. Т., ЕГН*, ще продължи да носи фамилното име Т.;
 6.Страните нямат придобито недвижимо имущество по време на брака, въпросът за придобитите 
движимите вещи ще се уреди извънсъдебно;
  7.Страните заявяват, че са в трудоспособна възраст и не си дължат издръжка помежду си;
   8.Разноските по делото се поемат от страните така както са направени.
  ОСЪЖДА С. Х. Т., ЕГН*, с адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд.- С. държавна такса в размер 
на 20,00 лева /двадесет лева/ на основание чл.6 т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от 
съдилищата по ГПК, както 57,60 лева /петдесет и седем лева и шейсет стотинки/ върху издръжката 
съгласно чл.7 т.2 от същата Тарифа.
  ОСЪЖДА Д. М. Т., ЕГН*, с адрес ****, да заплати по сметка на Районен съд.- С. държавна такса в размер 
на 20,00 лева /двадесет лева/ на основание чл.6 т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от 
съдилищата по ГПК, както 57,60 лева /петдесет и седем лева и шейсет стотинки/ върху издръжката 
съгласно чл.7 т.2 от същата Тарифа.
 ДА СЕ ИЗПРАТЯТ съобщения съобразно Правилника за администрацията в съдилищата до съответната 
служба „Гражданска регистрация и административно обслужване”.
   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
   РЕШЕНИЕТО да се връчи на страните.          
                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:


