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 Решение № 60445

Номер 60445 Година 15.07.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 15.06 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Гергана Кузманова

Гражданско I инстанция дело

номер 20205440100343 по описа за 2020 година

Производството е по чл.50 от СК във вр.с чл.330 от ГПК.
*****************************************************************************************************************
Воден от гореизложеното Смолянският районен съд

Р      Е      Ш      И  :

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключеният с *** в Г. граждански брак между *** на основание чл.50 от СК.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл.51 ал.1 от СК между  В. П. М. с ЕГН *   и С. В. М., по 
силата на което:
1.Родителските права по отношение на роденото от брака деца непълнолетно дете В. М. след 
прекратяването на брака ще се упражняват съвместно от  двамата родители, като ежедневно 
осъществяваните права и задължения на родителя, представляващи фактическите грижи за детето  
ще се извършват от родителя, при когото детето живее.
2.Местоживеенето на детето **, *** ще съвпада с адреса на нейната майка С. В. М., който адрес 
понастоящем е ***.
3. Молителите се съгласяват на следния  режим на лични отношения между бащата В. П. М. и детето 
***, а именно: Всяка втора и четвърта седмица от месеца с преспиване, считано от 18,00 часа в петък 
до 20.00 часа в неделя, както и 30 /тридесет / дни през лятото, когато майката не ползва своя платен 
годишен отпуск, също така и половината от зимните и пролетните ваканции на детето, като контактите 
могат да се осъществяват и при пътуване на родителя извън постоянното му местоживеене.
Родителят се задължава  да осигури за детето, когато пребивава в домът му среда и контрол при 
подготовката за следващия учебен ден, включваща изготвяне на домашни работи, прочитане на 
задължителна литература и изготвяне на проекти и други, в зависимост от конкретните нужди на 
детето, както и режим на посещение на извънкласните му занимания през уикендите, освен в случай 
на болест.
Бащата В. П. М. ще празнува Коледа с детето  *** всяка четна година, а всяка нечетна година - Нова 
година и Великден., като  се счита, че Коледните празници са за времето от 10.00 ч. на 24 декември 
до 20.00 ч. на 26 декември, Новогодишни празници са за времето  от 10.00 ч. на 30 декември до 20.00 
ч. на 01 януари и Великденските празници за за времето от 10.00 ч. на първия ден до 20.00 ч. на 
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третия ден.
Рождените дни, както и други важни събития като участие в концерти, състезания и др. на детето ще 
се отбелязват от двамата родители заедно. По отношение на своите лични празници всеки от 
родителите има право да ги отпразнува с детето *** независимо от установения режим на лични 
отношения, без това обаче да нарушава графика на образователните и извънкласни занимания на 
детето в съответния ден.
Извън гореустановения режим, по взаимна уговорка между родителите, срещите между ***   и  *** 
могат да бъдат и в друго време, в т.ч. съпроводено с преспиване. 
Правото да се определи училище и друго образователно, респ. учебно заведение за детето ще се 
упражнява от двамата родители съвместно, със съгласие.
4.Бащата В. П. М. се задължава да заплаща издръжка за детето ****** нейната майка С.  В. М. в 
размер на 160,00лв. месечно, считано от датата на подписване на настоящото споразумение - 
24.04.2020г. до настъпване основание за нейното изменение или прекратяване. Издръжката е 
платима до 20 то число на месеца, за който се отнася, ведно със законната лихва върху всяка 
просрочена вноска до датата на плащането.
5.Молителите нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях банкови, депозитни и 
разплащателни сметки, като същите остават в полза на съответния титуляр.
6.Молителите заявяват,че  не притежават недвижими имоти в режим на съпружеска имуществена 
общност.
7.Молителите заявяват,че  нямат придобити  по време на брака в режим на съпружеска имуществена 
общност движими вещи, които да се налага да поделят.
8.Молителите заявяват,че  нямат общи фирми, общо дялово участие в търговски дружества.
9. Молителите заявяват, че не носят отговорност за задълженията на другия съпруг по договори за 
услуги, договори с телекомуникационни оператори, сключени от всеки от тях поотделно по време на 
брака, както и за задълженията ни към държавни институции.
10.Семейното жилище, находящо се в *** се предоставя за ползване на   В. П. М..
11.След прекратяването на брака С. В. М. ще възстанови предбрачното си фамилно име - ***.
12.Издръжка след прекратяването на брака молителите не си дължат един на друг.
13. Разноските, които са направени по делото ще поделят помежду си.
ОСЪЖДА В. П. М. с ЕГН * с адрес ***   да заплати по сметка на Районен съд-С. окончателна ДТ в 
размер на 20,00 лв., ДТ върху споразумението за издръжките в размер на 115,20 лв.  
ОСЪЖДА С. В. М. с ЕГН * с адрес  *** да заплати   по сметка  на Районен съд гр.С. окончателна  ДТ в 
размер на 20,00 лв. 
РЕШЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване.
                                                           
                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:


