
 

РЕШЕНИЕ

Номер 414 22.07.2020 г. Град ****

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд – ****  

На 16.07.2020 година в публично заседание в следния състав:

 Председател: Райна И. Русева

като разгледа докладваното от Райна И. Русева Гражданско дело № 20205440100449 по
описа за 2020 година

За да се произнесе, взе предвид следното:

 

         

РЕШИ:

     ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД  сключения граждански брак между Д. К. Р. ,
ЕГН**********, с адрес гр.****, ул.”**” ***, и Е. А. Р. , ЕГН**********, с адрес
 гр.****, ул.”**” ***, на *****г., в гр.****, , *****,  за което е съставен Акт за
граждански брак №***/*****г. в гр.****, по взаимно съгласие на основание чл.50 от
СК.

      УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между Д. К. Р. , ЕГН**********, и Е.
А. Р. , ЕГН**********, по силата на което:

1. Упражняването на родителските права по отношение на детето АДР, ЕГН****,
родена на 14.11.2005г., се предоставя на майката  Е. А. Р. , ЕГН**********;

     2.Местоживеенето на детето АДР, ЕГН****, ще съвпада  с настоящия адрес на
майката  Е. А. Р. , във ****;

3. Бащата Д. К. Р. ,  ЕГН**********, с адрес гр.****, ул.”**” ***, се задължава да
заплаща на детето АДР, ЕГН****, действаща със съгласието на своята майка и
законен представител Е. А. Р. , ежемесечна издръжка в размер на 160,00 лева /сто
и шейсет лева/, считано от ****г., ведно със законната лихва върху всяка
просрочена месечна вноска, до настъпване на основание за изменение или



Съдия при Районен съд – ****: _______________________

прекратяване на издръжката;
4. Определя се следния режим на лични контакти между бащата ДР,

ЕГН**********, и детето АДР, ЕГН****,: Всяка лятна ваканция на детето, която
е през периода от 27 юни  до 05 август през годината, както и по всяко друго
време по взаимно съгласие на страните;

5. Придобитото по време на брака МПС- лек автомобил ***, регистрационен номер
***, сив/черен, идентификационен номер ****, номер на двигател ***, се
ПОСТАВЯ В ДЯЛ изключителна собственост на Д. К. Р. , ЕГН**********;

    6.Останалите придобити от съпрузите движими вещи по време на брака им  са
поделени доброволно извънсъдебно;

7. След прекратяването на брака молителката Е. А. Р. ,  ЕГН**********, ще
продължи да носи брачното си фамилно име ****.

       ОСЪЖДА Е. А. Р. , ЕГН**********, с адрес  гр.****, ул.”**” ***, да заплати по
сметка на Районен съд- **** 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 и 21,00 лева /двадесет и дени лева/ върху стойността на дяловете им по
споразумението за МПС съгласно чл.7, т.1 от посочената Тарифа.

     ОСЪЖДА Д. К. Р. , ЕГН**********, с адрес гр.****, ул.”**” ***, да заплати по
сметка на Районен съд- **** 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, държавна такса в размер на 21,00 лева /двадесет и дени лева/ върху
стойността на дяловете им по споразумението за МПС съгласно чл.7, т.1 от посочената
Тарифа и 115,20 лева върху размера на присъдената издръжка съгласно чл.7, т.2 от
Тарифата.

     ДА СЕ ИЗПРАТЯТ съобщения за влязлото в сила Решение съобразно изискването
на Правилника за администрацията в съдилищата до съответната служба "Гражданска
регистрация и административно обслужване" на областно равнище.

     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

     РЕШЕНИЕТО да се връчи на молителите.      
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