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 Решение № 60464

Номер 60464 Година 29.07.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 29.06 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Гергана Кузманова

Гражданско I инстанция дело

номер 20195440101109 по описа за 2019 година

Производството е по чл.321 и сл.ГПК във вр.с чл.49 ал.1 СК. 
****************************************************************************************************************
 Водим от гореизложеното съдът

 Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА с развод сключеният с Акт*** между *** с адрес **  и ** с адрес **, поради настъпило  
дълбоко и непоправимо разстройство, на основание чл.49 ал.1 от СК. 
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо непълнолетното дете ** с ЕГН * на 
бащата**.
ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Е. А. К.  с детето ** с ЕГН * : всяка първа и трета  
събота и неделя от месеца  от 10:00 в събота  до 18:00 часа в неделя, както и  един месец  през 
лятото, който не съвпада  с платения годишен отпуск на майката.
ОСЪЖДА  Е. А. К. с ЕГН * с адрес**   да заплаща на непълнолетното дете ** с ЕГН *  , действащо 
със  съгласието на баща си *, ежемесечна издръжка в размер на 180.00лв., считано от 04.10.2019г.  
до настъпване на обстоятелства, налагащи нейното изменяване или прекратяване, ведно със 
законната лихва върху всяка просрочена   месечна вноска.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му за издръжката.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище,  находящо се в **   на ищеца  **
ПОСТАНОВЯВА Е. А. К. с ЕГН * след  развода  да продължи да носи  брачното си фамилно име 
К.. 
ОСЪЖДА  Е. А. К. с ЕГН * с адрес **  да заплати по сметка на СмРС окончателна ДТ в размер на 
50,00 лв., както и 259,20 лв. - ДТ върху присъдения  размер  на издръжката.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Смолянски окръжен съд  в двуседмичен  срок от 
връчването  му  на  страните.

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:
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