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 Решение № 60476

Номер 60476 Година 06.08.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 09.07 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Златанова

Гражданско I инстанция дело

номер 20205440100454 по описа за 2020 година

ПРЕКРАТЯВА чрез развод по взаимно съгласие сключения граждански брак с Акт за граждански брак 
№ ****/****г., съставен от община С. между М. Т. Г., ЕГН *, от гр. С. ул. „****“ № ****и Н. Г. Г., ЕГН *, от 
гр. С. ул. „****“ № ****.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между М. Т. Г. и Н. Г. Г. споразумение по чл. 51 от СК, по силата на 
което: 
1. Родителските права по отношение на роденото от брака дете - Г Н Г., ЕГН *, след 
прекратяването на брака ще се упражняват съвместно от двамата родители, като ежедневно 
осъществяваните права и задължения на родителя, представляващи фактическите грижи за Д. и 
контрол, ще се извършват от родителя, при когото Д. пребивава. 
2. Местоживеенето на детето Г Н  Г. с ЕГН *, се определя на адрес гр. С. ул. „***** на който адрес 
понастоящем живее бащата. 
3. Режимът на лични контакти между Г Н Г. с ЕГН * и нейните родители М. Т. Г. и Н. Г. Г. се 
определя както следва: 
3.1. Д. ГН  Г., считано от датата на одобряване на споразумението, ще живее последователно по 
един месец  с всеки един от двамата родители, като през месец юли 2020 г. ще бъде при бащата Н. Г. 
Г., през м. август 2020 г. ще бъде при майката М. Т. Г., като ще бъде спазвана тази последователност 
- всички нечетни месеци при бащата, всички четни месеци при майката. През времето, през което Д. 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.
3.2. Независимо от уговорките, когато е налице взаимно съгласие на родителите, съответно и 
желание на Д., установеният режим може да бъде променян. 
3.3. Родителите се задължават по време на пребиваването в дома им да осигуряват за дъщеря си ГН  
Г. 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 Д., както и режим на посещение на извънкласните му занимания през 
уикендите, освен в случай на болест. 
4. Всеки от родителите е длъжен да поеме издръжката на Д. ГН Г. за времето, през което то 
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пребивава при него. С цел покриване на базовите нужди на Г Н  Г. родителите се задължават за 
заплащане на следната издръжка: Бащата Н. Г. Г., ще заплаща на Д. Г Н Г., чрез нейната майка М. Т. 
Г., месечна издръжка в размер на 170 лв., считано от м. август 2020 г. и за всички четни месеци, в 
които Д. се намира при майката, до настъпване на обстоятелства водещи до изменение или 
прекратяване на задължението. Майката М. Т. Г. ще заплаща на Д. Г Н  Г., чрез нейния баща Н. Г. Г., 
месечна издръжка в размер на 170 лв., считано от м. юли 2020 г. и за всички нечетни месеци, в 
течение на които Д. се намира при бащата, до настъпване на обстоятелства водещи до изменение 
или прекратяване на задължението. Плащането на издръжката ще се извършва в брой до 25- то 
число на съответния месец, за който се дължи.
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. Притежаваните движими вещи и недвижими имоти в режим на съпружеска имуществена 
общност молителите ще поделят извънсъдебно, като за целта са подписали предварителен договор 
за делба. 
7. Страните нямат общи фирми и общо дялово участие в търговски дружества. 
8. Семейното жилище, находящо се в гр. С. ул. „Х А “ № *****, се предоставя за ползване на Н. Г. 
Г.. 
9. След прекратяването на брака М. Т. Г. ще възстанови предбрачното си фамилно име - 
Христоскова. 
10. След прекратяването на брака страните не си дължат издръжка един на друг, тъй като и 
двамата са трудоспособни. 
11. Страните се споразумяват Н. Г. Г. да продължи да изплаща месечните вноски по отпуснатият 
от Банка ОББ /Бивша СИБанк/ кредит с титуляр Н. Г. Г. за закупуване на недвижим имот в Република 
Гърция. 
ОСЪЖДА Н. Г. Г., ЕГН *, от гр. С. ул. „ХА “ №****, да заплати по сметка на СмРС окончателна 
държавна такса по Тарифата за таксите, събирани от съдилищата по ГПК в размер на 20 лв. и 122,40 
лв. върху издръжката.
ОСЪЖДА М. Т. Г., ЕГН *, от гр. С. ул. „Д П “ № **** да заплати по сметка на СмРС окончателна 
държавна такса по Тарифата за таксите, събирани от съдилищата по ГПК в размер на 20 лв. и 122,40 
лв. върху издръжката.
Решението не подлежи на обжалване.
Решението да се връчи на молителите чрез адв. Р***

                                    
РАЙОНЕН СЪДИЯ:


