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 Решение № 60567

Номер 60567 Година 20.10.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 23.09 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Гергана Кузманова

Гражданско I инстанция дело

номер 20205440100474 по описа за 2020 година

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

Р      Е      Ш      И  :

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключеният  с Акт *** в Г. граждански брак между А. В. Д. с ЕГН * с адрес **  на 
основание чл.50 СК.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл.51 ал.1 от СК  между  А. В. Д. с ЕГН *   и С. Г. Д. с ЕГН 
*, по силата на което: 
1.След прекратяването на брака упражняването на родителските права по отношение на роденото от 
брака непълнолетно дете **, родено на 16.08.2003 г. в гр. *, се предоставят на майката А. В. Д., ЕГН *, 
като детето ще бъде с местоживеене по адреса на майката, който понастоящем е:***.
2.Бащата С. Г. Д.  ще осъществява лични контакти с детето * *, родено на 16.08.2003 г. както следва:
-Всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа в събота до 20.00 часа в неделя, с едно 
преспиване в дома на бащата, като за първа събота и неделя от месеца се счита тази седмица, в които 
и двата дни са от същия календарен месец.
-30 /тридесет/ дни през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.
3.Бащата С. Г. Д.  ще заплаща на непълнолетното си дете **, със съгласието на неговата майка А. В. Д.  
месечна издръжка в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева, считано от датата на подаване на 
настоящата искова молба, до настъпване на причина за изменението или прекратяването и, ведно със 
законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното и изплащане.
4.Бащата С. Г. Д. е заплатил   при подписване на настоящото споразумение сумата от 2400.00 лева /две 
хиляди и четиристотин лева/, която сума представлява издръжка за непълнолетното дете **, за период 
от 12 /дванадесет/ месеца преди датата на образуване на делото за развод, а имено за времето от 
14.06.2019г. до 14.06.2020г. С получаването на сумата, А. Д. заявява, че няма претенции за издръжка за 
времето преди датата на образуване на делото.
5. Семейното жилище, представляващо придобит преди брака апартамент , находящ се на в **, се 
предоставя за ползване на съпругата А. В. Д., която ще упражнява и родителските права.
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6.След прекратяване на брака съпрузите не си дължат издръжка. 
7.След прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име - Д..
8.Страните са придобили по време на брака в режим на СИО следното движимо имущество, а именно:
1.Товарен автомобил, марка: **;
2.Лек автомобил, марка: **
като страните се споразумяват с прекратяването на брака да бъде извършена делба на гореописаното 
движимо имущество, както следва, а именно:
8.1 ДЯЛ I: ** получава в дял и става изключителен собственик на описаното в ДЯЛ I движимо имущество, 
а именно: Лек автомобил, марка: **
8.2 ДЯЛ II: С. Г. Д., ЕГН *, с адрес: *** 
като страните се споразумяват, че решението за развода ще има силата и на делба за тях, без никоя от 
страните да дължи на другата уравняване на дял. С настоящото споразумение се прекратява 
съсобствеността на по-горе описаните недвижими и движими вещи между двамата съпрузи, като никой 
от тях няма да има в бъдеще, каквито и да е било претенции.
9. Разноските по делото остават за всяка от страните, така както са ги направили. 
ОСЪЖДА  А. В. Д. с ЕГН * с адрес **  да заплати   по сметка  на Районен съд Г. окончателна  ДТ в 
размер на 20,00 лв., както и ДТ върху споразумението за имуществените отношения в размер на 
33,80лв. 
ОСЪЖДА  С. Г. Д. с ЕГН * с адрес *** да заплати по сметка на Районен съд-Смолян окончателна ДТ в 
размер на 20,00 лв., ДТ върху споразумението за издръжката в размер на 228,00лв. и ДТ върху 
споразумението за имуществените отношения в размер на 84,00лв.  
РЕШЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване.
             

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:


