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 Решение № 60576

Номер 60576 Година 05.11.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 05.10 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Гергана Кузманова

Гражданско I инстанция дело

номер 20205440100447 по описа за 2020 година

***************************************************************************************************************
Водим от изложените съображения съдът 

Р    Е    Ш    И    :

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето  *** с ЕГН * на 
майката *** с ЕГН * .    
ПОСТАНОВЯВА местоживеенето на   детето *** с ЕГН * да съвпада с това на  майката  ** с ЕГН * , 
което по настояще е ***.    
ОПРЕДЕЛЯ режим за лични контакти на бащата  **  с ЕГН * с детето ***  с ЕГН *    -  всяка  първа и 
трета събота и неделя от месеца от 10:00ч. в събота  до 17:00 ч. в неделя, с преспиване при 
бащата, като бащата ще взема детето от дома на майката и ще го връща пак там. Бащата ще  
взема детето при себе си и един месец през лятото, когато това не съвпада с платения годишен 
отпуск на майката.  През четните години детето ще пранува Коледните и Новогодишни празници с 
майката, а Великденските- с бащата, а през нечетните години- Коледните и  Новогодишните 
празници детето ще празнува с бащата,а Великденските празници- с майката.
ОСЪЖДА ***  с ЕГН *  с адрес ***    да заплаща  на *** с ЕГН *  , в качеството й на майка и законен 
представител на малолетното дете *** с ЕГН * ежемесечна издръжка за детето ***  в размер на 
230.00   лева, считано от 09.06.2020 г. до настъпване на основания  за изменение или прекратяване 
на тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска., като 
ОТХВЪРЛЯ иска В ЧАСТТА за разликата над 230,00лв. до претендирания размер на издръжката от 
280,00лв. месечно, като неоснователен.
ОТХВЪРЛЯ  изцяло иска за издръжка на детето *** за минало време –за периода 01.06.2019г. до 
01.06.2020г. в общ размер на 1440,00лв., ведно със законната лихва, като неоснователен. 
ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му 
относно присъдената издръжка.
ОСЪЖДА  *** с ЕГН *  с адрес *** да заплати по сметка  на СмРС сумата от 331,20 лв.-   държавна 
такса върху присъдения размер на издръжката. 
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Смолянски окръжен съд в двуседмичен  срок от 
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връчването му на страните.

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:  


