Р Е Ш Е Н И Е

Номер: 137, 25.04.2019г., гр.Исперих
В ИМЕТО НА НАРОДА
ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД
На дванадесети април през 2019 година,
в публично заседание, в състав:
Председател: Юлияна ЦОНЕВА
Секретар: Детелина Витанова,
Прокурор:
като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 10 по описа за 2019 година и за да се
произнесе взе предвид следното:
…………………………….
Воден от изложените съображения, съдът
Р Е Ш И :
ПРЕКРАТЯВА сключения с АКТ № 4/05.07.1998г. на Община-Самуил,
ГРАЖДАНСКИ БРАК между Г.Б.Т., ЕГН-********** *** и Т.А.Т., ЕГН-********** ***, поради
настъпилото в него дълбоко и непоправимо разстройство, без произнасяне относно вината
за разстройството на брака.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ от 12.04.2019г. по
чл.49, ал.4 от СК, относно последиците на развода помежду им в следния смисъл:
1.Съпрузите заявяват желание за прекратяване на брака им поради настъпилото в
него дълбоко и непоправимо разстройство, без произнасяне на съда по въпроса за вината
за това разстройство;
2.Местоживеенето на роденото от брака на страните дете С. Т.А., ЕГН-********** се
определя при майката Г.Б.Т., ЕГН-********** по нейния настоящ адрес;
3.Родителските права по отношение на детето С. Т.А., ЕГН-**********, се предоставят
на майката и законна представителка Г.Б.Т., ЕГН-**********;
4.Определя се режим на лични отношения между детето С. Т.А., ЕГН-********** и
бащата Т.А.Т., ЕГН-********** – право да вижда и взема детето всяка втора и последна
седмица от месеца, от 18.00 часа в петък до 18.00 часа в неделя, с право на приспиване,
както и един месец през лятото, който период да не съвпада с платения годишен отпуск на
майката;
5.Бащата Т.А.Т., ЕГН-********** се задължава да заплати на детето си С. Т.А., ЕГН**********, издръжка за месеците ноември и декември 2018г., в размер на 340.00 (триста и
четиридесет) лева, платима чрез майката и законен представител Г.Б.Т., ЕГН-**********;
6.Бащата Т.А.Т., ЕГН-********** се задължава да заплаща на детето си С. Т.А., ЕГН**********, ЕЖЕМЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 170.00 (сто и седемдесет) лева, платима
до 10-то число на месеца, считано от 08.01.2019г., ведно със законната лихва за всяка
просрочена вноска, до настъпването на законно основание за нейното изменяване или
прекратяване, платима чрез майката и законен представител Г.Б.Т., ЕГН-**********;
7.След прекратяването на брака съпругата Г.Б.Т., ЕГН-********** ЩЕ НОСИ
ПРЕДБРАЧНОТО СИ фамилното име – И.
8.Разноските по делото остават за страните така, както са направени.
ОСЪЖДА Г.Б.Т., ЕГН-********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Исперих сумата от
25.00 (двадесет и пет) лева – окончателна ДТ, дължима по производството.
ОСЪЖДА Т.А.Т., ЕГН-********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Исперих:
-сумата от 25.00 (двадесет и пет) лева – окончателна ДТ, дължима по
производството;

-сумата от 122.40 (сто двадесет и два лева и 40 ст) лева – дължима ДТ върху
присъдения размер на ежемесечната издръжка за роденото от брака ненавършило
пълнолетие дете и
-сумата от 60.80 (шестдесет лева и 80 ст) лева – дължима ДТ върху присъдения
размер на издръжката за минало време за роденото от брака ненавършило пълнолетие
дете.
Решението подлежи на обжалване пред Разградски окръжен съд в двуседмичен срок
от връчването му на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:

