Р Е Ш Е Н И Е
Номер:201, 08.07.2019г., гр.Исперих
В ИМЕТО НА НАРОДА
ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД
На тринадесети юни през 2019 година,
в публично заседание, в състав:
Председател: Юлияна ЦОНЕВА
Секретар: Наталия Тодорова,
Прокурор:
като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 108 по описа за 2019 година и за да се
произнесе взе предвид следното:
………………………….
Воден от гореизложеното, съдът
Р Е Ш И :
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.49, ал.1 от СК, сключения с Акт № 60/30.09.2000г. на
Община-Исперих, ГРАЖДАНСКИ БРАК между В.Е.Ш., ЕГН-********** ***, съдебен адрес:***
(чрез адв.Св.Д.) и Г.С.Ш., ЕГН-********** ***, поради настъпилото в него дълбоко и непоправимо
разстройство.
ПОСТАНОВЯВА, на основание чл.326 от ГПК, че след прекратяването на брака и
занапред ищцата В.Е.Ш., ЕГН-********** ВЪЗСТАНОВЯВА и ЩЕ НОСИ предпрачното си
фамилно име БЕЙТУЛА.
ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕ на родените от брака ненавършили пълнолетие деца А.
Г.С., ЕГН-**********, сега на 17г. и Чисем Г.С., ЕГН-**********, сега на 13г., при тяхната майка
В.Е.Ш., ЕГН-**********, като на нея ПРЕДОСТАВЯ и упражняването на родителските права
спрямо децата.
ОПРЕДЕЛЯ на бащата Г.С.Ш., ЕГН-**********, режим на лични отношения с децата
А.Г.С., ЕГН-********** и Чисем Г.С., ЕГН-**********, както следва - право на бащата да вижда и
взема децата всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10.00 часа в събота до 17.00 часа
в неделя с право на преспиване, както и 30 дни през лятото, несъвпадащи с платения годишен
отпуск на майката.
ОСЪЖДА бащата Г.С.Ш., ЕГН-**********, ДА ЗАПЛАЩА ЕЖЕМЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА
на децата си, както следва: в размер на 180.00 (сто и осемдесет) лева за непълнолетното дете А.
Г.С., ЕГН-**********, платима лично на детето и със съгласието на майката В.Е.Ш., ЕГН-********** и
в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева за малолетното дете Ч.Г.С., ЕГН-**********, платима чрез
неговата майка В.Е.Ш., ЕГН-**********, като законен представител на детето, считано от датата на
подаване на исковата молба в съда – 08.02.2019г. и занапред до възникването на законови
предпоставки за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка
просрочена вноска.
ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на ежемесечна издръжка на малолетното дете Ч. Г.С.,
ЕГН-********** В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ за разликата над 150.00 лева до първоначално
претендирания размер на издръжка от 180.00 лева за детето, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ДОПУСКА, на основание чл.242, ал.1 от ГПК, ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на
решението в частта за дължимата издръжка на децата.
ОСЪЖДА В.Е.Ш., ЕГН-**********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Исперих сумата от
25.00 (двадесет и пет) лева - дължима окончателна ДТ по производството.
ОСЪЖДА Г.С.Ш., ЕГН-********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Исперих сумата от
25.00 (двадесет и пет) лева, дължима окончателна ДТ по производството, както и сумата от

475.20 (четиристотин седемдесет и пет лева и 20 ст) лева, дължима ДТ върху присъдения размер
на издръжката за двете деца.
Решението подлежи на обжалване пред Разградски окръжен съд в двуседмичен срок от
връчването му на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:

