
1

 Решение № 58

Номер 58 Година 20.03.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 20.02 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Тоничка Кисьова

Гражданско I инстанция дело

номер 20195430100388 по описа за 2019 година

             Р   Е   Ш   И   :

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 49,..,,А. и С. А. М., с ЕГН *, с адрес ул.“. № ..,..,..,  за 
който е съставен Акт за граждански брак № * от **г.,  поради настъпило дълбоко и 
непоправимо разстройство на брака, без да се произнася по вината за 
разстройството на брака.
 ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на  
малолетното дете Е. С. М. с ЕГН * на майката М. А. С. с ЕГН *, с адрес гр.М., ул.“. № 
..., ..., ...
ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на малолетното дете Е. С. М. с ЕГН * при майката М. 
А. С. с ЕГН * на адреса й в гр.М., ул.“. № ..., ..., ... 
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, нахо.Е. М..
ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между малолетното дете Е. С. М. с ЕГН * и 
бащата С. А. М. с ЕГН *, с адрес гр.М., ул.“. № .., .., ..  всяка първа и трета събота и 
неделя от месеца с преспиване, като  бащата взема детето от адреса, на който 
живее с майката  в 10, 00 ч. в събота и го връща на същия адрес в  17,00 часа в 
неделя, както и 20 дни през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск 
на майката, за   Нова година, през  първата половина на зимната ваканция и 
втората половина на пролетната ваканция, както и за рождения ден на детето, а 
майката има право да прекарва с детето Коледа,  втората половина на зимната 
ваканция и първата половина на пролетната ваканция през четните години, а през 
нечетните-обратно. 
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ОСЪЖДА С. А. М. с ЕГН *, с адрес гр.М., ул.“. №.., .., . да заплаща на М. А. С. с ЕГН 
* на адреса й в гр.М., ул.“. №.., ...,.. в качеството й на майка и законен представител 
на малолетното дете  Е. С. М. с ЕГН * на  основание чл.143 от СК  месечна 
издръжка за детето в размер на 200 лева,  считано  от завеждане на иска- 
18.11.2018г. до настъпване на обстоятелства, налагащи нейното изменяване или 
прекратяване.  
ОСЪЖДА С. А. М. с ЕГН *, с адрес гр.М., ул.“. №.. ..., ..  да заплати на М. А. С. с ЕГН 
* на адреса й в гр.М., ул.“. № .. .., А. в качеството й на майка и законен 
представител на малолетното дете  Е. С. М. с ЕГН * на  основание чл.149 от СК  
издръжка за минало време за периода от 15.11.2018г. до 18.11.2019г. в размер на 
2420 /две хиляди и четиристотин и двадесет/лева, ведно със законната лихва, 
считано от предявяване на иска на 18.11.2019г. до окончателното изплащане на 
сумата.
ОСЪЖДА  С. А. М. с ЕГН *, с адрес гр.М., ул.“. № .., .., .. да заплати по сметка на 
Маданския районен съд  окончателна държавна такса в размер на 25 лева, ведно 
с 5 лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист, както и държавна 
такса в размер на 384,80 лева върху присъдената издръжка.
ОСЪЖДА С. А. М. с ЕГН *, с адрес гр.М., ул.“. № .., .., ...  да заплати на М. А. С. с 
ЕГН * на адреса й в гр.М., ул.“. №.., ..., ..  направените от нея съдебни разноски за 
настоящата инстанция в размер на 625 лева, от които 600 лева за адвокатско 
възнаграждение и 25 лева за държавна такса.
ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението, в частта му за 
издръжката, на основание чл.242,ал.1 от ГПК.             
РЕШЕНИЕТО  подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на 
страните пред Окръжен съд-С.. 

                                                                                        СЪДИЯ:

 
  


