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 Решение № 121

Номер 121 Година 26.08.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 13.08 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Володя Янков

Гражданско I инстанция дело

номер 20205430100122 по описа за 2020 година

По изложените съображения съдът :

                    Р  Е   Ш  И  :

ПРЕКРАТЯВА  сключеният на *** год. в гр. М. обл. С. граждански брак между 
З. А. П. ЕГН *, с адрес гр. М., ул. „. №.., ап.№.. и Б. К. П.,  ЕГН *, с адрес гр. 
М., ул. "...." №..., поради дълбокото му и непоправимо разстройство, без да се 
обсъжда въпроса за  вината.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето 
Е. З. П., роден на *** год. на неговата майка, ответницата по делото Б. К. П.,  
ЕГН *
ОПРЕДЕЛЯ  местоживеенето  на Е. З. П., роден на ***год при неговата майка 
Б. К. П.,  ЕГН * на адрес: гр. М., ул. "...." №... 
ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между З. А. П. ЕГН * с детето Е.с З. 
П., роден на ** год.  да го взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя 
от месеца, както и един месец през лятото, който да не съвпада с ползването на 
платения годишен отпуск от майката.
ОСЪЖДА З. А. П. ЕГН * да заплаща ежемесечна издръжка за детето Е. З. П. на 
неговата майка и законна представителка Бедиха К. П.,  ЕГН * в размер на 160 
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лева, считано от датата на влизане в законна сила на решението до настъпване 
на обстоятелства, водещи да изменение или прекратяването и.
ОСЪЖДА З. А. П. ЕГН * да заплати по сметката на Маданския районен съд ДТ 
върху присъдената издръжка в размер на 288.00 лева.
ПОСТАНОВЯВА  след развода Б. К. П.,  ЕГН *, да носи предбрачното си 
фамилно име М..
Не се обсъжда и въпроса за семейното жилище, тъй като не притежават такова.
Направените по делото разноски следва да останат така както са направени от 
страните по делото, като ще следва и двете страни да заплатят ДТ в размер на 
по 25 лева.  
ОСЪЖДА  З. А. П. ЕГН * да заплати по сметката на Маданския районен съд 25 
лева държавна такса.  
ОСЪЖДА  Б. К. П.,  ЕГН * да заплати по сметката на Маданския районен съд 
25 лева държавна такса.  
РЕШЕНИЕТО  подлежи на обжалване пред Окръжен съд-С. в двуседмичен 
срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: 


