
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№ 323 
град Горна Оряховица, 25.06.2010 година 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А 

           ГОРНООРЯХОВСКИЯТ районен съд, ТРЕТИ състав, в публично заседание 
на двадесет и четвърти юни през две хиляди и десета година,  в състав: 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРИНА ДИМИТРОВА 

Съд. заседатели :  

 при секретаря С. Д. и в присъствието на прокурора…………………….., като 
разгледа докладваното от съдията Д. гр. д. № 375 по описа за 2010 година, за да се 
произнесе, взе предвид следното:  

 Молба с правно основание чл. 50 от Семейния кодекс. 

…………………………………………………………………………………………. 

Водим от горните съображения и на основание чл. 50 от СК, съдът 

  

Р    Е    Ш    И    : 

   

ПРЕКРАТЯВА БРАКА, сключен на 21.05.1994 год. с акт № 15/21.05.1994 
година на Община Л., между И.Х.Х. с ЕГН ********** *** и И.Х.Х. с ЕГН ********** 
***, поради постигнато взаимно съгласие. 

УТВЪРЖДАВА споразумение за последиците от прекратяването на брака им, 
както следва: 

Ненавършилото пълнолетие дете А. И. Х. с ЕГН ********** ще живее при своя 
баща И.Х.Х. с ЕГН **********,***. 

УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права спрямо непълнолетния А. И. Х., 
роден на *** год., с ЕГН **********, ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА от БАЩАТА И.Х.Х. с 
ЕГН ********** ***, като за МАЙКАТА И.Х.Х. с ЕГН ********** се определя 
следния режим на лични отношения с детето: има право да взема детето при себе си 
два пъти месечно от 10 часа в събота до 16 часа в неделя, както и ежегодно от 01 
/първи/ до 31 /тридесет и първи /август. 



И.Х.Х. с ЕГН ********** *** СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ЗАПЛАЩА на 
непълнолетното си дете А. И. Х., роден на *** год., с ЕГН **********, лично на него и 
със съгласието на бащата И.Х.Х. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка за напред 
ПО 150,00 лв. /сто и петдесет лева/, считано от датата на влизане на решението в сила 
до навършване на пълнолетие или до настъпване на законни причини за изменение или 
прекратяване на тази издръжка. Издръжката се заплаща до първо число на месеца. 

СЕМЕЙНОТО жилище, представляващо АПАРТАМЕНТ, находящ се в град 
Л., Област В. Т., ул., за в бъдеще след прекратяване на брака ЩЕ СЕ ПОЛЗВА от 
И.Х.Х. с ЕГН **********. 

Съсобственият недвижим имот, представляващ АПАРТАМЕНТ, находящ се в 
град Л., Област в. Т., ул. . и ГАРАЖ № 7, находящ се в гр. Л., ул. се предоставят за 
ползване на И.Х.Х. с ЕГН **********. 

            Молителите заявяват, че няма да си дължат издръжка един спрямо друг. 

            След прекратяването на брака И.Х.Х. с ЕГН ********** ще носи предбрачното 
си фамилно име Т. и ще се именува И.Х. Т.. 

            Молителите се споразумява окончателната държавна такса за допускане на 
развода да бъде поета по равно от двамата, а останалите разноски по делото, така както 
са направени. 

            ОСЪЖДА И.Х.Х. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметката на 
ГОРНООРЯХОВСКИЯ РАЙОНЕН СЪД сумата от 20,00 лв. /двадесет лева/, 
представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода, както и 5.00 лв. 
/пет лева/ - държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. 

ОСЪЖДА И.Х.Х. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметката на 
Горнооряховския районен съд сумата от 20,00 лв. /двадесет лева/, представляваща 
окончателна държавна такса за допускане на развода; сумата от 108,00 лв. /сто и осем 
лева/, представляваща държавна върху определения размер на издръжката за 
непълнолетното дете, както и 5,00 лв. /пет лева/ - държавна такса в случай на служебно 
издаване на изпълнителен лист. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

   

  

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
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