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 Протоколно определение № 54

Номер 54 Година 04.03.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 04.03 Година 2020

В закрито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от съдия Янков

Гражданско I инстанция дело

номер 20195430100427 по описа за 2020 година

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД изложената спогодба в днешно съдебно заседание 
съдът счита, че постигната между страните спогодба, възпроизведена в 
настоящия С.  протокол,  не противоречи на закона,  морала и добрите нрави и 
следва да бъде одобрена, поради което и на осн. чл.234, ал.1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И: 

ОДОБРЯВА  така постигнатата съдебна спогодба  между ищцата И. Ю. З., 
ЕГН:*, със съгласието на своята майка Д. В. М., А.: гр.Р., област С., ул. „...“ № 
..,  Ч. процесуалния си представител - адв. В.  Р.,  АК – С., А.  кантора - гр. С.,  
ул.”...” №.., .., ап... - от една страна и ответника Ю. А. З., ЕГН: *, А.: гр.С., ул.
“.... №.., Ч. процесуалния си представител адв.В. П.,  АК – С., А.: гр. С.,  
ул.”....” №.., вх.., ап..,  по силата на която:
ИЗМЕНЯ размера на присъдената със Спогодба от 01.07.2016 г.  по гр. дело № 
3/2016 г. по описа на РС-Мадан, издръжка  от 140.00 лв. на 230.00 лева, като 
считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 17.12.2019 г. до 
завършване на средно образование на детето, ответникът Ю. А. З. с ЕГН: * ще 
заплаща издръжка  за детето И. Ю. З.  с ЕГН:*, със съгласието на нейната 
майка от по 230.00 лв./двеста и тридесет/ лева месечно. Издръжката е дължима 
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до края на месеца за който се отнася, ведно със законната лихва върху всяка 
закъсняла месечна вноска до датата на окончателното й плащане. Издръжката 
ще Бъде заплащане по банков път.

      С П О Г О Д И Л И   СЕ:

ЗА ИЩЦАТА Й. Ю. З.,  със съгласието на майка си: Д. В. М.

ПЪЛНОМОЩНИК: …………..
                                         /А. Р ./                           

ЗА ОТВЕТНИК Ю. А. З./                               
     

 ПЪЛНОМОЩНИК: …………
/адв.В. П./
                                                   

СЪДИЯ: ………………
             /Володя Янков/

ОСЪЖДА ответникът Ю. А. З. с ЕГН: 
* да заплати по сметка на РС-Мадан сумата в размер на 64.80 лева, 
представляваща ДТ върху уважения размер на издръжката. 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 427/2019  год. по описа 
на РС-Мадан, в частта относно иска по чл.150 от СК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на въззивно обжалване пред 
ОС-С. с частна жалба в едноседмичен срок от днес.


