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 Решение № 60

Номер 60 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 20195430100377 по описа за 2019 година

               Р   Е  Ш  И  :

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на  
малолетното дете В. Г. П., с ЕГН * на майката З. В. К., с ЕГН *, с настоящ адрес гр.
М., У.“. .. №.., ., ап....  
ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на малолетното дете В. Г. П., с ЕГН * в гр.М., У.“.... № 
.., ..., ап...по настоящия адрес на майката З. В. К., с ЕГН *.
ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между малолетното дете В. както следва:  
- през първия и втория месец  -всеки първи и трети петък  от месеца  от 13 до 17 
часа без присъствието на майката, като срещите се осъществяват  под контрола 
на социален работник от ДСП-М., на определено от същата социална служба 
място, където може да се извършва наблюдение на контактите от съответен 
специалист /социален работник, педагог или психолог, включително и Ч. 
предоставяне на социална услуга на родителите и детето, каквито са препоръките 
на вещото лице/ като детето бъде довеждано до ДСП-М. от майката и вземано от 
същата след приключване на срещата; 
 - през третия и четвъртия месец-всяка първа и трета събота от месеца от 10 до 18 
часа самостоятелно, без присъствието на майката и на социален работник, като 
детето бъде вземано от бащата от дома му и връщано от него в дома сред 
приключване на срещата; 
 -от петия месец нататък за в бъдеще- всяка първа и трета събота и неделя от 
месеца от 15 часа в петъчния ден след приключване на учебните занимания до 17 



2

часа в неделния ден, с преспиване при бащата, като детето бъде вземано от 
бащата от дома на майката и връщано от него на същото място след приключване 
на срещата, като от петия месец нататък бащата може да взема детето при себе 
си за 20 дни през лятото, които не съвпадат с платения отпуск на майката, както и 
за  Нова година, именния ден на детето, първата половина на зимната ваканция и 
втората половина на пролетната ваканция, а майката-за Коледа, рождения ен на 
детето, втората половина на зимната ваканция  и първата половина на пролетната 
ваканция  през четните години, а през нечетните години -обратно.   
ОСЪЖДА  Г. В. П. с ЕГН *, с адрес гр.П., У.“. № ..,..,ап.. да заплаща на  З. В. К., с 
ЕГН *, с настоящ адрес гр.М., У.“. Б. № 44, .3, ап.12 в качеството й на майка и 
законен представител на малолетното дете  В. Г. П., с ЕГН * на основание чл.143 
от СК  месечна издръжка в размер на 300 /триста/ лева до 5-то число на месеца, 
за който се отнася, считано от завеждане на иска -04.11.2019г. , ведно със 
законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства , 
налагащи нейното изменяване или прекратяване.
ОСЪЖДА Г. В. П. с ЕГН *, с адрес гр.П., У.“. №..,..,ап.. да заплати на З. В. К., с ЕГН 
*, с настоящ адрес гр.М., У.“.... №..., ..., ап... в качеството й на майка и законен 
представител на малолетното дете  В. Г. П., с ЕГН * на основание чл.149 от СК  
издръжка за минало време за периода от 27.01.2019г. до 04.11.2019г. в размер на 
2770 /две хиляди седемстотин и седемдесет/лева, ведно със законната лихва, 
считано от предявяване на иска на 04.11.2019г. 
ОТХВЪРЛЯ  като неоснователен и недоказан предявения от  З. В. К., с ЕГН *, с 
настоящ адрес гр.М., У.“.... №..., ап... в качеството й на майка и законен 
представител на малолетното дете  В. Г. П., с ЕГН * срещу Г. В. П. с ЕГН *, с адрес 
гр.П., У.“. № ..,..,ап..  иск с правно основание чл.149 от СК за разликата над 
уважения размер от 2770 лева до предявения размер от 3600лева и за периода от 
04.11.2018г. до 27.01.2019г. 
ОТХВЪРЛЯ  като неоснователен и недоказан предявения от  З. В. К., с ЕГН *, с 
настоящ адрес гр.М., У.“... . №.., .., ап...   срещу Г. В. П. с ЕГН *, с адрес гр.П., У.“. № 
..,..,ап..   иск с правно основание чл.127а,ал.2 от СК да й бъде разрешено 
заместващо съгласието на бащата, детето В. Г. П., с ЕГН * да напуска пределите 
на   България, за да пътуват до държави членки на Европейския съюз, заедно със 
свята майка.  
 ОСЪЖДА  Г. В. П. с ЕГН *, с адрес гр.П., У.“... №...,..,ап... да заплати по сметка на 
Маданския районен съд  държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 
542,80 лева. /петстотин четиридесет и два лева и 80 стотинки/.
   ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението, в частта му за 
издръжката, на основание чл.242,ал.1 от ГПК.
 ОТХВЪРЛЯ  предявените от Г. В. П., с ЕГН *, с адрес гр.П., У.“. №....,ап.. срещу З. 
В. К., с ЕГН *, с настоящ адрес гр.М., У.“. ... № .. .., ап... насрещни искове с правно 
основание чл.127,ал.2 от СК и чл.127а,ал.2 от СК да му бъдат предоставени 
родителските права по отношение на детето В. Г. П. с ЕГН  *, да бъде определено 
местоживеенето на детето при бащата Г. В. П., с ЕГН *, на адрес гр.П., У.“. №....,А. 
да бъде определен режим на лични контакти между детето и В. Г. П. с ЕГН  * и 
майката З. В. К. с ЕГН * всяка втора и четвърта неделя от месеца от 10 до 16 часа 
в присъствието на бащата, да бъде осъдена  З. В. К., с ЕГН *, с настоящ адрес гр.
М., У.“. ... № .., ..., ап... да заплаща на Г. В. П., с ЕГН *, с адрес гр.П., У.“. №...,..,ап... 
месечна издръжка за малолетното дете В. Г. П., с ЕГН * в размер на 300 лева, 
считано от влизане на решението в сила, ведно със законната лихва върху всяка 
просрочена вноска до настъпването на пичина за изменението или 
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прекратяването й, да му бъде разрешено сам без съгласието на майката да 
извежда детето  В. Г. П., с ЕГН * в   страните от Европейския съюз. 
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователни исканията и на двете страни за 
просъждане на разноски по делото за настоящата инстанция.
РЕШЕНИЕТО  подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на 
страните пред Окръжен съд-С.. 
                                                                                        СЪДИЯ:


