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 Решение № 96

Номер 96 Година 29.07.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 29.07 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Росица Кокудева

Гражданско I инстанция дело

номер 20205430100156 по описа за 2020 година

Р Е Ш И :
НАЛАГА  мерки  за защита спрямо М. К. С.  ,ЕГН-*  ,живуща  в момента с 
малолетното им дете  в гр.М. ,ул".... №. .  по повод осъществени  актове на 
домашно насилие  на 20.07.2020г. в около 19 .00 часа от К. К. Б.,с  ЕГН *  ,с 
постоянен и настоящ адрес гр.М., ул.“. №., обл.С. 
                   ЗАДЪЛЖАВА К. К. Б.,с  ЕГН *  ,с постоянен и настоящ адрес гр.
М., ул.“. №., обл. С.. ДА СЕ ВЪЗДЪРЖА от извършване на домашно насилие 
спрямо М. К. С. ,ЕГН-*  ,живуща  в момента с малолетното им дете  в гр.М. 
,ул"....  №. . 

ЗАБРАНЯВА  на К. К. Б.,с  ЕГН *  ,с постоянен и настоящ 
адрес гр.М., ул.“.... №.   да приближава  пострадалата М. К. С. ,ЕГН-*  живуща  
в момента с малолетното им дете Ц. К. Б. в гр.М. ,ул"...№.   /жилище на 
родителите и/ , за  срок от 9  месеца / девет месеца/.
                     ОПРЕДЕЛЯ временно  местоживеенето на малолетното им дете 
Ц. К. Б. да живее с майка си М. К. С. ,ЕГН-*  живуща  в момента с 
малолетното им дете  в гр.М. ,ул".... №. /в   жилище на родителите и / , за  срок 
от 9  месеца / девет месеца/.

НАЛАГА, на основание чл.5,ал.4 ЗЗДН на К. К. Б.,с  ЕГН *  



2

,с постоянен и настоящ адрес гр.М., ул.“. №., обл. С., ГЛОБА в размер на 
500/петстотин лева/.

ОСЪЖДА  К. К. Б.,с  ЕГН *  ,с постоянен и настоящ адрес 
гр.М., ул.“. №. да заплати по сметка на Мадански районен съд държавна такса 
в размер на 25 лв./двадесет и пет лева/.

ИЗДАВА ЗАПОВЕД за ЗАЩИТА с така посочените мерки, 
преписи от която да се връчат на страните, на ДСП- М.  и на РУ “Полиция”-гр.
М., за сведение.

ДА СЕ ВРЪЧИ на страните препис от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване пред Смолянски окръжен 

съд в седмодневен срок, считано от днес-29.07.2020г..

           РАЙОНЕН СЪДИЯ:


