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 Протоколно определение № 166

Номер 166 Година 13.08.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 13.08 Година 2020

В открито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от СЪДИЯТА ЯНКОВ

Гражданско I инстанция дело

номер 20205430100085 по описа за 2020 година

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД изложената спогодба в днешно съдебно 
заседание съдът счита, че постигната между страните спогодба, възпроизведена 
в настоящия съдебен  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 С. Х. К., ЕГН 
*, с адрес село В. Л., община Р., област С., и С. Р. М., ЕГН *, с адрес село С., 
община Р., област С.,  по силата на която:

1. Родителските права върху децата Е. С. М., ЕГН * и Д. С. М., ЕГН * 
се предоставят за упражняване на майката С. Х. К., ЕГН *.

2. Определя се следният режим на лични контакти на бащата С. Р. М., 
ЕГН * и децата Е. С. М., ЕГН * и Д. С. М., ЕГН *: бащата С. Р. М., ЕГН * има 
право да взема при себе си децата Е. С. М., ЕГН * и Д. С. М., ЕГН *, всеки 
първи и трети петък, събота и неделя от месеца в 17.00 часа в петък и да връща 
децата на майката в неделя в 16.00ч., както и по всяко друго време по взаимно 
споразумение между страните.

3. Бащата С. Р. М., ЕГН * има право да взема децата Е. С. М., ЕГН * и Д. 
С. М., ЕГН * три пъти по 7 дни през лятото, разпределени както следва: 7 дни 
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през месец юни, 7 дни през месец юли, 7 дни през месец август, когато майката 
не е в платен отпуск.

4. Бащата С. Р. М., ЕГН * има право да взема при себе си децата Е. С. М., 
ЕГН * и Д. С. М., ЕГН *  през първата половина от пролетната и от есенната 
ученически ваканции, обявени за страната. По време на официални празници за 
страната:  в нечетни години на Нова година децата ще бъдат при бащата за 
времето от 12:00ч. на 31.12. до 12:00ч. на 01.01., а в четни години при майката, 
за Великден първите два дни децата ще бъдат при бащата – за времето от 
10:00ч. на първия ден до 19:00ч. на втория ден, а в четни години при майката. 
По време на обявените от Мюсюлманското вероизповедание празнични дни за 
Рамазан Байрам децата ще бъдат при бащата през втория ден на празника за 
времето от 10:00ч. до 19:00ч., а по време на обявените от Мюсюлманското 
вероизповедание празнични дни за Курбан Байрам децата също ще бъдат при 
бащата през втория ден на празника  за времето от 10:00ч. до 19:00ч..

5. Всеки от родителите има право да взема децата при себе си на 
рождения си ден, като и двамата родители да присъстват при празнуване 
рождените дни на децата.

6. Бащата С. Р. М., ЕГН * се задължава да заплаща на децата Е.С. М., 
ЕГН * и Д. С. М., ЕГН *  чрез тяхната майка и законна представителка С. Х. К., 
ЕГН * месечна издръжка в размер на 220,00 лева месечно за всяко дете в 
срок до 10-то число на текущия месец, считано от 14.05.2020 година до 
настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване, 
ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

7. Бащата С. Р. М., ЕГН * се задължава да заплати на децата Е. С. М., 
ЕГН * и Д. С. М., ЕГН * чрез тяхната майка и законна представителка С. Х. К., 
ЕГН *  издръжка за минало време за периода от 25.02.2020 година до 
14.05.2020 година в размер на 1000.00 лева. Всички суми да бъдат превеждани 
по сметка № BG59STSA*1702, при „Банка ДСК”.

8. Страните заявяват, че с одобряване на настоящото споразумение от 
съда всички спорове помежду им, предмет на гражданско дело № 85/2020 
година по описа на РС Мадан, са изцяло и окончателно уредени.
      С П О Г О Д И Л И   СЕ:

 ИЩЦА:                                                 ОТВЕТНИК:
/С. К./               /С.   М./
 

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

ОСЪЖДА ответника С. Р. М. с ЕГН:  *  да заплати по сметка на РС-Мадан 
сумата в размер на 316.80 лева, представляваща ДТ върху уважения размер на 
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издръжката. 
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 85/2020  г. по описа на 
РС-Мадан.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на въззивно обжалване пред 
ОС-С. с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

СЪДИЯ:

 


