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 Решение № 10144

Номер 10144 Година 12.10.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 12.10 Година 2020

В закрито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Володя Янков

Гражданско I инстанция дело

номер 20195430100247 по описа за 2019 година

И за да се произнесе взе в предвид следното:
Производството е по реда на чл. 248 от ГПК.
Постъпила е молба от К. Р. К., ЕГН *, и Р. А. К., с ЕГН * ответници по 
гражданско дело № 247/2019 год. по описа на Маданския районен съд, Ч. 
адвокат М. Г., Адвокатска колегия - П., със С. А.: гр. П., п.к. 4000, ул. „..” № .., 
вх. В, . 1 /партер/, тел. ****, e-mail; *** за изменение на Решение № 
17/22.01.2020 год., постановено по гр.д. № 247/2019 год. по описа на МРС в 
частта за разноските, подробно описани в молбата.
Съдът след като взе в предвид молбата и приложенията към нея, прие за 
установено следното :
С Решение № 17/22.01.2020 год., постановено по гр.д. № 247/2019 год. по описа 
на МРС съдът е отхвърлил молбата на молбата на М. Д. К., ЕГН *, с постоянен 
А. град М., ул. П. №.. против К. Р. К., ЕГН *, с А. град М., ул. П. № 34, Р. Х. К., 
ЕГН *, с А. град М., ул. П.№.. и Р. А. К., ЕГН *, град М., ул. П.№ 34  за защита 
от домашно насилие спрямо нея актове за домашно насилие извършено на 
09.06.2019 год.
Със същата присъда е осъдил М. Д. К., ЕГН *, с постоянен А. град М., ул. П. № 
34, да заплати държавна такса за производството по делото в размер на 25 лева 
по сметка на РС -М..
Осъдил е М. Д. К., ЕГН *, с постоянен А. град М., ул. П. №..., да заплати на К. 
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Р. К., ЕГН * сумата в размер на 535.50 /петстотин тридесет и пет лева и 
петдесет стотинки/ разноски за адвокатска защита.
Осъдил е М. Д. К., ЕГН *, с постоянен А. град М., ул. П. №..., да заплати на К. 
Р. К., ЕГН * сумата в размер на 400.00 /четиристотин/ лева разноски за 
адвокатска защита.
Осъдил е М. Д. К., ЕГН *, с постоянен А. град М., ул. П.№.., да бъде осъдена да 
заплати по сметката на МРС сумата в размер на 537.20 лева разноски за 
експертиза.
Осъдил е К. Р. К., ЕГН * и К. Р. К., ЕГН * да заплатят на МРС сумата в размер 
на 537.20 лева разноски за експертиза.
При така установеното съдът направи следните изводи :
Молбата е процесуално допустима и разгледана по същество е основателна 
по следните съображения:
Направените от К. Р. К., ЕГН * разноски за адвокатска защита са в размер на 
400 лева и разноски за платен депозит за комплексна експертиза, с включена 
комисионна за превод е в размер на 153.50   лева или ответника по делото К. Р. 
К., ЕГН * е извършил общо разходи в размер на 553.50 /петстотин петдесет и 
три лева и петдесет стотинки/, които ще следва да му бъдат присъдени, като ще 
следва на ответника  К. Р. К., ЕГН * да бъдат присъдени още разноски в размер 
на 18 лева.
Неправилно е осъдил М. Д. К., ЕГН *, с постоянен А. град М., ул. П. № 34, да 
заплати на К. Р. К., ЕГН * сумата в размер на 400.00 /четиристотин/ лева 
разноски за адвокатска защита, а следвало да осъди ищцата М. Д. К., ЕГН *, с 
постоянен А. град М., ул. Перелик № 34, да заплати на Р. А. К., ЕГН *, град М., 
ул. П. № 34, като ще следва в тази част решението да бъде изменено.
 Неправилно е осъдил ответника К. Р. К., ЕГН * и К. Р. К., ЕГН * да заплатят на 
МРС сумата в размер на 537.20 лева разноски за експертиза, а следвало вместо 
ответника К. Р. К., ЕГН *да осъди ответника Р. А. К., ЕГН *, град М., ул. 
Перелик № 34 и ще следва в тази част решението да бъде изменено.
С оглед на това, че ответниците са поискали тройната експертиза, ще следва да 
понесат разликата от изплатения депозит до окончателната стойност на 
експертизата, поради което в тази и част молбата е неоснователна и ще следва 
да бъде оставена без уважение.
По изложените съображения съдът :

                        Р   Е  Ш  И  :

ОСЪЖДА М. Д. К., ЕГН *, с постоянен А. град М., ул. П. №.., да заплати на К. 
Р. К., ЕГН * сумата в размер на 18 /осемнадесет/ лева разноски за адвокатска 
защита и разноски за платен депозит за комплексна експертиза, с включена 
комисионна за превод.
ИЗМЕНЯВА Решение № 17/22.01.2020 год., постановено по гр.д. № 247/2019 
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год. по описа на МРС в частта,  в която М. Д. К., ЕГН *, с постоянен А. град М., 
ул. Перелик № 34, е осъдена  да заплати на К. Р. К., ЕГН * сумата в размер на 
400.00 /четиристотин/ лева разноски за адвокатска защита и вместо това 
ПОСТАНОВЯВА:
ОСЪЖДА М. Д. К., ЕГН *, с постоянен А. град М., ул. П. №.., е осъдена  да 
заплати на Р. А. К., ЕГН * сумата в размер на 400.00 /четиристотин/ лева 
разноски за адвокатска защита.
ИЗМЕНЯВА Решение № 17/22.01.2020 год., постановено по гр.д. № 247/2019 
год. по описа на МРС в частта,  в която е осъдил ответника К. Р. К., ЕГН * и К. 
Р. К., ЕГН * да заплатят на МРС сумата в размер на 537.20 лева разноски за 
експертиза и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОСЪЖДА К. Р. К., ЕГН * и Р. А. К., ЕГН * да заплатят на МРС сумата в размер 
на 537.20 лева разноски за експертиза.
ОСТАВА без уважение молбата в останалата и част
РЕШЕНИЕТО  подлежи на обжалване пред Окръжен съд-С. в 7-дневен срок от 
връчването му на страните.
                                                     СЪДИЯ:


