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 Решение № 60580

Номер 60580 Година 06.11.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 14.10 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Гергана Кузманова

Гражданско I инстанция дело

номер 20205440100391 по описа за 2020 година

Производството е по чл.127  от СК.
**********************************************************************
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 127 ал.1 от ГПК, съдът

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА постигнатото между М. Д. К. с ЕГН *  с адрес Г.,*** и  А. С. К.  с ЕГН *  с адрес **  
споразумение по чл.127 ал.1  от СК, по силата на което:
1.Родителските права по отношение на детето **, родена наа 28.10.2012г. ще се упражняват от 
майката М. Д. К., като местоживеенето на детето ще съвпада с това на майката, което понастоящем е 
град ***. 
2.Страните се съгласяват да бъде  определен   следния режим на лични контакти между бащата А. С. 
К. и детето **, а именно: Всяка първа и трета седмица от месеца от 17,00 ч. в петък до неделя в 17,00 
ч. с право детето да приспива при бащата , както и бащата да взема детето  един месец през лятото, 
който не съвпада с платеният годишен отпуск на майката. 
3.Издръжката за малолетното дете **,родена на 28.10.2012г. за минало време от 01.06.2019г. до 
31.01.2020г. в размер общо на 1 600 лв. /определени на база от по 200 лв. месечно / бащата А. С. К. 
се задължава да заплати Ч. майката М. Д. К. не по-късно 31.12.2020г., ведно със законната лихва 
върху непогасената сума, считано от 01.01.2021г. до окончателното й изплащане. Издръжките за 
периода от 01.02.2020г. до 28.05.2020 г. от по 250,00 лв. месечно са заплатени от бащата. 
4.Страните се съгласяват бащата А. С. К. да заплаща издръжка за малолетното дете **, родена на 
28.10.2012г. Ч. неговата майка и законен представител М. Д. К. в размер на  250 лв. месечно, считано 
от 28.05.2020г. до настъпване на обстоятелства за прекратяване или изменение, ведно с законната 
лихва върху всяка просрочена месечна вноска.  Страните заявяват,че към настоящия момент 
издръжките за месеците май, юни, юли, август, септември и октомври 2020г. са заплатени от бащата, 
а считано от 01.11.2020г. така уговорената месечна издръжка в размер на 250лв. месечно ще бъде 
заплащана от бащата до 15-то число на текущия месец. 
5.Разноските по делото остават за страните, така както са направени.
ОСЪЖДА А. С. К.  с ЕГН *  с адрес ** да заплати по сметка на СмРС държавна такса върху 
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споразумението в частта за издръжките в размер на  232,00 лв.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
На основание чл.127, ал.1, изр.трето СК, споразумението има сила на изпълнително основание по чл.
404, т.1 ГПК.

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:


