
 

РЕШЕНИЕ

№ 478
гр. С. , 08.12.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – С. в публично заседание на двадесет и седми ноември,
през две хиляди и двадесета година в следния състав:

 Председател: Райна И. Русева

като разгледа докладваното от Райна И. Русева Гражданско дело №
20205440100550 по описа за 2020 година

Производството е по реда на чл. 127, ал. 1 от Семейният кодекс.

По горните мотиви, съдът

РЕШИ:

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл.127, ал.1 от СК между Р. М. К.,
ЕГН**********, с адрес гр.С., ул.”В.” № *, бл.”*”, *, и В. М. К., ЕГН**********, с
адрес гр.С., ул.”В.” № *, *, по силата на което:

1. Родителските права по отношение на децата Д. В. К., родена на * г., с ЕГН *, и В.
В. К., родена на *г., с ЕГН *, се предоставят за упражняване на майката Р. М. К. с
ЕГН **********;

2. Местоживеенето на децата Д. В. К., родена на * г. ,с ЕГН *, и В. В. К., родена на *
г., с ЕГН *, се определя при майката Р. М. К., с ЕГН **********, на адреса й към
настоящия момент -в гр. С., ул. „В.“ ***, като при промяна адреса на майката,
местоживеенето на децата ще съвпада с новия й адрес;

3. Определя се режим на лични отношения и контакти на бащата В. М. К. с ЕГН
**********, с децата Д. В. К., родена на * г. , ЕГН *, и В. В. К., родена на * г.,
ЕГН *, както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, за времето
от 10:00 часа в събота до 16:00 часа в неделя с преспиване, както и бащата да
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взема децата за 20 дни през лятото, които да не съвпадат с годишния отпуск на
майката;

4. Съгласяват се личните празници на децата Д. В. К., родена на * г., ЕГН *, и В. В.
К., родена на *г., ЕГН *, като рождени и именни дни да се празнуват в
присъствието и на двамата родители;

5. Бащата В. М. К., ЕГН **********, се задължава да заплаща на майката Р. М. К.,
ЕГН **********, като родител и законен представител на детето Д. В. К., ЕГН *,
месечна издръжка в размер на 190,00 лева /сто и деветдесет лева/, считано от
09.07.2020 година - датата на подаване на молбата в съда, като издръжката да
бъде заплащана от 10-то до 20-то число на месеца, за който се дължи, ведно със
законната лихва върху всяка закъсняла или просрочена вноска, до настъпване на
причини или условия за изменение или прекратяване на издръжката. Издръжката
за детето Д. В. К. ще се изплаща по следната банкова сметка на майката Р. К., а
именно: IВАN - *, bic - *при банка *с титуляр Р. М. К.;

6. Бащата В. М. К., ЕГН **********, се задължава да заплаща на майката Р. М. К.,
ЕГН **********, като родител и законен представител на детето В. В. К., ЕГН *,
месечна издръжка в размер на 160,00 лева /сто и шейсет лева/, считано от
09.07.2020 година - датата на депозиране на исковата молба в съда, като
издръжката да бъде заплащана от 10-то до 20-то число на месеца, за който се
дължи, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла или просрочена вноска,
до настъпване на причини или условия за изменение или прекратяване на
издръжката. Издръжката за детето В. В. К. ще се изплаща по следната банкова
сметка на майката Р. К., именно: IВАN - *, bic - * при банка * с титуляр Р. М. К.;

7. В. М. К., ЕГН **********, се задължава да заплати на Р. М. К., ЕГН **********,
разноските по водене на делото в размер на 400,00 /четиристотин/ лева, заплатен
адвокатски хонорар в срок до 31.12.2020 година по следната банкова сметка –
IВАN - *, bic - * при банка * с титуляр Р. М. К.;

8. Уговорените по-горе месечни издръжки за двете деца общо в размер на 350, 00
лева /триста и петдесет дева/ месечно, дължими считано от 09.07.2020 г., както и
вноските за месеците октомври, ноември и декември 2020 г. ще бъдат изплатени
най-късно до 31.12.2020 г. по посочената но-горе сметка с титуляр Р. М. К.;

9. След 01.01.2021 г. вноските по месечната издръжка на двете деца ще бъдат
изплащани регулярно всеки месец от 10-то до 20-то число на текущия месец.

ОСЪЖДА  В. М. К., ЕГН**********, с адрес гр.С., у***, да заплати по сметка
на Районен съд- С. държавна такса в размер на 252,00 лева /двеста петдесет и два лева/,
изчислена върху присъдените издръжки.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.сила на изпълнително
основание по чл. 404 т. 1 от ГПК.
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Съдия при Районен съд – С.: _______________________

На основание чл. 127, ал. 1, изр. трето от СК, споразумението има 

РЕШЕНИЕТО да се връчи на страните чрез процесуалните им представители
адв.И. и адв.Р.
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