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 Решение № 60012

Номер 60012 Година 20.01.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 21.12 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Гергана Кузманова

Гражданско I инстанция дело

номер 20205440100385 по описа за 2020 година

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н. И. Ж. с ЕГН *  с адрес гр.Б, кв.Г, ул.“М“ №14  и  Д. С. К. с ЕГН *  с 
адрес Г., улТ „ №1  споразумение по чл.127 ал.1  от СК, по силата на което:
 1. Упражняването на родителските права по отношение на малолетните деца ДНЖ с ЕГН *  и МНЖ с ЕГН * 
да бъде предоставено на майката Д. С. К., като местоживеенето на децата бъде определено при нея – към 
настоящия момент на адрес град Смолян, ул. Т 1. ; 
2.Бащата Н. И. Ж. ще има следния режим на лични контакти с децата ДНЖ с ЕГН *  и МНЖ с ЕГН * : Всяка 
събота и неделя от месеца – от събота от 10,00ч. до неделя 18,00ч., както и по всяко друго време, по 
взаимно съгласие на страните. Също така да взема децата  един месец през лятото, когато това не 
съвпада с платения отпуск на майката, ако тя е в трудови правоотношения. По време на празниците – за 
Нова година и Курбан Байрям децата ще бъдат при майката, а всички останали официални празници – 
Коледа и Великден да бъдат при бащата. 
3.По отношение на издръжката на децата се изменя  размера на издръжката,определена със съдебната 
спогодба по гр.д. №179/2018г. по описа на СмРС , като считано от 01.01.2021г.  бащата Н. И. Ж. ще 
заплаща   ежемесечна издръжка за децата в общ размер на 360 лв. , като  за Д размера на издръжката се 
увеличава от 160лв. на  190,00 лв.на месец  и за М размера на издръжката се увеличава от  140,00лв. на 
170,00 лв. на месец, платими от 15-то до 25-то число на месеца, за който се дължи, ведно с лихвата за 
всяка закъсняла или пресрочена вноска до настъпване на причина за изменение или прекратяване. 
ОСЪЖДА Н. И. Ж. с ЕГН *  с адрес гр.Б, кв.Г, ул.“М“ №14   да заплати по сметка на СмРС държавна такса 
върху споразумението в частта за издръжките в размер на  43,20 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: 
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