
П Р О Т О К О Л 

гр. Варна, 20.05.2020 година 

 

ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ, 

в публично съдебно заседание, проведено на  двадесети май  през две 

хиляди и двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЕЛИНА МАРИНОВА 

 

при участието на секретаря Димитричка Илиева сложи за 

разглеждане гражданско дело № 2955 по описа за 2020 година, 

докладвано от съдията.  

След спазване разпоредбата на чл. 142, ал. 1, пр. 2
-ро

 от ГПК на 

именното повикване в 15.06 часа се явиха: 

 

СЪДЪТ докладва, че производството по делото се разглежда 

дистанционно, чрез скайп връзка, с оглед въведеното на 13.03.2020 г. в 

Република България извънредно положение на територията на цялата 

страна.                        

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

МОЛИТЕЛКАТА ***, нередовно призована, явява  се лично в 

сградата на Адвокатска колегия - гр. Варна, представлява се от адв. ***, 

която се явява лично в сградата на Адвокатска колегия -гр. Варна, редовно 

упълномощена с приложено по делото пълномощно и приета от съда от 

днес.  

МОЛИТЕЛЯТ ***, нередовно призован,  явява  се лично в сградата 

на Адвокатска колегия - гр. Варна, не се представлява.   

Председателят на състава извърши проверка на самоличността 

на молителите по представените документи за самоличност. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО 
 

АДВ.***: Да се гледа делото. 

 

МОЛИТЕЛКАТА ***: Да се гледа делото. 



 

МОЛИТЕЛЯТ ***: Да се гледа делото. 

 

СЪДЪТ, като взе предвид изявленията на страните, намира, че не са 

налице процесуални пречки за разглеждане на делото, поради което, на 

основание чл. 142, ал. 1 ГПК, 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

СЪДЪТ, на основание чл. 143 ГПК, пристъпи към изясняване 

фактическата страна на делото, като запита молителите поддържат ли 

подадената от тях молба с правно основание чл. 50 СК вх. № 

11358/10.02.2020 г. и постигнатото по реда на чл. 51 СК споразумение,  и 

наясно ли са с последиците от развода.  

АДВ.***: От името на моята доверителка, поддържам  молбата за 

развод и постигнатото по реда на чл. 51 СК споразумение.  

МОЛИТЕЛКАТА ***:  Поддържам молбата за развод и 

постигнатото по реда на чл. 51 СК споразумение. Наясно съм с 

последиците от развода. 

МОЛИТЕЛЯТ ***: Поддържам молбата за развод и постигнатото 

по реда на чл. 51 СК споразумение. Наясно съм с последиците от развода.  

СЪДЪТ след изясняване на предварителните въпроси по делото и на 

основание чл. 146 ГПК ПРИСТЪПВА КЪМ ДОКЛАД по делото, като се 

придържа към изготвения с Определение № 3556/04.03.2020 г. проект за 

доклад, а именно: 

            Съпрузите *** и *** са сключили граждански брак на ***., за което 

е съставен Акт за граждански брак № *** г. на Община ***, въз основа на 

който е издадено Удостоверение за сключен граждански брак № ***., 

серия ***, от ***. 

            От брака си имат родени две малолетни деца, а именно: ***, ЕГН: 

*** и ***, ЕГН: ***. 

            Молителите са постигнали споразумение в следния смисъл: 

            1.След развода, упражняването на родителските права спрямо 

родените от брака деца: ***, ЕГН: *** и ***, ЕГН: ***, се предоставят на 

майката ***. 



            2. Местоживеенето на двете деца е при майката, която ще живее 

заедно с децата в семейното жилище, находящо се в гр. ***, ул. „***" № 

***, представляващо три спални, хол, кухня и трапезария в едно.  

            3. След развода, бащата ***, ЕГН: ***, се задължава да заплаща 

месечна издръжка за детето ***, ЕГН: ***, в размер на 270 лв. /двеста и 

седемдесет лева/, считано от влизане в сила на решението за развода, до 

настъпване на причини, обуславящи изменение или прекратяване на 

издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. 

Издръжката на детето в размер общо на 270 лв. /двеста и седемдесет лева/ 

ще се заплаща чрез неговата майка и законен представител ***, ЕГН: ***, 

до 5-то число на месеца по посочена в споразумението от майката банкова 

сметка. 

            След развода, бащата ***, ЕГН: ***, се задължава да заплаща 

месечна издръжка за детето ***, ЕГН: ***, в размер на 270 лв. /двеста и 

седемдесет лева/, считано от влизане в сила на решението за развода, до 

настъпване на причини, обуславящи изменение или прекратяване на 

издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. 

Издръжката на детето в размер общо на 270 лв. /двеста и седемдесет лева/ 

ще се заплаща чрез неговата майка и законен представител ***, ЕГН: ***, 

до 5-то число на месеца по посочена в споразумението от майката банкова 

сметка. 

            Банкова сметка на майката *** за изплащане на издръжка пот.4.1. и 

4.2.: ***. 

            4. Бащата *** ще има правото да вижда двете деца *** и *** и да ги 

взема при себе си както следва: 

            Всяка четна седмица от месеца /втора и четвърта/ в петък от 18.30 

часа, ще взема децата от детската градина, която посещават или от 

училището, в което са записани съобразно ангажиментите им, с 

преспиване в дома си, като ще ги връща в дома на майката в неделя в 16 

часа. 

            На рождените дни на двете деца, всички лични празници, като 

именни дни, първи учебен ден, завършване на училище и др. тържества 

организирани от ръководството на детската градина или училището 

присъстват и двамата родители. 

В знак на добрата воля, двамата родители закупуват за всяко от децата, 

което има рожден ден един общ подарък.  

            На рождения ден на бащата - 25.10.1983 г. той има право да взема 

двете деца от 12 часа по обяд до 21 часа вечерта същия ден, ако децата не 

са заети със занятия в детската градина или в училище. 

            Ако децата са заети в детската градина или в училище бащата има 

право да ги взема след приключване на смяната на всяко оттях в детската 

градина или в училище и ги връща в дома на майка им в 21 часа същия 

ден. 



            Ако рожденият ден на бащата е в почивен ден, събота или неделя, 

той взема двете деца от дома на майка им в 12 часа по обяд и ги връща в 

дома на майка им в 21 часа същия ден, ако не противоречи на т.5.1. от 

настоящото споразумение. 

            На рожденият ден на майката - 21.05.1984 г. - децата остават при 

майката.  

   По време на празниците: Рождество Христово: На 24.12. децата 

остават при майката. На 25.12. бащата ще взема двете си деца от дома на 

майката в 15 часа и ще ги връща отново в дома на майката в 21 часа на 

следващия ден - 26.12.  Нова година: Всяка четна година на 31.12. бащата 

ще взема децата от дома на майката в 17.30 часа и ще ги връща в дома на 

майката в 14 часа на следващия ден 01.01. Всяка нечетна година бащата ще 

взема децата в 17.30 часа на 01.01. с преспиване и ще ги връща на 

следващия ден 02.01. в 14 часа.  

           Великден: Всяка година на самия Велкиден събота, бащата ще взема 

децата в 15 ч. и ще ги връща на майката до 21 часа същия ден. 

  Ваканциите: Лятната ваканция: Бащата ще взема децата при себе си 

с преспиване всяка година през лeтните им ваканции в периода от 01.06. до 

15.09. за общо тридесет календарни дни (два пъти по 15 календарни дни 

или четири пъти по една седмица), през времето когато майката не е в 

платен годишен отпуск, за което майката уведомява бащата, както и по 

време, в което децата не пребивават в лагер, екскурзии, зелени училища и 

др. подобни организирани от училището или от други образователни 

институции мероприятия, които те посещават самостоятелно. Зимната 

/Коледна/ ваканция. 

            Всяка четна календарна година - през първата половина от 

Коледната ваканция, децата *** и *** ще бъдат при майката, а втората 

половина от тази ваканция ще бъдат при бащата с преспиване в дома на 

бащата. 

             Всяка нечетна календарна година - първата половина от Коледната 

ваканция децата *** и *** ще бъдат при бащата с преспиване в дома на 

бащата, а втората половина от тази ваканция ще бъдат при майката. 

Великденска ваканция 

             Всяка четна календарна година - през първата половина от 

Великденската ваканция децата ще бъдат при майката, а втората половина 

от тази ваканция ще бъдат при бащата. 

            Всяка нечетна календарна година - през първата половина от 

Великденската ваканция децата ще бъдат при бащата с преспиване в дома 

му, а втората половина от тази ваканция ще бъдат при майката.  

            Личните празници на родителите на бащата и майката На личните 

празници на родителите на бащата /бабата и дядото на децата/, именни и 

рожденни дни, *** ще взема децата, когато не са пряко ангажирани със 



занимания в детската градина или в училище, за времето от 12 часа до 21 

часа и ще ги връща в дома им при майката същия ден без преспиване. 

            На личните празници на родителя на майката /баба на децата/, 

именни и рождени дни, ако децата при условията на т.5.1. са при бащата, 

майката ще взема децата от дома на бащата за времето от 12 часа и до 21 

часа ще ги връща в дома на бащата съобразно т.5.1. 6. 

            При осъществяване на посочените контакти бащата ще взема децата 

от дома на майката и ще ги връща в дома на майката. 

            В случай, че е в невъзможност да види и вземе децата съобразно 

определените контакти, бащата уведомява майката два дни преди денят, в 

който следва да вземе децата при себе си. 

            Бащата няма право на компенсация за дните, които е пропуснал 

поради служебната си ангажираност или невъзможност да се срещне и 

вземе децата при себе си съобразно определения режим на личен контакт.  

            Страните се съгласяват, че по свое желание децата могат да 

осъществяват контакти с баща си и извън определения режим, като 

майката предоставя възможност за свободно осъществяване на телефонни 

разговори и видео разговори по „Скайп" или друга система на интернет 

видео комуникация във време, удобно за децата, както и възможност за 

кореспонденция - писмена и по електронен път, във време съобразено с 

режима на децата, учебната им програма и удобно за децата.  

            Пребиваванията на децата в лагери, участието им в екскурзии, 

зелени училища и др. подобни, организирани от училището или от други 

образователни институции мероприятия, които те посещават 

самостоятелно, не променят правилата на уговорения режим на лични 

отношения, нито дават право на компенсация на времето, през което 

децата не са били при съответни родител поради пребиваването им на 

лагер, екскурзия, зелено училище или друго подобно мероприятие.  

            Правото да се определи училището, в което учат или ще учат децата 

се упражнява от двамата родители съвместно. 

           Страните се задължават взаимно да си предоставят в установената 

форма съгласие за издаване на задграничен паспорт на всяко от децата и 

съгласие за пътуванията им зад граница, съобразено с уговорените 

родителски права и режим на лични отношения.  

             При промяна на адреса на местоживеене на бащата ***, същият се 

задължава да извести майката ***, с оглед режима на свиждане с децата.  

             5. Семейното жилище представляващо три спални, хол, кухня и 

трапезария в едно, находящо се в гр.***, ул. „***" № ***, след развода ще 

се ползва от майката ***.  

             6. След развода, съпругата възстановява предбрачното си фамилно 

име - ***. 

   7. Имуществени отношения: 

             След развода, съпрузите не си дължат издръжка един на друг.                       



             Придобитите по време на брака движими и недвижими вещи за 

ежедневна употреба, страните са поделили доброволно и извънсъдебно, 

като всяка от тях заявява, че няма претенции към другата за тази подялба. 

             8. Направените по делото държавни такси, страните заплащат по 

равно. 

  Молят съдът да постанови решение, с което да допусне 

прекратяване на брака с развод по взаимно съгласие, на основание чл. 50 

СК, както и да утвърди с решението си постигнатото между страните 

споразумение, на основание чл. 51 СК. 

 

СЪДЪТ, на основание чл. 146, ал. 3 ГПК, предоставя възможност 

на страните да изразят становище по така изготвения доклад и да 

предприемат съответните процесуални действия във връзка с дадените в 

същия указания. 

АДВ.***: Нямам възражения по доклада. Да се приеме за 

окончателен.  

МОЛИТЕЛКАТА ***: Нямам възражения по доклада. Да се приеме 

за окончателен. 

МОЛИТЕЛЯТ ***: Нямам възражения по доклада. Да се приеме за 

окончателен. 

СЪДЪТ, като взе предвид становищата на страните и липсата на 

възражения по изготвения доклад по делото, както и липсата на други 

основания за неговото изменение 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН проекта за доклад по делото, 

обективиран в Определение № 3556/04.03.2020 г. 

СЪДЪТ намира, че следва да бъдат приобщени към 

доказателствения материал по делото представените с молбата писмени 

доказателства, поради което 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА към доказателствата по делото 

представените с молбата документи, както следва: Удостоверение за 

сключен граждански брак серия ***, издадено въз основа на Акт за 



граждански брак № *** г. - оригинал; Удостоверение за раждане № *** на 

***, издадено въз основа на Акт за раждане № *** г. - копие; 

Удостоверение за раждане № *** на ***, издадено въз основа на Акт за 

раждане № *** г. – копие, споразумение между молителите по чл. 51 СК.  

СЪДЪТ запита страните дали имат други доказателствени 

искания. 

АДВ.***: Нямам други доказателствени искания. 

МОЛИТЕЛКАТА ***: Нямам доказателствени искания. 

МОЛИТЕЛЯТ ***: Нямам доказателствени искания. 

         СЪДЪТ, като взе предвид изявленията на страните и липсата на 

други доказателствени искания, счете делото за изяснено от фактическа 

страна, поради което, на основание чл. 149, ал. 1 ГПК 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ 

АДВ.***: Уважаема Госпожо Председател, моля да прекратите брака 

между молителите. Считам, че споразумението не противоречи на закона и 

морала и е в техен интерес. Моля да утвърдите споразумението.  

 

МОЛИТЕЛКАТА ***: Искам да прекратите брака между нас и да 

утвърдите споразумението. 

 

МОЛИТЕЛЯТ ***: Искам да прекратите брака между нас и да 

утвърдите споразумението. 

 

СЪДЪТ намира делото за разяснено, поради което, на основание чл. 

149, ал. 2 ГПК, обявява устните състезания за приключили и посочва, че 

ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

 

ПРОТОКОЛЪТ, изготвен в съдебно заседание, което приключи в 

15.10  часа.   

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

 



 СЕКРЕТАР: 

 


