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 Решение № 60424

Номер 60424 Година 03.07.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 19.06 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Райна Русева

Гражданско I инстанция дело

номер 20205440100089 по описа за 2020 година

***************************************************************************************************************
Р    Е   Ш   И  :

 
   ИЗМЕНЯ размера на издръжката, присъдена по Определението, постановено в съдебно заседание 
на 02.03.2018г. по гр.дело №***/2017г. по описа на РС- С., с което е одобрена постигнатата спогодба 
между Е. М. П., ЕГН *, с адрес ****, и В. Ц. М., ЕГН *, от гр. ****  по силата на която В. Ц. М., ЕГН *, от 
гр. ****, се задължава да заплаща на Е. М. П., ЕГН *, с адрес ***,  в качеството й на майка и законен 
представителката на малолетната Г. В. М., ЕГН****, родена на ****г. ежемесечна издръжка в размер 
на 150,00 лева, считано от 01.04.2017 г., като УВЕЛИЧАВА размера на ежемесечната издръжка от 
150,00 лева на 250,00 лева и ОСЪЖДА В. Ц. М., ЕГН *, от гр. ****,  да заплаща на Е. М. П., ЕГН *, в 
качеството и на майка и законен представител на детето Г.В.М., ЕГН***, допълнително ежемесечна 
издръжка за детето в размер на още 100,00 лева, или общо  250,00 лева ежемесечна издръжка, 
считано от датата на предявяване на исковата молба в съда 24.01.2020г., ведно със законната лихва 
върху всяка  закъсняла месечна вноска  за издръжката.
   ОТХВЪРЛЯ предявения иск на  Е. М. П., ЕГН *, в качеството и на майка и законен представител на 
детето Г. В. М., ЕГН****, за изменение на издръжката в ЧАСТТА за разликата над увеличените 250,00 
лева до пълния претендиран размер от 280,00 лева ежемесечна издръжка за детето Г. В. М., ведно 
със законната лихва.
  ОСЪЖДА  В. Ц. М., ЕГН *, от ****да заплати на Е. М. П., ЕГН *, с адрес гр.****съдебни разноски по 
делото в размер на 230,76 лева /двеста и тридесет лева и шейсет стотинки за заплатено адвокатско 
възнаграждение.   
   ОСЪЖДА  В. Ц. М., ЕГН *, от ****, да заплати държавна такса  по сметка на Районен съд- С. в 
размер на 144,00 лева /сто четиридесет и четири лева/, изчислена  върху увеличения размер на 
издръжката. 
    ПОСТАНОВЯВА на основание  чл. 242 ал.1 от ГПК предварително изпълнение на Решението  в 
частта на определената издръжка.
   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд- С. в двуседмичен срок, считано от 
03.07.2020г.
  ДА СЕ ВРЪЧАТ на страните преписи от Решението чрез адв.М. и адв.С..
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                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:


