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 Решение № 60539

Номер 60539 Година 01.09.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 18.08 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Райна Русева

Гражданско I инстанция дело

номер 20205440100275 по описа за 2020 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

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

 
   ИЗМЕНЯ размера на ежемесечната издръжка, която Г. А. З., ЕГН* от с. М., общ. Д., се е задължил 
да заплаща по силата на одобрената с Определението от съдебно заседание, проведено на 
18.01.2008г. спогодба по гр.дело №1312/2007г.  по описа на РС- С., между В. Т. П., ЕГН*,  в 
качеството й на майка и законен представител на Я. Г. З., ЕГН*, и Г. А. З., ЕГН * от с. М., общ. Д., като 
УВЕЛИЧАВА размера на ежемесечната издръжка за Я. Г. З., ЕГН*, от 70,00 лева /седемдесет лева/ на 
250,00 лева /двеста и петдесет лева/, считано от 13.03.2020г., като ОСЪЖДА Г. А. З., ЕГН* от с. М., 
общ. Д. да заплаща на Я. Г. З., ЕГН*, с адрес****, действаща със съгласието на своята майка и 
законен представител В. Т.А П., ЕГН*, ежемесечна издръжка в размер допълнително на още 180,00 
лева, или общия размер на издръжката става  250,00 лева, считано от 13.03.2020г. до настъпване на 
основания за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка 
просрочена месечна вноска за издръжката.
   ПОСТАНОВЯВА на основание  чл. 242 ал.1 от ГПК предварително изпълнение на Решението  в 
частта на  увеличената издръжка.
  ОСЪЖДА Г. А. З., ЕГН* от с. М., общ. Д.да заплати по сметка на Районен съд- С. държавна такса в 
размер на 259,20 лева, изчислена върху увеличения размер на издръжката.
  ОСЪЖДА Г. А. З., ЕГН* от с. М.о, общ. Д. да заплати на адвокат М. П. Ш.- М.- адвокат при 
Адвокатска колегия - С., адвокатско възнаграждение по гр.дело №275/2020г. по описа на РС- С. в 
размер на 300,00 лева /триста лева/.
   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд- С. в двуседмичен срок от 01.09.2020г. 
    ДА СЕ ВРЪЧАТ на страните преписи от настоящото Решение.

           РАЙОНЕН СЪДИЯ:
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