
 

РЕШЕНИЕ

Номер 455 25.09.2020 г. Град Смолян

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд – Смолян  

На 26.08.2020 година в публично заседание в следния състав:

 Председател: Райна И. Русева
Секретар: Татяна Я. Кишанова

като разгледа докладваното от Райна И. Русева Гражданско дело №
20205440100309 по описа за 2020 година
****************************************************************************************************************************************

РЕШИ:

   ИЗМЕНЯ размера на ежемесечната издръжка, която Р. Н. О. , ЕГН**********, с
адрес ****** се е задължил по силата на одобрената спогодба с Определение от
съдебно заседание на 24.09.2012г. по гр.дело №643/2012г. по описа на РС- Смолян, да
заплаща  на Д. Р. Г. , ЕГН**********, с адрес *****, в качеството й на майка и законен
представител на малолетното дете Л. Р. О., ЕГН****, като УВЕЛИЧАВА размера на
ежемесечната издръжка от 80,00 лева /осемдесет лева/ на 300,00 лева /триста лева/,
считано от 09.04.2020г.  до настъпване на основание за изменение или прекратяване на
издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, която издръжка да
се заплаща от Р. Н. О. , ЕГН**********, на Д. Р. Г. , ЕГН**********, с адрес ***** в
качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Л. Р. О., ЕГН*****.

   ПОСТАНОВЯВА на основание  чл. 242 ал.1 от ГПК предварително изпълнение на
Решението  в частта на  увеличената издръжка.

    ОТХВЪРЛЯ  предявения иск от Д. Р. Г. , ЕГН**********, в качеството й на майка и
законен представител на малолетното дете Л. Р. О., ЕГН**** срещу Р. Н. О. ,
ЕГН**********, в ЧАСТТА за увеличение на ежемесечната издръжка за Л. О. за
разликата над 300,00 лева до пълния претендиран размер от 350,00 лева.

  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ, заместващо съгласието на бащата Р. Н. О. , ЕГН**********,
с адрес ****, детето Л. Р. О., ЕГН**** да пътува до всички Европейски държави, както
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и до Турция  и се връща обратно в РБългария, без да е необходимо съгласието на
бащата Р. Н. О. , ЕГН**********, като детето бъде придружавано само от неговата
майка  Д. Р. Г. , ЕГН**********,или от друго, упълномощено от нея лице, без
ограничение на броя на пътуванията, за срок от пет години от постановяване на
настоящото Решение.

   ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ да се издаде паспорт за пътуване в чужбина на детето Л. Р.
О., ЕГН****, представлявана от своята майка и законен представител Д. Р. Г. ,
ЕГН**********, по заявление, подадено само от майката Д. Р. Г. , ЕГН**********, , с
адрес *****без да е необходимо съгласието на бащата Р. Н. О. , ЕГН**********, което
разрешение замества съгласието на бащата Р. Н. О. , ЕГН**********.

  ДОПУСКА на основание чл.127а, ал.4 от СК предварително изпълнение на
Решеинето в частта относно уважените искове по чл.127а, ал.2 от СК за даденото
разрешение за пътуване извън страната на детето Л. О. и издаване на паспорт по
чл.127а, ал.2 от СК.

   ОСЪЖДА Р. Н. О. , ЕГН**********, с адрес ****, да заплати на Д. Р. Г. ,
ЕГН**********, с адрес* г*****, в качеството й на майка и законен представител на
малолетното дете Л. Р.О., ЕГН****   направените съдебни разноски по делото в размер
на 366,66 лева.

   ОСЪЖДА Р. Н. О. , ЕГН**********, с адрес ****да заплати по сметка на Районен
съд- Смолян държавна такса в общ размер от 341,80 лева.

   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Смолян в двуседмичен срок
от връчването му на страните.

    ДА СЕ ВРЪЧАТ на страните преписи от настоящото Решение.
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