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 Решение № 60553

Номер 60553 Година 05.10.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 29.09 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Златанова

Гражданско I инстанция дело

номер 20205440100406 по описа за 2020 година

Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ на основание чл. 150, във вр. с чл. 143, ал. 1 от Семейния кодекс месечната издръжка, 
която Д. С. Б., ЕГН * от гр. С., ул. „В“ № 2, вх. Б, . 4, ап. 26 следва да заплаща по силата на влязло в 
сила Решение № 7/05.01.2017 г. по гр. д. № 883/2016 г. на РС С. на детето **** Б., ЕГН *, Ч. неговата 
майка и законна представителка Е. С. Б., ЕГН * – и двамата от гр. С., ул. „В“ № 2, вх. Б, . 4, ап. 11, 
като УВЕЛИЧАВА размера на издръжката от 130 лв. на 250 лв., считано от 01.06.2020 г. до 
настъпване на обстоятелства за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със 
законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното ѝ заплащане.
ОСЪЖДА Д. С. Б., ЕГН * от гр. С., ул. „В“ № 2, вх. Б, . 4, ап. 26 да заплати на основание чл. 78, ал. 1 
ГПК на **** Б., ЕГН *, Ч. неговата майка и законна представителка Е. С. Б., ЕГН * – и двамата от гр. С., 
ул. „В“ № 2, вх. Б, . 4, ап. 11 сумата от 330 лв. за направените деловодни разноски за адвокатско 
възнаграждение.
ОСЪЖДА Д. С. Б., ЕГН * от гр. С., ул. „****“ №****, вх. ***, . ***, ап. **** да заплати на основание чл. 78, 
ал. 6 от ГПК по сметка на СмРС сумата от 172,80 лв. държавна такса върху увеличената издръжка.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му за увеличените издръжки.
Решението не подлежи на обжалване.
Решението да се връчи на страните, като на ищеца Ч. адв. М..

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


