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 Решение № 77

Номер 77 Година 01.07.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 18.06 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Мария Славчева

Гражданско I инстанция дело

номер 20205430100007 по описа за 2020 година

                                            Р Е Ш И:

    ИЗМЕНЯ размера на ежемесечната издръжка , която с протоколно 
определение от 27.11.2013 година,постановено по гр.д.№267/2013година по 
описа на Мадански районен съд по одобрена съдебна спогодба  Р. Н. С. – ЕГН 
*, А.: гр.Р., ул.”....” №., се е задължил да заплаща на А. М. М. – ЕГН *, А.: гр.
Р., ул.”....” №...,   за детето Л. Р. С. ЕГН * в размер на 120 лв. (сто и двадесет 
лева), считано от 01.10.2013 г. като        я УВЕЛИЧАВА от 120(сто идвадесет) 
на 160лева (сто и и шестдесет лева) и която да заплаща до десето число на 
всеки месец, ведно със законната лихва върху главницата,считано от 
10.01.2020година върху всяка просрочена вноска, и която да заплаща до 
настъпване на обстоятелства, водещи до изменение  или прекратяване на 
плащането и ОТХВЪРЛЯ ИСКА в разликата над уважения размер 160(сто и 
шестдесет) лева до претендирания размер 300(триста) лева, като 
неоснователен и  недоказан.
    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на А. М. М., заместващо 
липсващото съгласие на бащата Р. Н. С., за издаване на паспорт по реда на 
Закона за българските лични документи на малолетното  у дете Л. Р. С. с ЕГН 
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*, родено на *** г., като недопустимо, поради липса на правен интерес от 
разглеждането му  и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 7 от описа на 
Районен съд – М. за 2020 г. в посочената част(като в тази част решението е с 
характер на определение).
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ, заместващо съгласието на бащата Р. Н. С., с ЕГН *, с 
А. гр.Р.,община Р.,ул.....№.., дъщеря му Л. Р. С., с ЕГН *, родено на ** г., да 
пътува  придружавана от майка си  А. М. М., с ЕГН *, в рамките на 
Европейския съюз за срок от пет години.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането за даване разрешение заместващо 
съгласието на бащата Р. Н. С., с ЕГН *, с А. гр.Р.,община Р.,ул.....№..., дъщеря 
му Л. Р. С., с ЕГН *, родено на ***г., да пътува  придружавана от майка си  А. 
М. М., с ЕГН * до Турция и Великобритания, както и от друго упълномощено 
от майката лице.
ОСЪЖДА Р. Н. С. да заплати по сметка на Мадански районен съд държавна 
такса върху увеличения размер на издръжка в размер на сумата  57.60 лв.,
както  и да заплати за служебно издаване изпълнителен лист сумата 5 лева.
ОСЪЖДА А. М. М. да заплати по сметка на Мадански районен съд 30 лева 
държавна такса и 5(пет лева)разноски за служебно издаване на изпълнителен 
лист.
ОСЪЖДА Р. Н. С. да заплати на А. М. М. направените разноски съразмерно 
уважената част иска за издръжка в размер на сумата 71.11(седемдесет един 
лев,единадесет стотинки) лева.
ОСЪЖДА А. М. М. да заплати на Р. Н. С. направените разноски съразмерно 
отхвърлената част на иска за увеличение на издръжка в размер на сумата 
83.58лева(осемдесет и три лева, петдесети осем ст.).
ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на 
решението, в частта му относно присъдените издръжка и за даващото 
разрешение заместващо бащата съгласие за пътуване в страни от Европейския 
съюз.
РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред  Смолянски окръжен съд 
в двуседмичен срок, считано от 02.07.2020г.  
                                                                          
                                                                          СЪДИЯ:


