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                        Р Е Ш Е Н И Е № 663

                                       гр. Сандански, 21.03.2014г. 

                                         В ИМЕТО НА  НАРОДА 

         РАЙОНЕН СЪД – САНДАНСКИ, гражданско отделение - втори състав в публично заседание на 06.03.2014  г. в състав:                 
                                                         Председател: Бисерка Бакалова
                                                         Секретар: Йорданка Стойкова
в присъствието на прокурор Жана Захова, като разгледа докладваното от съдия Бакалова гр. д. № 1227 по описа на съда за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното: 
	 
	Водим от горното и на основание чл. 132, ал. 1, т. 2 от СК и чл. 134 от СК, съдът 
                                          Р Е Ш И :

	ЛИШАВА С. С. Д. с ЕГН XXXXXXXXX от гр. XXXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXXX” № XX от родителските й права спрямо сина й К. С. И. с ЕГН XXXXXXXXXXXX, поради трайно неполагане на грижи и недаване на издръжка без основателна причина. 
         ОПРЕДЕЛЯ на С. С. Д. с ЕГН XXXXXXXXXXX от гр. XXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXXX” № XX режим на лични контакти със сина й К. С. И. с ЕГН XXXXXXXXXXXXX всеки последен съботен ден от месеца от 10,00 ч. до 16,00 часа по местоживеене на детето.
         ОСЪЖДА С. С. Д. с ЕГН XXXXXXXXXXX от гр. XXXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” № XX да заплаща на малолетното си дете К. С. И. с ЕГН XXXXXXXXXXX, чрез неговия баща и законен представител С. К. И. с ЕГН XXXXXXXXXXXX от с.XXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” № XX, месечна издръжка в размер на 100 (сто) лева, считано от 19.09.2014 година до настъпване на основания за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска. 	
          ОСЪЖДА С. С. Д. с ЕГН XXXXXXXXXXX от гр. XXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXXXX” № XX да заплати по сметка на Районен съд –Сандански сумата от 144 (сто четиридесет и четири) лева, за държавна такса върху уважения размер на издръжката, както и пет лева за издаване на изпълнителен лист.  
          ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на особения представител на ответницата адвокат Д. К. А. от АК – Благоевград  в размер на 150 (сто и петдесет) лева, които са внесени от ищеца по делото с вносна бележка от 04.12.2013 година, а за целта в полза на адв. А. да се издаде разходен касов ордер и същият, заедно с препис от настоящото решение се предаде на гл. счетоводител на РС - Сандански.  
            След влизане в сила на настоящото решение препис от него да се изпрати на общината по постоянен адрес на С. С. Д. за вписване на лишаването от родителски права, както и на Дирекция "Социално подпомагане" - XXXXXXXXXXXX.  
           Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - гр. Благоевград в двуседмичен срок от връчването му на страните и на прокурора.  

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

   

