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                                 Р Е Ш Е Н И Е № 1626 

                                       гр. Сандански,11.06.2018 г.  

                                         В ИМЕТО НА  НАРОДА 

         РАЙОНЕН СЪД – САНДАНСКИ, гражданско отделение - втори състав в публично заседание на 22.05.2018 г. в състав:                 
                                                         Председател: Бисерка Бакалова
                                                         Секретар: Валентина Томова
в присъствието на прокурор Теодора Тодорова, като разгледа докладваното от съдия Бакалова гр. д. № 1182 по описа на съда за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното: 
	
              Производството е с правно основание чл. 132, ал. 1, т. 2 от СК и е образувано, въз основа на иск, предявен от Д. Н. С. от гр. XXXXXXXXX срещу З. Г. Ф. от същия град. 
       Ищецът твърди, че заедно с ответницата са родители на непълнолетното дете Д., родено на 01.02.2002 г. в гр. XXXXXXXXX. Твърди, че детето  е родено по време на фактическото им съпружеско  съжителство. Твърди, че до навършване на 5-годишна възраст Д. е бил отглеждан съвместно от двамата, след което майката напуснала семейно жилище и оставила детето при него и от тогава той сам се грижи за сина си, а майката не полага никакви грижи за него. Ищецът твърди, че със съдебно решение, постановено по гр. д. 870/2015 година на Санданския районен съд е предоставил упражняването на родителските  права по отношение на детето на него, определил  е местоживеенето на детето при него, а на майката е бил определен режим на лични отношения, както и че тя е била осъдена да заплаща издръжка. Твърди, че от постановяване на решението през 2016 г. майката не се е явила нито веднъж за да упражни правото си на лични контакти, не е заплащала определената месечна издръжка и не се е интересувала от детето. Твърди, че Д. е спортист и спортува в Клуб по бойни изкуства „XXXXXXXXXX“, редовно се явява на състезания. Твърди, че отсъствието на майката му създава административни пречки, тъй като не може да излиза в чужбина за участие в международни състезания. Ищецът твърди, че в периода от 2007 г. до 2017 г., вече повече от 10 години, ответницата трайно не полага грижи за сина си, не се интересува от него, не дава издръжка без основателна причина, поради което твърди, че са налице предпоставките за лишаването й от родителски права.
            Ищецът иска от съда да постанови решение, с което да лиши от родителски права З. Г. Ф. по отношение на детето й Д. Д. С., роден на 01.02.2002 година, поради трайно неполагане на грижи по отглеждането и възпитанието на детето и недаване на издръжка, без основателна причина за това. 
           Ответницата, чрез назначения й особен представител, подава отговор на исковата молба, с който оспорва иска, като не излага факти. 
	   В съдебно заседание ищцът, чрез процесуалния си представител поддържа иска. Ответницата не се явява. Вместо нея се явява назначеният й особен представител. Същият поддържа отговора на исковата молба. Прокурорът пледира за лишаване от родителски права на ответницата по отношение на непълнолетното й дете.  
	Отдел “Закрила на детето” – гр. XXXXXXXXXX изпраща социален доклад, в който не се изразява становище по предявения иск. 
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства намира за установени следните факти: 
Ищецът и ответницата живяли съвместно на съпружески начала и от връзката им на 01.02.2002 година се родил Д. Д. С.. Родителите заедно отгелждали сина си до навършване на 5 годишна възраст, когато се разделили. Майката напуснала семейното жилище в гр.XXXXXXXXX и оставила сина си при ищеца. От тогава – 2007 година до момента, грижите за отглеждането и възпитанието на Д. се поели изцяло от бащата. От 10 години майката не е идвала да види сина си, не се е обаждала и никой не знае къде е местонахождението й. Междувременно Д. е завършил основно образование в Основно училище “XXXXXXXXX”. През настоящата учебна година е ученик в девети клас в XXXXXXXXX училище – XXXXXXXX.  Членува в Спортен клуб “XXXXXXXXX”  с профил “Източни бойни изкуства”. Медалист е и носител на призови награди от множество състезания в страната. Между Д. и баща му има силна емоционална връзка. Видно от социалния доклад е, че между тях има доверие и разбирателство. Д. не помни и не познава майка си. Тя не му се е обаждала и не му е изпращала подаръци. Д. не контактува с роднините по майчина лииня. От тяхна страна никой не се е обаждал и не се е интересувал за него. 
С решение № 984, постановено по гр. дело № 870/ 2015 година, влязло в сила на 09.06.2016 година на Районен съд – Сандански, упражняването на родителските права по отношение на Д. е било предоставено на баща му, местоживеенето на Д. е било определено при баща му, а на майката е бил определен режим на лични отношения, тя е била осъдена да му плаща издръжка в размер на 120 лева месечно, считано от 05.01.2016 година.  От момента на постановяване на съдебното решение майката не е използвала определения й режим на лични отношения и не е плащала определената издръжка. Д. и баща му продължават да живеят сами в наето жилище в гр.XXXXXXXXXX. Баща му работи като строител и реализира доходи около 500 лева месечно. 
При така установеното от фактическа страна, съдът намира иска за основателен по следните съображения:
Родителските права и задължения - правата и задълженията на родителите по отношение на ненавършилите им пълнолетие деца са уредени от Семейния кодекс и ръководно начало при уреждането им е грижата за децата и защитата на техните интереси. Законът овластява родителите да се грижат за децата си - да ги отглеждат, възпитават, надзирават и представляват. Родителите не са само овластени, но и задължени да вършат това, ето защо техните права представляват едновременно и родителски задължения.
Титуляри на родителските права и задължения са родителите, като всеки от тях е носител на правата и задълженията в пълния им обем. Родителските права и задължения възникват при условията на закона, техен източник е кръвния произход или осиновяването. Тези права и задължения не могат да бъдат прекратявани, изменявани или преотстъпвани по волята на родителите. В разпоредбата на чл. 132 от СК е уредено лишаването от родителски права. Същото представлява цялостно отнемане на родителските правомощия като мярка за защита на децата в отношенията им с родителите. Основанията за посочената мярка са изчерпателно изброени в ал.1, т. 1, т. 2  от цитирания текст от закона и всяко от тях е отделно самостоятелно основание за лишаване от родителски права. Съгласно точка втора, когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка, родителят може да бъде лишен от родителски права.
В настоящия казус, се установи, че майката на непълнолетния Д. се е дезинтересирала от него, не се грижи за отглеждането и възпитанието му, не му дава  издръжка и същите задължения са поети изцяло от бащата. Ответницата не само, че не отглежда и не възпитава детето си, но не дава и средства за неговата издръжка. Майката е напуснала семейството, когато Д. е бил 5 годишен и от тогава вече 10 години не го е виждала, дори не се е обаждала по телефона и не се е интесувала за него, за неговото здраве и развитие.  Д.  дори не я помни и не я познава. 
От изложеното до тук може да се направи извода, че без основателна причина майката трайно не изпълнява родителските си задължения. Съдът намира, че се касае за виновно бездействие на единия от родителите по отношение на детето. Налице е продължително, твърдо установено пълно дезинтересиране от детето и това в продължение на повече от десет години. З. Ф. Г. произволно се е “самоосвободила” от родителските си функции. Затова и формалното им притежание е неоправдано, безпредметно и нецелесъобразно за интересите на непълнолетния Д..   
	Предвид изложеното, съдът намира, че З. Ф. следва да бъде лишена от родителски права по отношение на детето й Д.,  след което губи родителските си права относно личността на децата, а именно отглеждане, възпитание, надзор, съвместно живеене, даване на съгласие за осиновяване, както и относно представителството и попечителското съдействие при извършването на правни действия. 
	Понеже издръжката, която майката дължи на детето и мерките относно личните отношения между майката и детето Д. са определени с влязло в сила съдебно решение на СРС по гр. дело № 870/ 2015 година – цитирано по- горе, в настоящото производство съдът не се прознася по този въпрос.  
        На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК съдът възлага в тежест на ответницата дължимата държавна такса върху присъдената издръжка.        
	Водим от горното и на основание чл. 132, ал. 1, т. 2 от СК, чл. 78, ал. 1 ГПК, съдът 
                                          Р Е Ш И :

	ЛИШАВА З. Г. Ф. с ЕГН XXXXXXXX с посотянен адрес в гр.XXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” № XX от родителските й права спрямо сина й Д. Д. С. с ЕГН XXXXXXXXXX поради трайно неполагане на грижи и недаване на издръжка без основателна причина. 
          ОСЪЖДА Г. Ф. с ЕГН XXXXXXXX с посотянен адрес в гр.XXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” № XX сумата от 50 (петдесет) лева, за държавна такса по производството, както и пет лева за държавна такса за издаване на изпълнителен лист.  
          ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на особения представител на ответницата адвокат Ж. Т. Т. от АК – XXXXXXXXXXX  в размер на 160 (сто и шейсет) лева, които са внесени от ищеца по делото с вносна бележка от 08.02.2018 година, а за целта в полза на адв. Т. да се издаде разходен касов ордер и същият, заедно с препис от настоящото решение се предаде на главния счетоводител на РС - Сандански.  
            След влизане в сила на настоящото решение препис от него да се изпрати на общината по постоянен адрес на З. Г. Ф. за вписване на лишаването от родителски права, както и на Дирекция "Социално подпомагане" - XXXXXXXXXX.  
           Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - гр. Благоевград в двуседмичен срок от връчването му на страните и на прокурора.  

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

   



