
16.02.2018
гр. Варна

ДО: ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ
Чрез Районен съд - Добрич

ОБЖАЛВАНЕ на Определение № 215 от 02.02.2018 
по гр. дело № 3307/2017 по описа на ДРС – VI състав
Районен съдия Соня Дженкова

ОТ: 
Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН 5707304036,
посочена от ДРС за ответник
по гр. дело № 3307/2017 по описа на ДРС – VI състав
Адрес: ул. “Г. Бакалов” 17, вх. 7, ап. 80
гр. Варна 9010
Стац. тел. 052988600
Моб. тел. 0888609072

ПОЧИТАЕМИ ОКРЪЖЕН СЪДИЯ,

Обжалвам Определение № 215 от 02.02.2018 на съдия Соня Дженкова от
ДРС, с което районният съдия изпраща дело № 3307/17 в РС-Варна по 
подсъдност. Съдия Дженкова твърди, че аз съм поискала това в отговора си по 
чл. 131 ГПК от 31.01.2018, получен в ДРС на 02.02.2018. Действително, 
поискала съм, наред с други искания, и изпращане в РС-Варна, но не съм 
писала, че искам делото да се изпрати, БЕЗ ищецът да е уточнил адреса на 
ответницата. А и досега, 5 месеца след внасянето на ИМ, ищецът все още не е 
уточнил адреса на ответницата. Това не е единствената нередовност на ИМ. В 
отговора си по чл. 131 ГПК съм описала всички нередовности и с плътен 
шрифт съм подчертала, че: „близо 5 месеца след подаването на ИМ в РС-
Добрич, тя все още е с неотстранени нередовности. Това е така, понеже 
става дума за криминален случай (документно престъпление) и оттам – 
грешка при посочване на ответника“     

Съдия Дженкова не е обърнала внимание на написаното в отговора ми. 
Очевидно не е имала физическа възможност да разгледа по-внимателно моя 
отговор, т.к. е издала определението си в деня на получаването му.  Не за пръв 
път съдия Дженкова прибързва с действията си по дело № 3307/17. Четвърти 
месец се опитвам да обясня, че по много причини не съм надлежен ответник по
дело № 3307/17. Два пъти пиша отговор в срока по чл. 131 ГПК, но съдията не 
обръща внимание нито на аргументите ми, нито на молбите ми. Първият път 
съдията хвърли отговора ми по чл. 131 ГПК в кошчето за боклук, образно 
казано, защото ищецът още не беше уточнил името на ответницата. Той го 
уточни чак на 29.11.2017 – три дни СЛЕД края на първия срок по чл. 131 ГПК. 
Заради компрометирания по вина на ищеца първи срок по чл. 131 ГПК – не по 
вина на ответника, а по вина на ищеца! аз си отговорих в срока! – съдия 
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Дженкова разпореди да тече нов срок по чл. 131 ГПК и след изтичането му 
издаде определението, което обжалвам сега. Всички адвокати, с които съм се 
консултирала, са изумени от  случая – ищецът да уточнява името на ответника 
СЛЕД изпращане на копие от ИМ с разпореждане към ответника за отговор по 
чл. 131 ГПК!  Уточняването на името на ответника се прави ПРЕДИ това, 
естествено. Два срока по чл. 131 ГПК заради ищеца! Невероятно, но факт!   

И как всъщност ищецът „уточни“ името на ответницата на 29.11.2017? 
Като обясни, че брокерите били допуснали грешка в една буква и затова името 
следвало да се чете не Рената, а Ренета. Слагам „уточни“ в кавички, защото 
името на ответницата не подлежи на уточняване. Това е така, т.к. то фигурира в
застрах. полица, приложена като копие към ИМ, откъдето е взето. Брокерите на
свой ред са го взели от Свидетелството за регистрация на колата /част I/ на 
МВР („Талон“). Разговаряла съм с тях. Много са притеснени. С уточняването 
на името ищецът все едно казва:  “Уточнявам, че при сключване на 
процесната ЗГО, пред брокерите е бил представен талон, в който името на 
собственичката на колата не е било Рената, а Ренета“.  

Съдия Дженкова не е съобразила, че без значение дали името е Рената 
или Ренета – и в двата случая такъв талон, в който фигурира моето ЕГН, е 
фалшив, т.к. аз нямам кола и никога не съм имала. Още в началото на ноември 
съм уведомила ДРС, че от Пътна полиция гр. Варна ми е издадено официално 
удостоверение, в което се казва, че на мое име и ЕГН няма регистрирана 
“бивша, настояща и/или предстояща собственост” на каквото и да било МПС. 
Копие от това официално удостоверение съм приложила и към отговора си по 
чл. 131 ГПК, получен в ДРС на 02.02.2018, като изрично съм написала, че 
„името на ответницата не подлежи на уточняване. Все едно да се уточнява, 
че на брокерите е бил представен не талон, в който името е било Рената, а 
талон, в който името е било Ренета.  И в двата случая талонът е бил  
фалшив, „неистински – неавтентичен и неверен“ по думите на изп. дир. 
Росен Младенов (ищеца по делото)“. 

За адреса не съм писала изрично, че също не подлежи на уточняване, а 
съм оставила възможност на съдия Дженкова сама да се досети, като съм 
приложила официално писмо от кметство Росеново, в което се казва: „Улиците
в с. Росеново са по номера. С. Росеново, общ. Добричка, ул. “Суха река“ 5 не 
съществува.“  Несъществуващият адрес на ответницата също е наличен в 
застрахователната полица, приложена като копие към ИМ, откъдето е взет – 
класическо документно престъпление. Съдия Дженкова обаче продължава да 
твърди, че аз, Ренета от Варна, съм ответницата с несъществуващия адрес в с. 
Росеново, Добричко, посочена в процесната ЗГО като собственица на кола и 
шофьорка с 35 години стаж. Аз, която нямам нито ден шофьорски стаж!

Аз не съм надлежен ответник, не само защото не съм шофьор и не 
само защото не съм  собственик на колата, посочена в приложената към ИМ 
застрах. полица “ГО“, а и защото не съм описаната в ИМ закоравяла 
престъпница, развила "многогодишна порочна практика" по измамно, 
привидно, фиктивно, симулативно и пр. регистриране и застраховане на 
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"огромен брой" коли на свое име, извършвала "престъпната си дейност" изцяло
„по занятие" като подставено лице („сламен“ човек), многократно "услужвала" 
със своята самоличност на румънски граждани с цел лична облага и умишлено 
ощетяване на застрахователя и нарушаване законодателствата на България и 
Румъния. Ищецът „ме“ е описал като същински член на ОПГ, без да приложи 
нито едно доказателство! 

"Посоченото – твърди ищецът в исковата си молба, – съставлява 
безспорно заобикаляне,както на данъчното, транспортното, така и на 
гражданското и търговското законодателство. При знание за 
действителната ПРОТИВОЗАКОННА дейност, предмет на която е 
застрахованото МПС, застрахователят не би сключил тази застраховка, 
защото по този начин най - малкото излиза, че сам участва в ПРЕСТЪПНАТА
ПРОТИВОЗАКОННА СХЕМА."

Четвърти месец вече търпя унижението да бъда "идентифицирана" от 
ДРС като ПРЕСТЪПНИЦА. Представила съм предостатъчно доказателства, 
че нямам нищо общо с чудовищния “ми” образ от ИМ на ищеца. Съдия 
Дженкова много добре знае, че страдам от нарочването ми за тази отвратителна
ответница. Знае и че Прокуратурата разследва случая – лично г-жа Анна 
Великова, административният ръководител на ДРС, е уведомила РП-Добрич. 
Знае, че в момента тече проверка не само в гр. Варна, но и в гр. София. 

След всичко това, упоритостта на районния съдия, с която продължава 
да ме посочва като ответница по гр. д. № 3307/17 на ДРС, е доста странна, меко
казано. Тази нейна упоритост, съчетана с отказа иѝ  да уведоми ищеца за 
наличието на данни за документни престъпления в приложената към ИМ 
застрах. полица, превръща действията иѝ  по дело № 3307/17 от случайна грешка
в умишлено погазване на конституционните ми права. И то от Съдия!

С оглед на гореизложеното Ви моля да отмените Определение № 215 от 
02.02.2018 на съдия Дженкова, като дадете съответните указания на районния 
съдия според Ваша компетентна преценка. Според мен, ИМ е с неотстраними 
нередовности и следва да се върне на ищеца, а делото да се прекрати. И без 
това такъв иск– за прогласяване нищожност на ЗГО – е недопустим, т.к. в 
Кодекса за застраховането е уредено обявяване нищожност само на 
доброволните застраховки, а „ГО“ е задължителна. За ЗГО в КЗ императивно е 
записано, че застрахователят е длъжен да плати на пострадалото или увредено 
трето лице, независимо от всички дефекти на договора, в т.ч. дори 
застрахованият да го е увредил умишлено (!) –  чл. 432, ал. 3 от КЗ, в сила от 
01.01.2016. Едва след като вече е платил, застрахователят има право да предяви
регресен иск срещу застрахования - чл. 433 КЗ. Това означава, че никой 
застраховател няма правен интерес да предявява иск за нищожност на ЗГО, 
БЕЗ да е представил доказателства, че е платил на увредената или пострадалата
страна, каквито доказателства в настоящия случай липсват, макар че в ИМ се 
споменава за настъпило застрахователно събитие в Румъния. По въпроса за 
забраната да се прогласява нищожност на ЗГО, преди застрахователят да е 
обезщетил пострадалата или увредена трета страна, има предостатъчно 

3



указания на КФН още от 2015 г.,  директиви на ЕС още от 2009, както и 
съдебна практика, в  т. ч. и на Европейския съд. 

Ще завърша, като цитирам края на отговора си по чл. 131 ГПК, получен 
в ДРС на 02.02.2018:   
 
„НАКРАТКО. Не съм ответник по дело 3307/17. Разкрити са престъпни 
обстоятелства – несъществуващ адрес, наличен в документ. Исковете 
противоречат на КЗ, ТЗ, ГПК, ТР 5/14 на ВКС и правото на ЕС. 

НАЙ-ВАЖНОТО ОТ ОТГОВОРА. Всъщност с настоящото дело, под 
претекста за борба с описаната в исковата молба схема, ищецът преследва 
именно тази забранена от законодателството на ЕС цел - чрез 
прогласяването на застрахователния договор за нищожен на някое от 
предявените с исковата молба основания, респ. чрез унищожаването му, да
изключи собствената си отговорност пред пострадалите при ПТП с 
участието на застрахования автомобил лица  Преследването именно на 
този мотив се признава и в самата искова молба, в която правният 
интерес от завеждане на делото е обоснован по следния начин: „ ... ако 
нищожната/унищожаемата полица продължи да съществува в правния 
мир, това би означавало, че при евентуално настъпване на 
застрахователно събитие застрахователят ще е длъжен да изплати 
застрахователно обезщетение, което несъмнено ще доведе до засягане на 
неговия патримониум чрез увеличаване на неговия пасив". Нещо повече, 
ищецът признава, че е узнал за настъпило ПТП в чужбина с участието на 
застрахования автомобил и че води делото именно, за да се освободи от 
евентуалната си отговорност пред увредените при ПТП трети лица. 
Изправен пред законовата забрана по чл.432, ал.2, in fine от КЗ да 
релевира възраженията си в производството по предявения от 
пострадалото лице пряк иск (чл.18 от кодифицираната Директива 
2009/103/ЕО), ищецът се домогва да постигне същия забранен резултат, а 
именно отпадане на неговата отговорност, като въз основа на същите по 
естеството си доводи иска прогласяване на нищожността, респ. 
унищожаването на застрахователния договор в производство, водено 
срещу застрахования.“

Оставам в очакване да отмените Определение № 215 от 02.02.2018 на съдия 
Соня Дженкова от ДРС.

С почит: (подпис)

16.02.2018
гр. Варна
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