
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№

21.05.2018г., гр. Плевен

В ИМЕТО НА НАРОДА

Плевенският районен съд, ХІІ-ти граждански състав, в закрито заседание
на 21.май. 2018 година в състав:

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАЛИЦА МАРИНСКА
като разгледа докладваното гр. д. № 1718 по описа за 2018 г. на основание

данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:
Гр.д.№ 1718/2018г. на ПлРС, е образувано въз основа на ИМ от РЕНЕТА

ТОДОРОВА  СТОЯНОВА  И  ГЕНАДИЙ  ТОДОРОВ  НАЙДЕНОВ,  против
СТАНИМИР  ГЕОРГИЕВ  КОЖУХАРОВ,  РАЙНА  ИЛИЕВА  ТОЛЕВА,
ВАСКО  НИКОЛАЕВ  ДАНАИЛОВ,  ЕЛИСАВЕТА  ДИМИТРОВА
ДАНАИЛОВА, ИВАЙЛО МИЛЧЕВ БИРОВСКИ и ЖУЛИЕТА СТАМЕНОВА
БИРОНСКА, с която са предявени искове по чл. 44, ал.1, вр. чл. 26 от ЗЗД, по
чл. 26, ал.2  от ЗЗД, по чл. 42, ал.2 от ЗЗД и по  чл. 108 от ЗС.

Следва на основание чл.131, ал.1 от ГПК да се изпрати препис от исковата
молба и приложенията на всеки от ответниците, на които следва да бъде указано,
че може да подадат писмен отговор в едномесечен срок,  както и да се укаже
задължителното  съдържание  на  отговора  и  последиците  от  неподаването  на
отговор или не упражняването на права, както и за възможност да ползва правна
помощ, ако има необходимост и право на това. След изтичане на указания срок,
следва  делото  да  се  докладва  на  съдията-докладчик  за  последващи  действия,
съобразно разпоредбите на ГПК.

На основание изложеното, съдът
РАЗПОРЕДИ:

ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от исковата молба и приложенията на всеки от
ответниците.

УКАЗВА на всеки от ответниците, че може ДА ПОДАДЕ писмен отговор
на молбата,  в  едномесечен срок от получаването й, който трябва да съдържа:
посочване на съда и номера на делото; името и адреса на ответника, както и на
неговия законен представител или пълномощник, ако има такива; становище по
допустимостта и основателността на иска; становище по обстоятелствата, които
се  основава  искът;  възражения  срещу иска  и  обстоятелствата,  на  които  те  се
основават;  подпис  на  лицето  което  подава  молбата.  Към  отговора  СЕ
ПРЕДСТАВЯТ  пълномощно,  ако  се  подава  от  пълномощник  и  препис  от
отговора и приложенията към него според броя на ищците.

В  отговора  ответникът  е  ДЛЪЖЕН  да  посочи доказателствата  и
конкретните  обстоятелства,  които  ще  доказва  с  тях  и  да  представи всички
писмени доказателства, с които разполага.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответника, че ако не подаде писмен отговор, не вземе
становище, не направи възражения, не оспори истинността на документите, не
посочи  доказателства,  не  представи  писмени  доказателства  или  не  упражни
правата си по чл.211, ал.1 от ГПК /предявяване на насрещен иск/, по чл. 212 от
ГПК  /предявяване  на  инцидентен  установителен  иск/,  по  чл.219  от  ГПК
/привличане на трето лице-помагач/,  както и възражение за подсъдност, ГУБИ
възможността  да  направи  това  по-късно,  освен  ако  пропускът  се  дължи  на



особени непредвидени обстоятелства.
УКАЗВА на ответника, че ако не е представил в срок отговор на исковата

молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за
разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на
неприсъствено решение срещу ответника или да оттегли иска.

УКАЗВА на ответника, че може да ползва правна помощ при нужда и ако
са налице условията за това: 

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Предоставяне на правна помощ
Чл. 95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда,

пред който делото е висящо.
ЗАКОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията,

посочени в този и в други закони.
Чл.  23.  (3)  По  граждански  и  административни  дела  правна  помощ  се

предоставя в случаите, когато въз основа на  представени доказателства от
съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства
за заплащане на адвокатско възнаграждение. Съдът формира преценката си,
като взема предвид:

1. доходите на лицето и на неговото семейство;
2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта;
7. други обстоятелства.
Чл. 24. Правна помощ по чл. 21, т. 1, 2 и 3 не се предоставя:
1.  когато предоставянето  на  правна  помощ не  е  оправдано  от гледна

точка на ползата, която тя би донесла на лицето, кандидатстващо за правна
помощ;

2.  когато  претенцията  е  очевидно  неоснователна,  необоснована  или
недопустима;

3. в случаите на търговски дела и данъчни дела по Данъчно осигурителния
процесуален кодекс.

УКАЗВА на ответника, че на основание чл.41, ал.2 от ГПК, страната, която
отсъства повече от един месец от адреса, на който й е връчено съобщение по
делото, Е ДЛЪЖНА да уведоми съда за новият си адрес, като в случай, че не
изпълни това свое задължение, всички съобщения ще бъдат прилагани по делото
и ще се считат за редовно връчени.

ПРЕПИС от разпореждането да се изпрати на ответника. 

СЛЕД  изтичане  на  указания  срок,  делото  да  се  докладва  на  съдията-
докладчик за последващи действия.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на обжалване. 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

apis://NORM%7C4402%7C8%7C21%7C

