
ДО РАЙОНЕН СЪД ГР. ПЛЕВЕН
гр. Плевен 5800, ул. Димитър Константинов № 25
XII гр. състав, гр. д. № 1718/2018г.
Съдия Ралица Маринска 

От: 
Ренета Тодорова Стоянова, ищца
[personal data]

гр. Варна
16.01.2018

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЪДИЯ МАРИНСКА,

Отн. Съобщенията от деловодството 

 С настоящето уведомявам Съда, че многократно получавам съобщения от 
деловодството без приложен акт на съдията към тях. Това нямаше да бъде проблем, ако 
съобщенията бяха адекватни, но те не са, както следва. 

Със съобщение от 11.12. 2018 г.  деловодителят указва на ищеца да изпрати в 3-
дневен срок молба за поправка на протокола, обаче такава молба вече е входирана  
предния ден с вх. рег. № 31744/10.12.2018 г. в едноседмичния срок по чл. 151, ал. 1 ГПК.

Изпраща по два пъти едно и също съобщение – така  на 21.12.2018 и на 
14.01.2019г. – и двата пъти в смисъл, че по молба вх. рег. № 31744/10.12.2018 г. за поправка
на протокола съдът се бил произнесъл с Определение  № 5005., обаче с това определение 
Съдът се е произнесъл по съвсем друга молба от същата дата.

Тълкува неправилно законови разпоредби – така на 20.12.2018 деловодителят 
уведомява ищеца, че на осн. чл 7, ал. 2 ГПК съдът отказва да изпрати по е-поща копие от 
документ по делото, обаче в тази разпоредба е разписано задължението на Съда да 
изпраща преписи от актове, които подлежат на обжалване, а не забрана да изпраща 
преписи от документи по делото. ВКС е категоричен, че съдът следва да издаде препис 
от всеки документ по делото - така в Определение № 332 от 26.06.2012 г. по ч. гр.д. № 
290 /2012г.:

„На 11.11.2011г. е подадена молба по електронната поща от ищцата с 
приложено удостоверение за данъчна оценка и е поискано копие от исковата молба. 
Тази молба не е резолирана. Ден преди да изтече срока е подадена нова молба от 
14.11.2011г., с която адв. И. отново е искал издаване на препис от исковата молба за 
представяне за вписване. Съдът е отказал издаване на такъв поради това, че преписи
не се издават от съда, а се представят от страната. Този отказ е неоснователен, тъй 
като съдът следва да издаде препис от всеки документ по делото, дори и 
представеният от страната, освен ако делото не е засекретено.“ (край на цитата от 
Определение № 332 от 26.06.2012 г. по ч. гр.д. № 290 /2012г.)

Моля Съдът да вземе мерки деловодителят да не превишава правомощията си и да 
не изпраща съобщения без приложен акт на съдията към тях. 

С уважение: [signature]


