
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. Плевен
18.01.2019 г.

ИСКАНЕ ЗА ОТВОД

С настоящето правя искане за отвод на осн. чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. Поводът 
(не причината, а поводът) е установеното при последното ми засега запознаване с 
материалите по делото наличие на нередности при изпращането на съобщенията 
до ответниците Ивайло и Жулиета Бировски за потвърждаване действията на адв. 
Валя Петкова, извършени без представителна власт, както следва.

На 11.12.2018 г. до отв. Ивайло Бировски са изпратени две съобщения – 
едното чрез мнимия му представител адв. Петкова на адреса и:  в Плевен, получено 
от нея на 18.12.2018,  а другото – на адрес с. Гривица, ул. „Бачо Киро“ 2, получено 
лично на 17.12.2018 г. За адреса в с. Гривица по делото липсват данни откъде е 
получена информацията. От деловодството ме уведомиха, че е извършена служебна
справка в системата НБД Население, но по делото липсват данни да е назначавана и
извършвана такава. Липсват и данни отв. Ивайло Бировски да е уведомявал съда за 
промяна в адреса си – било то лично или чрез адв. Валя Петкова. На  20.12.2018 г., в
т.нар. становище от Ивайло Бировски, за пръв път се появява гривишкият адрес, 
като адрес, на който отв. Бировски от 23.03.2018 г. изтърпява МН Домашен арест. 

На същата дата, 11.12.2018 г., до отв. Жулиета Бировска е изпратено 
същото съобщение на единствения известен по делото адрес на двамата ответници 
Бировски– гр. Плевен, ул. „Генерал Тотлебен“ 25, посочен и от ищеца в 
депозираната на 12.03.2018 г. ИМ, и от адв. Петкова в отговора по чл. 131 ГПК от 
тяхно име на 20.06.2018 г. Съобщението до отв. Жулиета Бировска е върнато 
невръчено с бележка от призовкаря, че адресът е посетен на 17.12.2018 г. в 10.40 ч. ,
цитирам: „Адресатът вече не живее на посочения адрес. Живеят в  с. Гривица. 
Сведения от Марио Бировски, роднина“.  

Това е непосредственият повод да правя настоящето искане за отвод, а 
причините са много, като всички те се свеждат до основателно съмнение, че Съдът, 
в лицето на съдия Ралица Маринска, няма да бъде в състояние да постанови 
безпристрастно и справедливо решение по гр. д. № 1718/2018 г.

С уважение към високо отговорната професия на Съдията: [signature]


