
Subject: по гр. д. 1718 от 2018
Date: Fri, 1 Feb 2019 16:58:32 +0200

From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis

To: admin@rspleven.eu, p.ivanova <p.ivanova@rspleven.e>

До: Почитаемата съдия Ралица Маринска, гр. д. № 1718/2018 по описа на РС-Плевен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЪДИЯ МАРИНСКА,

Отн. Искане за решение в полза на ищците поради процесуално бездействие на 
ответниците или Вашия незабавен отвод на осн. чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК

Току-що чрез е-достъпа си до делото се запознах с писмената защита на 
четиримата ответници чрез адв. Валя Петкова – вх. рег. № 
2627/29.01.2019 г. 

В тази защита няма нито едно възражение срещу предявения от мен иск 
за „нищожност на упълномощителната сделка, обективирана в 
пълномощно от 12.02.2013г. на кметство Гороцвет, общ. Лозница, обл. 
Разград, поради липса на предписана от закона форма - чл. 26, ал. 2, пр. 
3 ЗЗД, вр. чл. 576 ГПК (нищожни нотариални удостоверявания), вр. чл. 
574, чл. 578, ал. 4, чл. 580, т. 1, 3 и 6, и чл. 589, ал. 2 ГПК.“ (цитатът е от 
петитума на стр. 33 от поправената ИМ – тази, която е получена от 
ответниците)

От основанията за този иск към момента са останали чл. 576 ГПК 
(нищожни нотариални удостоверявания), вр. чл. 574, чл. 580, т. 1 и 3 
ГПК – изрично и аргументирано посочени в моята писмена защита. Адв.
Валя Петкова не е възразила абсолютно нищо по тях. Вместо това тя е 
повторила погрешно квалифицираните от Вас искове. Очевидно е, че 
Вие заедно – съдия и адвокат на ответници – още не сте се запознали с 
моята ИМ и отказвате да се запознаете с нея. Действията Ви са 
подозрително единни срещу мен и брат ми.

Искам решение в полза на ищците поради процесуално бездействие на 
ответниците или най-добре – незабавен отвод на осн. чл. 22, ал. 1, т. 6 
ГПК заради обединяването Ви с ответниците около погрешно 
квалифицирания от Вас решаващ за изхода на делото иск - вж също 



четвъртото ми искане за отвод, входирано тази сутрин на хартия.
По-подробно ще изложа искането си на хартия, като ще го получите в 
понеделник 04.02.2019 г. или вторник, 05.02.2019 г.

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, ищец по делото

Обратна разписка от съда:

Subject: Read: по гр. д. 1718 от 2018
Date: Mon, 4 Feb 2019 09:42:29 +0200

From: Районен съд гр. Плевен <admin@rspleven.eu>
To: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

This is a receipt for the email message you sent to
<admin@rspleven.eu>; "p.ivanova" <p.ivanova@rspleven.e> at 01-02-2019 16:58 ч.

This receipt verifies that the message has been displayed on the recipient's computer at 04-02-
2019 09:42 ч. 

Final-Recipient: rfc822;rennie@softisbg.com

Original-Message-ID: <6db52c3e-c572-9345-1821-809938007a03@softisbg.com>

Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed


