
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 
27.02.2019 г.

МОЛБА
за допълване на Решение № 297/18.02.2019 г.

На основание чл. 250 от ГПК моля Съдът да допълни решението, 
както следва:
1. На стр. 9, след “Съдът е отразил в съдебния протокол водените записки 
за календарната 2013г, като за м. февруари. 2013г, под №2 е записано – 
Йорданка Дикова Найденова, без да има пояснения и уточнения в Книгата, 
какво е заверено- само подпис, само съдържание или и двете. Следващите 
номера- от №3 до №5 вкл. са посочени- Йорданка Дикова Найденова, вид на
документа- декларации, дата 12.02.2013г. /л. 429/”, моля Съдът да 
допълни, че на следващата страница се намират заверки за м. януари 2013 
г. с последователни номера от № 1 до № 29, като под номера от № 2 до № 5 
са записани други лица, а на по-следващата страница се намират заверки за 
м. февруари 2013 г. с последователни номера от № 30 до № 44, като няма 
отбелязване на името на Йорданка Дикова Найденова /л. 430 и л. 431/. Така 
водените записи  не позволяват извършване на достоверна справка на името
на Йорданка Дикова Найденова съгл. чл. 7, ал. 4 от Наредба № 32 за 
служебните архиви на нотариусите (Наредба № 32, чл. 7, ал. 4: “Записите в 
общия регистър трябва да отразяват извършените действия с оглед 
извършването на достоверни справки за тях”).

Документи, въз основа на които се иска първото допълване: 
 Молба вх. рег. № 71/03.01.2019 г. – стр. 1-3 (Приложение 1);
 Протокол от о.с.з. на 18.01.2019 – стр. 8-10 (Приложение 2);
  Листи 429, 430 и 431 по делото (Приложение 3);
 Писмена защита вх. рег. № 1892/22.01.2019 г. – стр. 5-6 (Приложение 

4).
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2. На стр. 12, след “Съдът констатира, също, че в Книгата липсва 
удостоверяване в хронологичен ред, на удостоверяване съдържанието на 
процесното пълномощно, на основание чл.7, т. 4. от Наредба № 32, дори и с 
посочената в него номерация 2-а. С оглед изложеното, съдът приема, че 
липсва изцяло нотариална заверка на съдържанието на процесното 
пълномощно от 12.02.2013г.”, моля Съдът да допълни, че липсата на 
отбелязване в Книгата за нотариални заверки на изписания върху самото 
пълномощно номер за заверка на съдържанието лишава от достоверност 
датата на заверката на съдържанието му, което влече нищожност на 
нотариалното удостоверяване на съдържанието на осн. чл. 576 ГПК вр. чл.
580, т. 1 вр. чл. 590, ал. 1 ГПК (в т. см. Решение №201/12.02.2015 по дело 
№3351/2013 на ВКС, ТК, II т.о. и Решение Решение №414/2014/01.04.2015 
по дело №4813/2014 на ВКС, ГК, IV г.о.).

Документи, въз основа на които се иска второто допълване: 
 Поправената ИМ вх. рег. № 9450/11.04.2018 г. - стр. 26 (Приложение 

5)
 Поправената ИМ вх. рег. № 9450/11.04.2018 г. - стр. 28 и стр. 33 

(Приложение 6)
 Молба вх. рег. № 28826/12.11.2018 г. – стр. 2-4, към която е 

приложено Решение №414/2014/01.04.2015 по дело №4813/2014 на 
ВКС, ГК, IV г.о. (Приложение 7) 

 Молба вх. рег. № 1211/16.01.2019 – стр. 2-3, към която е приложено 
Решение  №201/12.02.2015 по дело №3351/2013 на ВКС, ТК, II т.о. 
(Приложение 8)

 Писмена защита вх. рег. № 1892/22.01.2019 г. – стр. 9 (Приложение 9).

Мотивация на молбата за допълване на решението. В диспозитива
на  решението  е  прогласена  нищожност  на  пълномощното  „на  основание
чл.26, ал.2, предл.3, вр. чл. 44, ал.1, вр. 37, ал.1 от ЗЗД, вр чл. 576 и сл. от
ГПК“, но в мотивите Съдът не посочва нито едно нарушение на нито една
от изрично изброените в чл. 576 и сл. ГПК разпоредби. Моля, ако Съдът не
уважи молбата на осн. чл. 250 ГПК, да я уважи на осн. чл. 247 ГПК съобр.
Решение на ВКС № 157 от  27.06. 2016 г. по гр. д. № 6645/2014 г., съгл.
което при допусната ОФГ, която се изразява в противоречие между волята
на  съда  в  мотивите  на  решението  и  тази  в  диспозитива,  единственият
възможен начин грешката да се поправи, е чрез допълване на решението. 

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

ПРИЛОЖЕНИЯ 9 бр. съгл. текста и преписи съобр. броя на ответниците
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