
П Р О Т О К О Л

Година, 27.06.2019   ГР. П Л Е В Е Н
ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  ІІІ възз. граждански състав
на ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ ЮНИ  две хиляди и деветнадесета година
В публично заседание в следния състав:

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА ПАНОВА
             ЧЛЕНОВЕ: МЕТОДИ ЗДРАВКОВ
                                   ЖАНЕТА ДИМИТРОВА

Секретар: ВЕРГИНИЯ ПЕТКОВА
Прокурор: …………………………..
Сложи за разглеждане докладваното от съдията ЗДРАВКОВ
В.ГР.ДЕЛО  № 330 по описа за 2019 година

На именното повикване в 14,30 часа се явиха:
ВЪЗЗИВНИЦАТА  ЖУЛИЕТА  СТАМЕНОВА  БИРОВСКА  редовно

призована, не се явява. За нея адв. Валя Петкова с пълномощно по делото.
ВЪЗЗИВНИКЪТ ИВАЙЛО МИЛЧЕВ БИРОВСКИ редовно призована,

не се явява. За него адв. Валя Петкова с пълномощно по делото.
ВЪЗЗИВНИКЪТ ВАСКО НИКОЛАЕВ ДАНАИЛОВ редовно призован,

не се явява. За него дъщеря му Антоанета Данаилова с пълномощно от днес.
ВЪЗЗИВНИЦАТА ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ДАНАИЛОВА редовно

призована,  не  се  явява.  За  нея  дъщеря  му  Антоанета  Данаилова  с
пълномощно от днес.

ВЪЗЗИВАЕМАТА  РЕНЕТА  ТОДОРОВА  СТОЯНОВА  редовно
призована, се явява лично.

ВЪЗЗИВАЕМИЯТ  ГЕНАДИЙ  ТОДОРОВ  НАЙДЕНОВ  редовно
призован, се явява лично.

ВЪЗЗИВАЕМИЯТ  СТАНИМИР  ГЕОРГИЕВ  КОЖУХАРОВ  редовно
призован, не се явява. За него адв. Валя Петкова с пълномощно от първата
инстанция.

ВЪЗЗИВАЕМАТА РАЙНА ИЛИЕВА ТОЛЕВА редовно призована, не се
явява, не се представлява.  Пълномощното на адв. Валя Петкова е изрично
само за първата инстанция.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО
АДВ. ПЕТКОВА: Да се даде ход на делото.
ПЪЛНОМОЩНИКЪТ АНТОАНЕТА ДАНАИЛОВА: Да се даде ход на

делото.
ВЪЗЗИВАЕМАТА РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА: Да се даде ход

на делото.



ВЪЗЗИВАЕМИЯТ ГЕНАДИЙ ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ: Да се даде ход
на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход
на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО при условията на чл.142 ал.1 от ГПК.
АДВ.  ПЕТКОВА:  Поддържам  жалбата.  Няма  да  соча  други

доказателства. Нямам други доказателствени искания. 
ПЪЛНОМОЩНИКЪТ  АНТОАНЕТА  ДАНАИЛОВА:  Поддържам

изцяло  жалбата,  подадена  от  ответниците  Данаилови.  Моля,  да  отмените
определение № 1360/01.04.2019 г., като неправилно. Доказателствени искания
нямам.

ВЪЗЗИВАЕМАТА  РЕНЕТА  ТОДОРОВА  СТОЯНОВА:  Поддържам
писменото  становище.  Считам,  че  изложеното  в  жалбата  не  отговаря  на
истината. Нямам други доказателствени искания. 

ВЪЗЗИВАЕМИЯТ  ГЕНАДИЙ  ТОДОРОВ  НАЙДЕНОВ:  Поддържам
казаното от Ренета Стоянова.

Съдът 
О П Р Е Д Е Л И:

ДОКЛАДВА  постъпила  молба  от  Ренета  Тодорова  Стоянова  за
връщане  на  оригинали,  намиращи  се  л.259-264  от  делото  пред  първата
инстанция, както и писмено становище от същата по същество на делото.

Съдът счита, че следва да се остави без уважение молбата за връщане
на оригиналите, доколкото делото не е приключило и до приключването му с
влязло  в  сила  решение  пред  всички  инстанции,  представените  писмени
доказателства следва да се намират в делото.

Водим от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Ренета Тодорова Стоянова за
връщане на представени доказателства в оригинал.

ПРИЕМА представено  становище  от  Ренета  Тодорова  Стоянова  по
същество на делото.

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО
АДВ. ПЕТКОВА: Уважаеми окръжни съдии, от името на доверителите

ми, моля, да постановите решение, с което отмените първоинстанционното
решение,  като  неправилно  е  незаконосъобразно  по  съображения,  които
подробно съм изложила във въззивната жалба и такива, които представям в
писмена  защита.  Техническа  грешка  е,  че  в  защитата  не  съм  посочила  и
имената  на  Станимир  Кожухаров  и  Райна  Толева.  Моля,  да  присъдите
направените разноски по списък, който представям за настоящата инстанция
и за първата.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ  АНТОАНЕТА  ДАНАИЛОВА:  Уважаеми
окръжни  съдии,  моля,  да  отмените  като  неправилно  и  необосновано
Определение № 1360/01.04.2019 г., постановено по реда на чл.248 от ГПК и



освободите ответниците Данаилови от разноски по смисъла на чл.78 ал.2 от
ГПК. Изцяло поддържам заявеното от тях във въззивната жалба.

ВЪЗЗИВАЕМАТА  РЕНЕТА  ТОДОРОВА  СТОЯНОВА:  Нямам
възражения по списъка за разноските. Моля съда, да потвърди решението на
първа инстанция, тъй като фактическата обстановка беше изяснена напълно,
пълномощно  с  недостоверна  дата  на  заверка,  което  влече  нищожност  на
основание чл.576 от ГПК вр. чл.580 т.1 от ГПК вр. чл.590 ал.1 от ГПК.

ВЪЗЗИВАЕМИЯТ ГЕНАДИЙ ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ: Поддържам
казаното от Ренета Стоянова.

Съдът  счете  делото  за  изяснено  и  обяви,  че  ще  се  произнесе  с
решение на 27.07.2019 година.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 14,46
часа.

СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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