
ДО: Г-Н ЛЕЩАКОВ, АПЕЛ. ПРОКУРОР ОТ ВТАП
КОПИЕ ДО: Г-жа Пенка Богданова, зам. гл. пр. при ВКП (за сведение), Главен 
прокурор (за сведение), ВСС (за сведение), Адм. р-л РС-Плевен (само за сведение)

УВАЖАЕМИ Г-Н ЛЕЩАКОВ,

Отн. Искане за отмяна постановление на окръжен прокурор и произнасяне от 
окръжен прокурор по моите възражения и искания от 11.09.2015 г.

Пр. Антонова от ОП-Плевен е издала на 25.01.2016 постановление, изведено на 
26.01.2016, получено от нас във Варна на 27.01.2016 (приложено), срещу което 
имам следните възражения:

1. Пр.Антонова е постановила да се изпрати в РС-Плевен едно електронно 
писъмце от 05.08.2015 г., озаглавено “Благодарствено писмо до пр. Маркович от 
РП-Плевен”. С него майка ми благодари на районен пр. Ивета Маркович1 Според 
пр. Антонова това било “възражение срещу констатациите в постановлението за 
прекратяване на наказателното производство“. Не смятам, че писъмцето е 
възражение, благодарствено писъмце си е, дори майчински загрижено: “Да не би 
нещо да Ви заплашват тези престъпници и да не смеете да си кажете? Моля Ви, 
не се страхувайте! Повярвайте в доброто! То съществува, но има нужда от 
помощ, защото е деликатно и ранимо.” Накрая има изразено намерение за 
оплакване “Ще се наложи да се оплаквам от Вас, за съжаление, но не давам да ми 
крадат земята”, но това е само едно намерение и нищо повече. 

2. Вие знаете, че постановлението за прекратяване на пр. Маркович от РП-

1
 Тема:  благодарствено писмо до пр.Маркович от РП-Плевен;    Дата: 05.08.2015.
   От: ynaydenova@softisbg.com,    До: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, prbcont@prb.bg

До: пр.Маркович от РП-Плевен,

 Копие до: ОП-Плевен, ВТАП и ПРБ 

Почитаема прокурор Маркович,

Пиша Ви, за да Ви благодаря, че сте установили по категоричен и неопровержим начин, че на 12.02.2013 г. Станимир и 
Велик дори не са идвали във Варна, камо ли да ме карат в с.Гороцвет, Разградско. Жалко, че не сте разбрали какво важно доказателство 
сте представили в Постановлението си. Цитирам от стр.14: 

"Действително в хода на досъдебното производство са били събрани данни, затова, че малко преди 12.00 часа на 
12.03.2012г. [грешка в датата, да се чете: 12.02.2013] и след 17.30 часа св. Станимир Кожухаров и св. Велик Дунчев са провеждали 
разговори помежду си в района на клетки с различно местоположение [Разград-София]. Тези косвени данни, обаче, не са достатъчни 
по категоричен и безспорен начин да докажат, че на посочената дата визираните по-горе документи са били заверени от св. Иван 
Станчев Димитров в с.Гороцвет, общ.Лозница, обл.Разград без присъствие на упълномощителя - св. Найденова."

Как да не са достатъчни? Повече от достатъчни са! Значи малко преди 12.00 часа Станимир е в София, а братовчед му Велик 
- в Разград. Говорят си по мобилните. И аз си говоря със сина в 10 и нещо от стационарния телефон в къщи (това сте пропуснали да 
споменете, има го в листите по разследването, но няма значение, да гледаме сега братовчедите). Станимир затваря мобилния малко 
преди 12.00. Намира се в кв. 'Люлин', София. И внезапно се озовава в района на Разград по обяд или в ранния следобед същия ден:

"във времево отношение е било обяд или ранен следобед" (стр. 6 от Вашето Постановление) 
Много е бърз значи. Преди това е успял да дойде във Варна, да ме вземат с братовчед си, да ме закарат до с. Гороцвет, 

Разградско. И ето ни заедно задружно правим пълномощно в кметството - "във времево отношение е било обяд или ранен следобед". 
Отвън фучи виелица, сняг, преспи, февруари е... Три-четири часа по-късно братовчедите пак си говорят по мобилните от различни 
клетки [Разград -София]. 

Да не би нещо да Ви заплашват тези престъпници и да не смеете да си кажете? Моля Ви, не се страхувайте! Повярвайте в 
доброто! То съществува, но има нужда от помощ, защото е деликатно и ранимо. 

Ще се наложи да се оплаквам от Вас, за което искрено съжалявам, но не давам да ми крадат земята.
С уважение,
Й.Найденова, 82 г., бивша учителка с 37 години стаж, пострадала по ДП №Д-2924/2013 вр. с пр. №3624/2013 
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Плевен не подлежи на обжалване по съдебен ред. В писмо до Вас от 09.12.2015 Ви 
бях уведомила защо. По съвсем обективни причини: поради неясно основание за 
прекратяване – недоказаност на обвинението (чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК), без да е 
повдигнато обвинение срещу конкретно лице. Изпратих Ви и справка за отказ на 
съда в такива случаи. Такива постановления могат да се обжалват само пред 
горестоящ прокурор по чл. 200 от НПК. Ето я пак справката – два подобни случая:

1. През 2013 г. Апел. съд Пловдив отказва контрол върху постановление за 
прекратяване поради сбъркано основание за прекратяването - уж 
недоказаност на обвинението, а пък не е повдигнато никакво обвинение, точно 
като в нашия случай, вж. линк:  
http://www.apelsad-pd.bg/protocoli/ON00563_12_170113.html 
"Апелативният съд намира за нужно да обсъди единствено основния въпрос [...] – 
до колко е процесуално допустимо съдебно обжалване от пострадалия на 
постановление на прокуратурата за частичното прекратяване на воденото 
срещу определено лице наказателно производство, без последното да има 
качеството на лице с повдигнато обвинение, т.е. на обвиняем. В заключение 
можем да направим извода, че в настоящия случай е процесуално недопустимо да 
се обжалва по съдебен ред [...]. Това би следвало да стане само по предвидения ред 
в чл.200, изр.2 от НПК пред прокурор от по-горестоящата прокуратура "
2. През 2014 г. Районен съд Чирпан също отказва контрол поради допуснати 
от прокурора неясноти и противоречия, точно като в нашия случай, вж линк: 
http://ch-court.org/2014_07/ND/00705314/20070314.htm
"От гореизложеното е видно, че прокурорът е прекратил производството спрямо 
обвиняемите  А.  А.  Й.  и  С.  А.  С.  за  престъпления,  за  които  не  са  им  били 
повдигнати  обвинения.  Очевидно  прокурорът  счита,  че  пострадали  от 
престъпленията, за които са били обвинени А. А. Й. и С. А. С. са три лица - И.  Г.,  
Д.С.Д. и Т. Л. С=. Да, но такива обвинения не са били повдигнати на двамата 
обвиняеми,  поради  което  и  няма  как  прокурорът  да  прекрати  досъдебното 
производство  спрямо  тях  за  такива  обвинения,  както  това  е  сторил  с 
обжалваното постановление. В настоящото производство по чл. 243, ал. 4 НПК 
съдът  не  може  да  измества  прокурора  по  въпроси,  свързани  с  възникване  на 
основания за започване на разследване по отношение на други деяния и съответно 
повдигане  на  обвинение  за  тях,  разширяване,  респ.  стесняване  на 
инкриминираните факти включени в обвинението  (Решение № 368 от 29.05.2003 
г. на ВКС по н. д. № 155/2003 г.,  I н. о.) Изложеното по – горе налага отмяна на 
прокурорското постановление, но не по изложените в жалбата на Д.С.Д. доводи 
за доказаност на обвиненията, които съдът не обсъжда поради допуснатите от 
прокурора  неясноти  и  противоречия,  които  правят  невъзможен  съдебния 
контрол върху прокурорския извод, обективиран в обжалваното постановление." 

3. Окр. пр. Антонова се е направила, че не забелязва неясното и 
противоречиво основание за прекратяване в постановлението на пр. Маркович от 
24.07.2015. Добавила е и една грешка от себе си – написала е, че и първото 
прекратяване е било на основание недоказаност на обвинението. Първия път 
основанието беше чл. 243, ал. 1, т.1 от НПК във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 (деянието 
не е извършено или не съставлява престъпление). Нямам съмнения в нейната 
компетентност, затова смятам, че грешките и пропуските й не се дължат на 
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незнание, а са опит за прикриване на престъпление – лъжливо документиране в 
официални удостоверителни документи (двата нот. акта, съставени от г-н нотариус 
Иванов №007 на 14 и 18 март 2013), както и за осуетяване на наказателно 
преследване срещу нотариус Иванов №007 с цел да бъде избавен от наказание, 
което му се следва по закон. 2

4. Ден преди постановлението на пр. Антонова уведомих писмено адм. р-л 
на РС-Плевен г-жа Даниела Дилова, че подчинената й съдия г-жа съдия Теодора 
Начева при обжалването през 2014 г. се е направила, че не забелязва написаното за 
нередностите в кантората на нотариус Иванов №007. (приложено) Може би още 
при обжалването през 2014 г. Плевенските съдии е трябвало да си дадат отвод, 
както са направили всички магистрати от Плевенския съд при подобен случай със 
същия нотариус, след което делото е гледано в Шумен и Варна. Обещах на г-жа 
Дилова да й пиша за тези неща допълнително, тъй като кореспонденцията, която 
водим, е по повод нередности при вписванията в СлВп-Плевен, разпоредени от 
подчинените й съдии по вписванията. И нередностите в СлВп-Плевен не са 
разследвани. Пр. Антонова и за тях се преструва, че не знае. 

5. Ако сме искали да обжалваме пред съда, щяхме да го направим в 7-
дневния срок по чл.243, ал. 3 от НПК – имаме опит от 2014 г. Но обжалването по 
съдебен ред е наше право, а не задължение3. Щом не сме упражнили правото си, 
значи сме имали нещо предвид. Вие знаете какво сме имали предвид (вж. т.  2 по-
горе). Не смятам, че пр. Антонова има право да извършва действия от името на 
майка ми, без да се допита до мен – дъщерята и законния представител на 
пострадалата 83-годишна жена. Има и емоционална страна – ние с майка ми сме 
дълбоко наранени от поведението на Плевенските съдии, които си затвориха очите 
пред оплакванията на пострадалата за нередностите в кантората на нотариус 
Иванов №007, за лишаването й от повереник в мое лице и др.   

6. Дори постановлението за прекратяване да можеше да се обжалва по 
съдебен ред, няма смисъл от такова обжалване, тъй като съдът няма правомощия да 
изменя члена, по който се води разследването, а ние искаме именно това - 
разследването да излезе от тесния кръг около пълномощното (чл. 212 ал. 1 НК) и да 
се насочи към два нотариални акта с невярно съдържание, съответно прокурорът да 
повдигне обвинение срещу г-н нотариус Иванов №007 по чл. 311, ал. 1 от НК и 
актовете да се отменят по чл. 537, ал. 3 от ГПК. Представили сме предостатъчно 
писмени доказателства. (прилагам някои от тях) Пр. Антонова сякаш иска точно 
обратното – в никакъв случай да не се повдига обвинение срещу г-н нотариуса.  

7. Нотариус Иванов №007 е съгражданин и колега на служителите от 
прокуратурата и съда в Плевен. Хубаво е съграждани и професионалисти от един 
бранш да се подкрепят взаимно в трудни моменти, но не смятам, че подкрепата 

2   НК, Чл. 288. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно 
длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова 
преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от 
свобода от една до шест години и с лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6 .
3 НПК, чл. 243, ал. 3: Препис от постановлението за прекратяване на наказателното производство се изпраща на 

обвиняемия, на пострадалия или неговите наследници, или на ощетеното юридическо лице, които могат да 
обжалват постановлението пред съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок от получаването на 
преписа. 
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трябва да се превръща в опит за прикриване на престъпление. Няма разумна 
причина разследването в Плевен да се върти две години и половина само в тесния 
кръг около пълномощното –  толкова тесен, че се укрива дори фактът, че кметът 
“заверител” е осъден в края на 2013 за упорито продължавано длъжностно 
престъпление – над 100 неприсъствени нотариални удостоверявания на подписи. 
пр. Антонова сякаш е забравила, че на 25.03.2015 е нареждала РП-Плевен да 
съобрази искането за излизане от тесния кръг. Забравила е сякаш и Вашето 
нареждане да съобрази искането за повдигане на обвинение срещу конкретно лице 
– нищо не пише по въпроса.   

8. Пр. Антонова правилно е написала в постановлението си от 25.01.2016, че 
висшестоящите прокуратури не са се произнесли. Произнасянето им се очаква 
всеки момент. Могла е да изчака още някой ден да се произнесат – така и така се е 
забавила с месеци. Пр.Антонова знае, че на 06.01.2016 съм изпратила до ВКП 
искане за повдигане на обвинение срещу нотариус Иванов №007 по чл. 311, ал. 1 от 
НК – уведомила съм я на 07.01.2016. Вие сте я уведомили за същото на 12.01.2016. 
Предполагам, че сте я уведомили и за това, че на 18.01.2016 обжалвах пред Вас 
нейно постановление от 07.07.2015 г. Така че наистина трябваше малко да изчака 
произнасянето на висшестоящите прокуратури, а не да бърза да изпраща в 
Плевенския съд постановление, което не подлежи на съдебен контрол и то шест 
месеца след прекратяването на ДП-то, и то по такъв неадекватен повод – 
благодарственото писъмце. Не се съмнявам, че пр. Антонова е компетентен 
прокурор и е наясно, че постановлението не подлежи на съдебен контрол. Нарочно 
се преструва, че не го знае. Няма да се учудя, ако и компетентните Плевенски съдии 
също се престорят, че не го знаят, само и само да осуетят наказателното 
преследване, което се следва на техния съгражданин и колега юрист.

С оглед на гореизложеното, моля да вземете незабавни мерки за отмяна на 
постановлението и за произнасяне на окръжен прокурор по моите възражения и 
искания от 11.09.2015. Точно това произнасяне чакам вече повече от 4 месеца. Съгл. 
постановление на ВКП от 18.12.2015 г., именно окръжният прокурор е длъжен да се 
произнесе по тях. Във ВКП са изискали материалите, за да се запознаят с тях, а не 
за да се произнасят – с това обясняват забавянето на служебния контрол от 
окръжния прокурор; от окръжния прокурор, а не от тях: “Материалите са били 
възложени на окръжната прокуратура на 29.10.2015 г. и тъй като за нуждите на 
настоящата преписка са били изискани във ВКП, служебен контрол на 
постановлението за прекратяване към момента не е извършен.“

С УВАЖЕНИЕ КЪМ ВИСОКО ОТГОВОРНАТА ПРОФЕСИЯ НА ПРОКУРОРА,   
Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН: 5707304036
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитам по електронна):
гр. Варна 9010, ул. “Г. Бакалов” 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
моб. 0888 60 90 72, стац. 052 988 600, е-поща: rennie@softisbg.com   
  

ПРИЛОЖЕНИЯ  съгл. текста: Постановление на пр. Антонова от 25.01.2016, Мое 
писмо до г-жа Даниела Дилова, адм. р-л на РС-Плевен от 24.01.2016, Възражения и 
искания по постановлението за прекратяване от 24.07.2015, Искане за повдигане на 
обвинение срещу нотариус №007, За отмяната на нот. актове – въпроси и отговори.
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