
Subject: Re: ОП Плевен - на № 42/2015 г. ; РП Плевен - на № 2924/2013 г.; В-6989/2014 г.
Date: Tue, 01 Sep 2015 22:22:04 +0300

From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb

ДО: ПРОКУРОР ЛЕЩАКОВ ОТ ВТАП
ДО: ПРБ-СОФИЯ (само за сведение)
От: Йорданка Найденова, пострадала по ДП №Д2924/2013 г. на РП-Плевен 

Уважаеми прокурор Лещаков,

Благодаря за писмото, което сте изпратили на 31.08.2015 г.до ОП-Плевен с копие до 
дъщеря ми, с което нареждате служебна проверка по "множество сигнали и други писмени 
материали, получени във ВТАП за периода от 11.08.2015 до 31.08.2015 предвид изразеното 
[от нас] несъгласие с прекратяването от РП-Плевен на наказателното производство по ДП 
№2924/2013 г.", но моля да ни изчакате наистина да изразим несъгласие с прекратяването, 
тъй като досега не сме го направили. 

Ние сме силно затруднени да изразим несъгласие, тъй като не разполагаме с достатъчно 
информация. В момента сме в кореспонденция с ОП-Плевен за изясняване на някои 
въпроси, останали без отговор от РП-Плевен в продължение на месеци. Едва след като 
получим необходимата информация, ще бъдем в състояние да изразим несъгласие.
  
Към момента не разполагаме с информация дори по такъв основен въпрос, като правото 
ми на повереник. Още не сме информирани защо аз, 82-годишната жена, която 
недовиждам, недочувам и едва-едва се движа поради дългогодишна тежка физическа 
инвалидност, съм лишена от повереник в лицето на дъщеря ми. Нямаме и информация 
кога дъщеря ми ще бъде допусната до материалите по разследването. Досега не са й 
разрешили  да се запознае с тях. 

Само внук ми ги е видял на 13.10.2014 г., преди първото прекратяване. Той отиде заедно с 
адвокат, но са им разрешили достъп само за няколко часа. Адвокатът взел хонорар 500 лв. 
за един ден, но на другия ден му излязла спешна работа, та се наложи внук ми вместо него 
да пише бележки и възражения - напразно, защото пр. Маркович не му отговори.

Моля, потвърдете, че няма да бъдем лишени от възможност да изразим информирано 
несъгласие. Кога ще стане това, зависи най-вече от съдействието на ОП-Плевен за 
изясняване на някои въпроси, останали без отговор от РП-Плевен в продължение на 
месеци.

С уважение,
Йорданка Найденова, 82 г., пострадала по ДП №Д2924/2013 г. на РП-Плевен
гр. Варна

 

     

On 08/31/2015 03:12 PM, AP V.Tarnovo - official e-mail address wrote:




