
Subject: молба за проверка по липса на отговор от 10.12.2014
Date: Tue, 6 Oct 2015 23:37:50 +0300

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

To: ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg

ДО: Адм. р-л на ВТАП
КОПИЕ ДО: ПРБ (само за сведение)

Уважаеми г-н/г-жо административен ръководител на ВТАП,

Моля за проверка по липса на отговор от ОП-Плевен на молбата ми от 23.08.2015 за 
проверка от тяхна страна по липса на отговор от районен прокурор Маркович на мое 
писмо до нея от 10.12.2015 г. с нотариална заверка на подпис и съдържание (приложено).

С уважение,
РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА, дъщеря на Й. Найденова, пострадала по ДП №Д-
2924/2013 г. вр. пр. №В-3624/2013
ЕГН 5707304036
ВАРНА 9010
УЛ. 'Г. БАКАЛОВ' 17 ВХ.7 ЕТ. 1 АП. 80
ТЕЛ. МОБ. 0888 60 90 72
ТЕЛ. СТАЦ. 052 988 600 
е-поща: rennie@softisbg.com

ЗА ВАША СПРАВКА - писмото ми до ОП-Плевен от 23.08.2015: 

Subject: молба за проверка по липса на отговор от 10.12.2014
Date: Sun, 23 Aug 2015 10:15:59 +0300

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

To: 
op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, 
prbcont@prb.bg

До: ОП-Плевен
Копие до: ВТАП и ПРБ

Уважаеми г-н/г-жо Прокурор от ОП-Плевен,

Моля за проверка защо мое писмо до пр. Ивета Маркович от РП-Плевен от 10.12.2014 г. е 
оставено без отговор. Писмото е с нотариална заверка на подпис и съдържание №5463 и 
№5464 от 10.12.2014 г. на нотариус Марина Ташева №334-Варна. Изпратено е с обратна 
разписка по куриер Еконт-Експрес. Съдържа обяснения как е станала имотната измама със 
земите на майка ми в плевенско през 2013 г., като завършва с думите:

"Имотната измама е осъществена благодарение на пропуски и грешки от страна на г-н 
нотариуса и службата по земеделие – Д. Митрополия, евентуално и службата по 
вписванията в Плевен. Тези важни моменти при осъществяването на измамата досега не са 
влезли в полезрението на разследващия орган, а трябва. Не е изключено и друг път да е 
прилаган същият номер – продажба с препис от решение на ПК на поземлен имот, за който 



има надлежно вписан нотариален акт. За щастие, от 07.11.2014 г. Правилникът за 
вписванията е променен така, че да се пресекат подобни опити за злоупотреба."

Към писмото има приложения, които сега не изпращам. Ако е необходимо, моля да ме 
уведомите - веднага ще ги изпратя.

Накрая е отправена молба за получаване на копия от документи, която не е удовлетворена.

"МОЛЯ да получа от Вас: 1) заверено копие от „Писмо от д-р Костадинка Крумова – 
психиатър и Румяна Георгиева– клиничен психолог“, приложено към материалите по 
досъдебното производство и 2) заверено копие от „назначена и извършена съдебно-
медицинска експертиза“ на майка ми, съгл. текста на Постановлението Ви от 30.10.2014 – 
уведомявам Ви, че такава не е извършвана."

ПРИЛАГАМ: Копие от писмото ми до пр. Маркович от 10.12.2014 г. като прикачени 
файлове в jpg формат - 8 бр.

С  УВАЖЕНИЕ,
РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА, дъщеря на Й. Найденова, пострадала по ДП 
№2924/2013 г.
ЕГН 5707304036
ВАРНА 9010
УЛ. 'Г. БАКАЛОВ' 17 ВХ.7 ЕТ. 1 АП. 80
ТЕЛ. МОБ. 0888 60 90 72
ТЕЛ. СТАЦ. 052 988 600 



–––––––––

Изпратено още веднъж заради техн. грешка в датата:

-------- Forwarded Message -------- 

Subject: 
корекция на дата в писмото "молба за проверка по липса на отговор от 
10.12.2014"

Date: Tue, 6 Oct 2015 23:53:53 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization: Softis
To: ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg

Моля датата "10.12.2015 г." да се чете "10.12.2014". Извинявам се за техническата грешка!
Р. Стоянова

"Уважаеми г-н/г-жо административен ръководител на ВТАП,

Моля за проверка по липса на отговор от ОП-Плевен на молбата ми от 23.08.2015 за 
проверка от тяхна страна по липса на отговор от районен прокурор Маркович на мое 
писмо до нея от 10.12.2015 г. [да се чете: 10.12.2014] с нотариална заверка на подпис и 
съдържание (приложено)." и т.н.


