
 
Subject: молба за проверка по липса на отговор от ОП-Плевен от 25.08.2015

Date: Wed, 7 Oct 2015 22:28:59 +0300
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>

To: 
op@pl.prb.bg, 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 Административен ръководител на ВТАП,

Месеци наред чакам едни материали от окръжен прокурор Йорданка Антонова, които тя 
все обещава да изпрати и все не ги изпраща. Веднъж ми изпрати други. Писах й, че е 
станала грешка, от деловодството се обадиха по телефона на дъщеря ми, извиниха се, че 
грешката била тяхна и обещаха да ги изпратят. И пак не ги изпратиха. А пр. Антонова 
мълчи. Апелативен прокурор Лещаков им писа да уведомят мен и дъщеря ми дали следва 
да ги получим или не и на какво основание. Реакция - нула. 

Материалите са изредени в напомнящото ми писмо от 25.08.2015 тук по-долу, вж. точки 1-
3.

Моля за проверка по този странен случай.

Благодаря предварително

С уважение,
Й. Найденова, 82 г. от гр. Варна, пострадала по ДП № Д 2924/2013 г. на РП-Плевен

-------- Forwarded Message -------- 
Subject: до пр. Антонова, ОП-Плевен

Date: Tue, 25 Aug 2015 10:53:37 +0300
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>

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

До: пр. Антонова, ОП-Плевен
Копие до: ВТАП (за сведение)
Копие до: ПРБ (за сведение)

Уважаема г-жо Антонова, прокурор от ОП-Плевен,

Във връзка с получени от ОП-Плевен материали по моя молба, Ви 
уведомявам, че отново не сте изпратили исканите материали.

1. За постановлението по моя жалба от 25,06.2015. Пак сте ми изпратили 
постановлението от 07.07.2015, адресирано до РП-Плевен, вместо 
постановлението, адресирано до мен в отговор на моята жалба от 
25.06.2015 срещу постановление на РП от 13.01.2015.

2. За проверката по моя молба от 30.04.2015. Пак ми обяснявате какво е 
извършено в РП, а на 30.04.2015 аз Ви помолих да проверите какво НЕ е 
извършено и защо не е извършено, като е можело да бъде извършено в 



рамките на 2 месеца. В случая има документни престъпления, които РП 2 
години не се сеща да разследва. Има и лъжесвидетелски показания на 
нотариус Иванов №007.

3. Писали сте ми, че с писмо от 15.07.2015 ОП-Плевен е изпратила на ВТАП 
резолюция от 10.07.2015 и сте приложили копие от това писмо. В него пише 
друго - че изпращате "екземпляр от ПИСМО №42/2015 от 10.07.2015". Чакам 
РЕЗОЛЮЦИЯТА от 10.07.2015?

И най-вече  очаквам проверка защо РП две години не се сеща да разследва 
документни престъпления по случая с моите земи.

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


