
ПРЕПИС! 

ДО: Г-Н ОГНЯН БАСАРБОЛИЕВ, АДМ. Р-Л НА ВТАП
ОТ: РЕНЕТА Т. СТОЯНОВА
По преписка № 1755/2014 г. по описа на ВТАП

Отн. Бездействие на окр. прокурор Йорданка Антонова от ОП-Плевен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАСАРБОЛИЕВ,

Окръжен прокурор Йорданка Антонова от ОП-Плевен бездейства 
месеци наред по пр. 42/2015 по описа на ОП-Плевен. 

Не е отговорила вече 6 месеца на сигнал от майка ми (82 г.) за пет 
скици с невярно съдържание, представени от “пълномощника” й при 
“продажбата” на над 50 дка нейни горски и земеделски земи в Плевенско, 
Пояснявам, че невярно съдържание или лъжливо документиране е по смисъла 
на Постановление № 3 от 23.III.1982 г. по н. д. № 12/81 г., Пленум на ВС. По 
някои въпроси на документните престъпления: "Документ, в който 
удостоверените факти или обстоятелства не съответстват на обективната 
действителност.” (Приложение 1) Междувременно в хода на разследването в 
РП-Плевен се установи, че скиците са и неистински документи по смисъла на 
чл. 93 т. 6 от НК.

Не е отговорила вече 4 месеца на сигнал от майка ми, че не само 
скиците, но и двата нотариални акта, с които са “продадени” нейните земи, са 
с невярно съдържание. (Приложение 2). 

На 03.08.2015 г. от ОП-Плевен са изпратили до майка ми писмо от 
окръжен прокурор Йорданка Антонова от дата 10.07.2015 с копие до ВТАП и 
постановление от 07.07.10, адресирано до РП-Плевен с копие до майка ми 
(Приложение 3). В писмото се резюмира постановлението, а в 
постановлението се излагат резултатите от служебна проверка, като между 
другото се казва:

"До приключване на разследването по делото и произнасянето по 
същество на спора, не би следвало да се поставя въпроса за прилагане на 
разпоредбата на чл.537 ал.3 от ГПК.” 

Не знам как пр. Антонова е извършила проверката си и защо не е 
забелязала, че в РП-Плевен не са изпълнили указанията, които им е дала на 
25.03.2015 г. във връзка с молба от майка ми от 13.03.2015 за излизане от 
тесния кръг около пълномощното и разследване действията на нотариуса 
(Приложение 4 – Писмо от окр. пр. Антонова до РП-Плевен от 25.03.2015 и 
молба от майка ми до РП-Плевен с копие до ОП-Плевен от 13.03.2015 за 
излизане от тесния кръг около пълномощното).

На 11.09.2015 аз изпратих възражения и искания по прекратеното за 
втори път наказателно производство в РП-Плевен. (Приложение 5) Сега 
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очаквам пр. Антонова да постави въпроса за отмяната на нотариалните 
актове по чл. 537 ал. 3 от ГПК. Но тя мълчи, не бърза. Изминаха вече два 
месеца в очакване. За толкова време цяло разследване може да се проведе.

 Следя съобщенията на сайта на Прокуратурата по преписка 42/2015 на 
ОП-Плевен. Няма никаква информация. Само датата многократно се сменя и 
преписката постоянно се разпределя за решаване – отново и отново 
(Приложение 6: 13 комп. снимки на съобщения от сайта на ПРБ по преписка 
42/2015 на ОП-Плевен. Преписката е разпределяна за решаване на 10, 12, 14, 
25, 28, 29, 30 септ., 1, 5, 6, 8, 13 и 26 окт. 2015 г.)

Няма ли някакъв начин да се раздвижат нещата? Много са мудни. Две 
години и половина, откакто съм подала сигнал за имотна измама до РП-Варна 
(06.06.2013), а прокурорите в Плевен сякаш не схващат, че ако човек се 
легитимира като собственик с нот. акт, надлежно вписан в службата по 
вписванията, никой няма право да продава имота му от негово име с препис 
от невписан предходен документ за собственост. 

За улеснение съм изпратила съвсем простички, лесно разбираеми 
обяснения за отмяната на въпросните нотариални актове. (Приложение 7: За 
отмяната на нот. актове - въпроси и отговори). 

ИСКАНИЯ:
1. Отмяна на два нотариални акта от март 2013, постановени в 

нарушение на закона (вж. Приложения 2 и 7)
2. Търсене на отговорност от окр. пр. Антонова за бездействие 

С уважение,
РЕНЕТА Т. СТОЯНОВА, дъщеря на пострадала от имотна измама
ДП Д-№2924/2013 г. на РП-Плевен вр. пр. №В-3624/2013 на РП-Варна
ЕГН 570730403, Адрес: гр. Варна 9010, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, моб.: 0888 60 90 72, е-поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ 7 бр. съгл. текста:
1. Сигнал от майка ми до ОП-Плевен от 30.04.2015 за мудно и непълно разследване и 
скици с невярно съдържание
2. Сигнал от майка ми до ОП-Плевен от 24.06.2015 за документно престъпление – два нот. 
акта с невярно съдържание, с които са “продадени” над 50 дка нейни земи
3. Писмо от ОП-Плевен до майка ми от 03.08.2015 - почакайте да приключи разследването 
4. Писмо от ОП-Плевен до РП-Плевен  от 25.03.2015 разследвайте нотариуса 
5. Мои възражения и искания от 11.09.2015 
6. Компютърни снимки от сайта на Прокуратурата – два месеца само се сменя датата
7. За отмяната на нотариални актове – въпроси и отговори

08.11.2015
гр. Варна

Ренета Т. Стоянова: [подпис]
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