
Subject: възражения и искания за служебна проверка по 2924/2013 на РП-Плевен
Date: Fri, 11 Sep 2015 14:57:16 +0300

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

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

ДО: Адм. р-л на РП-Плевен
КОПИЕ ДО: ОП-Плевен, ВТАП и ПРБ

Отн. ДП № Д 2924/2013 г. на РП-Плевен с набл. прокурор г-жа Ивета Маркович

Уважаеми г-н Адм. р-л на РП-Плевен,

С писмо от ВТАП от днешна дата, касаещо предстояща служебна проверка, съм 
уведомена, че не трябва да отлагам същата, а да изпратя възражения по конкретен 
прокурорски акт и съответни искания. Смятах да ги изпратя на хартия следващата 
седмица, но поради промяна в обстоятелствата, ги изпращам в ел. вид като 
прикачени файлове. Изпращам ги първо на Вас, тъй като касаят Ваш пряк подчинен 
- прокурор от РП-Плевен. Ако е необходимо да ги изпратя и на хартия с подпис, 
моля да бъда уведомена. Ако е необходимо да ги адресирам до по-горестояща 
Прокуратура, също моля да бъда уведомена.  

Възраженията са изложени във файла " Възражения и искания"- 37 номерирани 
страници.  Исканията са в края на същия файл и са само две:
1. Прокурорът да предяви иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК за отмяна на двата 
нотариални акта от март 2013 на нотариус Иванов №007.
2. Да се извърши проверка и евентуално да се потърси наказателна отговорност от 
пр. Маркович по чл. 288 и 289 от НК.
 
Към основния материал - "Възражения и искания" вървят като приложения:
 -  Препис от постановление на пр. Маркович за прекратяване на ДП № Д 
2924/2013, издадено на 24.07.2015 
 -  За отмяната на нотариалните актове - въпроси и отговори (информативен 
материал - 7 номерирани страници)
 -  Разпечатка от официалния сайт на Агенция по вписванията-София, където пише, 
че при продажба се представя последният документ за собственост, с който се 
легитимира продавачът - т.1 (също информативен материал, 2 страници)

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН 5707304036, дъщеря и пълномощник
на Йорданка Найденова, 82 г., пострадала по ДП № Д 2924/2013 на РП-Плевен 

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов“ 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600
Моб. тел.: 0888 60 90 72


