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На вниманието на г-жа Ивета Маркович, наблюдаващ прокурор по жалба 3624/2013 
г. (досъдебно производство 2924/2013)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВИЧ,

Пиша Ви, за да изкажа огорчението си от следовател Иван Димитров.

След като месеци наред нямах никаква връзка с него, най-сетне се чухме по телефона. 
Разговорът ни продължи около 13 минути (говореше предимно той). Моля, обърнете 
внимание на два момента:

Първо, следовател Димитров ми обясни, че е проведена графологична екпертиза и е 
установено, че и 2-та броя пълномощно са подписани от майка ми. Съгласна съм. На 
въпроса ми, няма ли някакви други документи, освен пълномощното, отговори 
категорично, че няма никакви други документи, освен пълномощното. Каза, че щом 
упълномощителят подпише 2-та броя пълномощно, оттам нататък упълномощеният сам 
подписва всичко. А декларациите по чл. 264, ал. 1 от ДОПК и по  чл. 25, ал. 8 от ЗННД! Те 
къде са? Трябва да са при нотариус Иван Иванов. Изглежда не се е сетил да ги изиска. Ами 
ако няма такива декларации или са фалшифицирани? 

Второ, следовател Димитров сякаш за пръв път чува, че нотариалните функции на 
селските кметове са ограничени! Опита се да ми обяснява, че по едно време им ги били 
отнели напълно, а после отново им ги върнали и сега пак имат нотариални функции. Знам, 
че имат. Знам и защо - за удобство на хората от техния район, за да не разкарват 
възрастните и болни хора чак до града за една заверка. Но въпросът не е за това, дали 
селските кметове имат или нямат нотариални функции по принцип, а за това, че имат 
ограничени нотариални функции - само за жителите от района им. Майка ми не е от 
района на въпросния селски кмет. Тя живее в голям град, пълен с нотариуси. Да се 
абстрахираме за момент, че е възрастна и болна и че никога не стъпвала в селото, където е 
"заверено" пълномощното, подписано от нея. Въпросът е, дали този кмет не си е 
превишил  правомощията? Има ли право някакъв селски кмет да заверява пълномощно на 
жител от голям град, далече извън района му? Помолих следовател Димитров да отговори 
на този въпрос. Отговорът му  беше: "Няма да отговоря на този въпрос!" 

Разговорът е записан на аудио. Изпращам го за Ваша справка и потвърждение на 
изложеното: http://www.softisbg.com/images/razgovor%20sys%20sledovatel
%20dimitrov_064610243_16.05.2014.mp3 (този запис е изгубен, бел. моя, Р.С., 2016 г.)



Ще се опитам да разговарям отново със следовател Димитров. Готова съм да оказвам 
съдействие всячески в рамките на възможностите ми. Единствената цел на това писмо е 
също такава - молба за съдействие, надявам се взаимно, както и молба за установяване на 
редовна комуникация. Смятам да дойда в Плевен да прегледам събраните доказателства. 
Г-н Димитров каза, че имам това право. Остава да се разберем как точно да стане на 
практика.      

Оставам в очакване на отговора Ви,

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова
ЕГН: 5707304036
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов” 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600
Мобилен: 0888 60 90 72


