
 
Subject: очаквам отговор от 20.01.2015

Date: Fri, 13 Feb 2015 16:30:05 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

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

До: пр. Ивета Маркович, РП-Плевен
Копие до: ОП-Плевен, АпП-В. Търново,  ПРБ-София

УВАЖАЕМА ПРОКУРОР МАРКОВИЧ,
Моля за отговор на писмото от 82-годишната ми майка до Вас от дата 20.01.2015, както и 
на следните приложения към него:
 - допълнителни показания от майка ми (пострадала, Д-2924/2013);
 - писмо от майка ми до Вас, ръкописно, 02.07.2014 г. с надпис "Моля за отговор, 
20.01.2015" и подпис на майка ми;
 - писмо от майка ми до Вас, ръкописно, 10.10.2014 г. с надпис "Моля за отговор, 
20.01.2015" и подпис на майка ми;
 - писмо от мен до Вас, 10.12.2014 г. с надпис "Моля за отговор, 20.01.2015" и подпис на 
майка ми.
Копия от изброените материали са прикачени към настоящето. Не е необходимо да ги 
принтирате, тъй като разполагате с тях на хартия - изпратени са Ви по куриер с платена 
услуга "обратна разписка" и "входящ номер". Обратната разписка се върна с дата 
22.01.2015. Входящ номер липсва. Има подпис на Красимира Николова.  
С уважение, РЕНЕТА СТОЯНОВА, Варна, ЕГН 5707304036, стац.тел.: 052988600, моб.: 
0888609072

За Ваше улеснение, моля заповядайте препис от писмото на 82-годишната ми майка 
до Вас от дата 20.01.2015 г. - става дума за лишаването на пострадалата от законен 
представител в мое лице. Мен лично ме интересува отговора Ви.

"УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВИЧ,
    
    Аз вече съвсем нямам сили. Моля Ви, пожалете ме, не ме разпитвайте повече! 
Поддържайте връзка с дъщеря ми. Тя е мой законен представител с нотариално заверено 
пълномощно от 28 май 2014 г. Упълномощила съм я с всички мои права на пострадала. 
Вие имате копие от това пълномощно и сте потвърдили с постановление от 12.06.2014, че 
до датата на упълномощаване дъщеря ми не е е имала „процесуалното качество 
пострадало лице“. Но следовател Иван Димитров продължава да не й признава това 
качество и до ден днешен. Той не е допуснал дъщеря ми при предявяване на 
разследването. Твърди, че е била свидетел и затова не може да ми бъде повереник, сякаш 
не е чел изричните разпоредби на НПК: 

НПК Чл. 118. (1) Не могат да бъдат свидетели лицата, които са участвали в същото 
наказателно производство в друго процесуално качество, ОСВЕН:
1. обвиняемия, спрямо когото производството е прекратено или завършено с влязла в сила 
присъда;
2. пострадалия (затова съм упълномощила дъщеря си с всички мои права на пострадала, за 
да ми помага и да ме замества навсякъде, където личното ми присъствие не е необходимо), 
частния обвинител, гражданския ищец, гражданския ответник;



Обстоятелства, по които свидетелят не е длъжен да дава показания
НПК Чл. 121. (1) Свидетелят не е длъжен да дава показания по въпроси, отговорите на 
които биха уличили в извършване на престъпление него, неговите възходящи, низходящи, 
братя, сестри или съпруг или лице, с което той се намира във фактическо съжителство.
(2) Свидетелят не може да бъде разпитван относно обстоятелствата, които са му били 
поверени като защитник или повереник. (това показва, че свидетел и повереник прекрасно 
се съчетават; повереник не означава нищо друго, освен пълномощник на пострадалия – не 
е необходимо да бъде адвокат)

    Никога не съм подозирала, че заради едно-единствено явяване на дъщеря ми в 
следствието – гр. Варна и то още през януари 2014 г. ще бъда лишена до края на живота си 
от повереник в нейно лице. Това е жестоко наказание за мен, което не мога да разбера с 
какво съм заслужила. Моля Ви, поправете тази очевидна несправедливост. 

С уважение: 

Йорданка Дикова Найденова, 82 г.: [подпис]
20.01.2015 г.
гр. Варна"


