
Subject: до пр. И. Маркович
Date: Wed, 17 Jun 2015 01:01:02 +0300

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

To: rp@pl.prb.bg

До: пр. Ивета Маркович от РП-Плевен

Уважаема госпожо Маркович,

Препращам Ви мое писмо от 17.06.2015 г. до пр. Й. Антонова от ОП-Плевен за 
съгласуване. От сайта на прокуратурата разбрах, че преписката за пореден път е за 
решаване от прокурор. Надявам се този път да се разкрие цялата истина по 
престъплението със земите на майка ми, извършено с участието на кмет (вече бивш, 
осъден), служители от ОСЗ, нотариус и съдия по вписването.

С уважение,
Ренета Стоянова, дъщеря на Йорданка Найденова, 82 г, пострадала от имотна измама 
поради некомпетентни  действия на нотариус Иванов №007 и други лица на отговорни  
длъжности и още веднъж пострадала от мудни, дезориентирани действия на органите, 
ангажирани с разкриването на цялата истина 

-------- Forwarded Message -------- 
Subject: до пр. Й. Антонова

Date: Wed, 17 Jun 2015 00:41:24 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization: Softis
To: op@pl.prb.bg

До: пр. Йорданка Антонова от ОП-Плевен

Уважаема госпожо Антонова,

Препращам Ви кореспонденцията си с АП-В.Търново от 16.06.2015 г. за съгласуване на 
проверката по бездействието на РП-Плевен, маскирано с  излишни процесуални действия 
под благосклонния поглед на РС и ОС гр. Плевен. От АП-В.Търново ме уведомиха, че 
през декември 2014 г. пр. Маркович е искала да си направи самоотвод, но от ОП-Плевен и 
АП-В.Търново не са й позволили. Очевидно още в средата на декември 2014 г. пр. 
Маркович  е осъзнала, че заключението й за недоказаност на престъплението по 
Д№2924/2013 е било прибързано и то не защото не е било изяснено кой с кого е говорил 
по телефона на 12.02.2013 и не защото не е била извършена психолого-психиатрична 
експертиза на майка ми, както погрешно е определил съдът на две инстанции. 

Очакваме резултата от Вашата проверка по молба на пострадалата от 30.04.2015, като се 
надяваме, че имате някаква идея как може да се излезе от задънената улица, в която съдът 
вкара разследването.

С уважение,



Ренета Стоянова, дъщеря на Йорданка Найденова, 82 г, пострадала от имотна измама 
поради некомпетентни  действия на нотариус Иванов №007 и други лица на отговорни  
длъжности и още веднъж пострадала от мудни, дезориентирани действия на органите, 
ангажирани с разкриването на цялата истина 

-------- Forwarded Message -------- 
Subject: до пр. Лещаков

Date: Tue, 16 Jun 2015 15:44:31 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization: Softis
To: AP V.Tarnovo - official e-mail address <ap_vt@vt.prb.bg>

Уважаеми господин Лещаков,

Благодаря за отговора, но изглежда смесвате текстовете на чл. 142 ал. 2* и 143 ал. 2 от 
ЗСВ**. Разбирам, че ситуацията е деликатна - измама с участието на кмет, служители от 
зем. служба, нотариус и съдия по вписванията, прикривана от районна и окръжна 
прокуратура плюс две съдебни инстанции ... абсолютен ужас! Тотален стрес! В такива 
случаи, според психолозите, инстинктът за самосъхранение измества и морал, и вътрешно 
убеждение... 

И все пак искрено Ви благодаря  за информацията, че в края на 2014 г. наблюдаващият 
прокурор е искала да си направи самоотвод, но ОП-Плевен и АП-В.Търново не са й 
позволили. Това е много показателно за хода на въпросното ДП от 2013 г. То боксува, 
защото на наблюдаващия прокурор не се позволява да си направи отвод. Интересно, че 
при подобен случай (касаещ същия нотариус), всички плевенски магистрати са си дали 
безпроблемно самоотвода "Делото се гледа в Шумен, след като магистратите-
съграждани на [нотариус Иван] Иванов [№007] си направили отвод". Източник на 
цитата: Шуменска онлайн медия - http://shmoko.bg/?p=2840

С уважение,
Ренета Стоянова
образование - полувисше (медицина, 1978) и висше (англ. филология, 2004)
http://rennie.blog.bg/
 

*ЗСВ Чл. 142.  (2) Прокурорите от апелативните и окръжните прокуратури извършват ревизии и контролират 
работата на прокурорите в непосредствено по-ниските по степен прокуратури.

**ЗСВ Чл. 143.  (2) По-горестоящият по длъжност прокурор и прокурорът от по-горестоящата прокуратура 
може да извършва действия, включени в компетентността на подчинените му прокурори, и писмено да спира 
и да отменя разпорежданията им в определените със закон случаи.
http://www.vks.bg/vks_p04_06.htm


