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ЖАЛБА
срещу г-жа Ивета Маркович, районен прокурор от гр. Плевен, одобрена за апелативен

Уважаеми дами и господа от ВСС,

Пр. Маркович отказва да разследва документно престъпление – два нотариални акта от 
2013 на нотариус Иванов №007.

Вие сте  одобрили кандидатурата й за апелативен прокурор.  Аз лично не смятам, че пр. 
Маркович е подходящ кандидат. Ето защо:

От 2013 пр. Маркович наблюдава разследване за имотна измама със земите на майка ми в 
Плевенско по мой сигнал. Когато подадох сигнала,  не  знаех как е станала измамата. 
Писах, че еди-кой си е подлъгал майка ми да му подпише пълномощно в дома си в гр. 
Варна, без да го чете, и после го е заверил в някакво Разградско село.

Година и нещо по-късно получих копия от двете нотариални дела от  нотариус Иванов 
№007 и излязоха данни за документно престъпление в кантората на нотариуса. На 
10.12.2014 изпратих писмо до пр. Маркович в този смисъл (приложено). Пр. Маркович не 
отговори. 

На 13.03.2015 майка ми изпрати писмо до пр. Маркович с молба за излизане от тесния 
кръг около пълномощното (приложено). Пр. Маркович не отговори. 

На 25.03.2015 окръжен прокурор Й. Антонова от ОП-Плевен изпрати писмо до пр. 
Маркович за насочване на разследването към действията на нотариуса (приложено). Пр. 
Маркович не отговори.     

Образно казано, това, което става, е все едно да отидете на лекар с леки оплаквания от 
парене при уриниране. Лекарят да назначи лечение за цистит (възпаление на пикочния 
мехур). Година и нещо по-късно да се оплачете от отоци и липса на урина, а лекарят да Ви 
каже, че вече сте излекуван от цистита и няма какво повече да Ви лекува. Вие да си 
направите платени изследвания, които показват, че бъбреците Ви не работят (необходимо е 
незабавно включване на хемодиализа, иначе умирате!), лекарят да захвърли  изследванията 
в кошчето за боклук, а Вие да гушнете букетчето. Е, в медицината не става така. Имате 
избор, отивате при друг лекар или в краен случай Ви закарват в спешния център в 
безсъзнание и веднага Ви включват на хемодиализа. 
    
Но при прокурорите няма избор, няма Спешен център. Нищо не е в състояние да накара 
пр. Маркович да реагира на “животозастрашаващ случай” - застрашен е обществен 



интерес, не става дума само за моя личен или на майка ми. Пр. Маркович е твърдо 
убедена, че нотариалните актове са изрядни, защото г-н нотариусът категорично е заявил, 
че всички документи са изрядни и защото "издадените Нотариални актове са истински 
документи и отразяват действителната воля на издателя и самия издател са именно лицата, 
които са ги подписали" (из нейно писмо). 

Никой не оспорва подписите под въпросните нотариални актове. Оспорваме съдържанието 
им по смисъла на Постановление № 3 от 1982 г. - По някои въпроси на документните 
престъпления: "Документ, в който удостоверените факти или обстоятелства не 
съответстват на обективната действителност”. 

Пр. Маркович сякаш не прави разлика между неистински документ (подписан от друг) и 
лъжливо документиране (когато удостоверените факти или обстоятелства не съответстват 
на обективната действителност). 

Вие сте одобрили кандидатурата й за апелативен прокурор.  Аз лично не смятам, че пр. 
Маркович е подходящ кандидат. Подала съм искане за проверка и евентуално търсене на 
наказателна отговорност от нея по чл. 288 и 289 от НК (приложени 37 стр. възражения и 
искания по нейно постановление за прекратяване на ДП - исканията са само 2 и са на 
последната страница, приложени и 2 стр. въпроси и отговори за отмяната на нот. актове - 
те са изпратени като приложение към възраженията и исканията). В момента очаквам 
отговор от ОП-Плевен.  

Оставам в очакване на Вашия компетентен отговор.

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова
образование: полувисше (медицина, 1978), висше (английска филология, 2004)
25 години трудов стаж като мед. сестра (от тях 16 години в хемодиализен център) и 12 
години трудов стаж като преводач с англ. език 
ЕГН: 5707304036
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитам по електронна):
Ренета Стоянова
гр. Варна 9010
ул. “Г. Бакалов” 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
е-поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ 5 бр. съгл. текста
1. Мое писмо до пр. Маркович от 10.12.2014, в което за пръв път е поставен въпроса за 
действията на нотариуса - без отговор
2. Писмо от майка ми до пр. Маркович от 13. 03.2015 за нотариуса - без отговор
3. Писмо от окръжен прокурор до РП-Плевен от 25.03.2015 за насочване на разследването 
към действията на нотариуса - без отговор
4. Възражения и искания от 11.09.2015 - исканията са на последната страница, в момента 
се очаква отговор от ОП-Плевен
5. За отмяната на нот. актове - въпроси и отговори (информативен материал)
 


