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                                          Е-поща: rennie@softisbg.com

Дата: 23.02.2016 г.     

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИЛОВА,

 Отн. Жалба срещу съдия Димитър Кирилов - РС-Плевен

На 01.02.2016 г. съдия Д. Кирилов се е произнесъл с определение 
(приложено) по “постъпило възражение от Йорданка Найденова (майка ми, 
83 г., бел. моя, Р.С.)  срещу постановление на РП-Плевен за прекратяване на 
наказателното производство по досъдебно производство № Д-2924/2013г. по 
описа на РП-Плевен водено срещу неизвестен извършител”. Уведомявам Ви, 
че майка ми не е подавала никакво възражение до РС-Плевен. Окръжен 
прокурор Антонова е разпоредила с постановление от 25.01.2016 г. 
(приложено) да се изпрати в РС-Плевен едно кратко електронно писъмце от 
05.08.2015 г., озаглавено “Благодарствено писмо до пр. Маркович от РП-
Плевен” (приложено). Писъмцето не е подписано от майка ми нито на ръка, 
нито с електронен подпис. Действително, не е Ваш проблем това, че един 
Плевенски окръжен прокурор не прави разлика между подписана жалба до 
Съд и неподписано е-писмо до Прокурор, но това, че и съдия от Районен съд 
гр. Плевен също не прави разлика между документ и е-писмо, вече си е Ваш 
проблем, и то много сериозен. За да разберете колко сериозен е проблемът, 
просто си представете за миг, че утре, образно казано, някой хакер пробива е-
пощата на майка ми и изпраща фалшиво писмо от нейно име, с което отправя 
грозни обиди, клевети и заплахи, а Вие в Районния съд приемате написаното 
за официален частен документ [тук малко съм се поизхвърлила, частните 
документи не са официални, имах предвид “надлежно оформен, правилно 
адресиран и собственоръчно подписан частен документ”, заб. моя, Р.С., 
15.03.2016]. Добре поне, че смъртното наказание е премахнато, иначе с 
такива методи като нищо можете да осъдите човек и на смърт! Моля, 
обърнете внимание на подчинените си и конкретно на съдия Д. Кирилов, че 
при подаване на жалба до РС-Плевен следва да се спазва  установеният ред. 
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Ако наистина има установен ред в РС-Плевен. Защото оставам с 
впечатлението, че май и работата на съдиите по наказателните дела в 
подчиненото Ви ведомство е също така хаотична и произволна, както и 
работата на съдиите по вписванията, за което Ви писах на 24.01.2016 г. 
(приложено), но все още не съм получила Вашия компетентен отговор.
Има и друго по произнасянето на съдия Кирилов с определението орт 
01.02.2016. Съдия Кирилов не е забелязал или се е направил, че не забелязва 
(проблем!), че прекратяването на ДП-то е по реда на чл. 243 ал. 1, т. 2 от НПК 
(недоказаност на обвинението), а прокурорът не е повдигнал обвинение 
срещу нито едно конкретно лице и ДП-то продължава да се води срещу 
неизвестен извършител. В интернет е пълно с определения по подобни 
случаи, в т.ч. и на Плевенския съд, в които се казва, че поради неяснота и 
противоречивост на основанието за прекратяване, съдът не може да се 
произнесе и постановлението следва да се обжалва по служебен път съгл. чл. 
200 от НПК пред горестоящата прокуратура.  Съдия Кирилов се произнесъл 
обаче.                     

Да не споменавам пък фактическите грешки, допуснати от съдия Кирилов – 
например в площта на имота, чиято площ е сбъркана и от съдиите по 
вписванията към РС-Плевен. Съдиите по вписванията са нареждали да се 
вписва ту 43,801 дка, ту 43, 800, а сега съдия Кирилов е добавил поредното 
недоразумение с неговите измислени 48,800 дка (преписани от 
постановлението на окръжния прокурор). Това е безнадеждна липса на 
отговорност при отразяване площта на имот, трагична направо!

А описанието на пълномощното за продажба на недвижим имот само с един 
номер на заверката, какво означава според съдия Кирилов и според Вас? 
Непознаване на изискванията за заверка не само на подписа, но и на 
съдържанието? Или прикриване на факта, че съгражданинът Ви и колега 
юрист г-н Иванов №007 е приел пълномощно, заверено с непоредни номера?

А че съдия Кирилов не е забелязал или се направил, че не забелязва 
(проблем!) липсата на правни изводи от показанията на на-к ОСЗ Д. 
Митрополия, която си е признала, че редовно издават “преписи” от 
несъхранявани в зем. служба оригинали на документи за собственост 
(решение на ПК), какво означава? Означава, че кой знае колко земя в 
Плевенско е открадната с фалшиви “преписи” от липсващи оригинали – ето 
това означава. Абсолютен ужас! Не бива да се мълчи за тези неща.

Ами кой да забележи липсата на правен извод от показанията на старши 
експерт ОСЗ , че се е подписала на скиците вместо главния? И прокурорът, и 
съдия Кирилов срамежливо мълчат по въпроса, сякаш никога не са чували за 
неистински документ по чл 93 т. 6 от НК.
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Аз нямам основания да се съмнявам в компетенността на съдия Кирилов, 
затова смятам, че грешките и пропуските му не са случайни, а представляват 
опит за прикриване на престъпление. Същото правят и в Прокуратурата, но 
това си е техен проблем.

Накратко. Очаквам Вашия компетентен отговор както на писмото ми от 
24.01.2016 за произволното вписване на един и същ тип територии веднъж 
като горски, друг път – като земеделски, така и за произволното вписването 
на площта на един и същ имот – няколко пъти като 43,801 дка и още няколко 
пъти като 43,800, така и на днешното ми писмо.  

Благодаря предварително.

ПРИЛОЖЕНИЯ съгл. текста:
1. Благодарствено писъмце от Й. Найденова (майка ми, 83-год) до пр. 
Маркович, изпратено по е-поща на 05.08.2015
2. Постановление на окр. пр. Антонова от 25.01.2016 – разпорежда изпращане 
на благодарственото писъмце в РС-Плевен 
3. Определение на РС-Плевен от 01.02.2016 – приемат благ. писъмце за жалба 
до РС-Плевен и се произнасят
4. Мое писмо до Вас, адм. р-л на РС-Плевен от 24.01.2016 – за хаоса в 
работата на съдиите по вписванията към РС-Плевен

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН: 5707304036
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитам по електронна):
гр. Варна 9010
ул. “Г. Бакалов” 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
моб. 0888 60 90 72, стац. 052 988 600
е-поща: rennie@softisbg.com

23.02.2016
гр. Варна
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