
 
Subject: до пр. Лещаков

Date: Thu, 26 Nov 2015 01:17:02 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

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

Уважаеми г-н Лещаков,

Благодаря за писмото Ви от 25.11.2015 г. Тъй като в него не намирам отговор на молбата 
ми от 11.11.2015, отново Ви моля за същото. Молбата ми от 11.11.2015 можете да 
прочетете тук по-долу.

Благодаря предварително. Ако нещо не е ясно, моля не се колебайте да се свържете с мен - 
на този имейл или на посочените телефони.

Ето например на мен не ми е ясно какви са тези мои запитвания, които споменавате. Може 
някой да ми е хакнал пощата и да Ви е изпратил нещо уж от мое име. Уверявам Ви, че не 
съм Ви изпращала никакви запитвания, а само въпросната молба от 11.11.2015 г., с която 
Ви моля - не питам, а учтиво моля! - да изпратите "още едно писмо, с което да изискате да 
Ви уведомят и защо 6 месеца не реагират на сигнал за скици с невярно съдържание 
(Приложение 1), както и защо 4 месеца не реагират на сигнал за нотариални актове с 
невярно съдържание (Приложение 2)". Молбата ми е съобразена с правомощията и 
задълженията Ви по ЗСВ - вж. чл. 142, ал. 2; чл. 307, ал. 1; чл. 307, ал. 4, т.2; и чл. 312, ал. 
1, т. 2. Между другото, мен още не са ме уведомили дали е извършен инстанционен 
контрол върху прекратеното ДП № Д 2924/2013 на РП-Плевен. Изобщо не знам какво 
става в ОП-Плевен, нямам никаква информация. Знам само, че още на 15.09.2015 г. от РП-
Плевен са изпратили в ОП-Плевен моите възражения и искания по постановлението за 
прекратяване. Както и че съвсем наскоро в РП-Плевен са образували още една преписка - 
№ 6100/15, с което преписките по моя сигнал станаха 15 на брой, ако не и повече, поне за 
15 знам.

Ето това са 15-те преписки по моя сигнал:

РП-Варна 7510/2013 (тази е най-първата, от 06.06.2013)
РП-Плевен 3624/2013
РП-Плевен 6989/2014
РП-Плевен 6100/2015 (тази е най-новата, от ноември, започна със самоотвод)
ОП-Варна 376/2015
ОП-Плевен 3157/2014
ОП-Плевен 1513/2014
ОП-Плевен 1408/2014
ОП-Плевен 2140/2015
ОП-Плевен 42/2015 
ВТАП 1755/2014
ВКП 6728/2014
ВКП 9392/2015
ВКП 179/2015
ВАП 548/2015

С уважение,



Ренета Т. Стоянова, гр. Варна
стац. тел. 052 988 600
моб. тел. 0888 60 90 72
е-поща rennie@softisbg.com

  
А това е учтивата ми молба до Вас от 11.11.2015, която се надявам да бъде удовлетворена. 
Не искам кой знае какво - само да изискате от ОП-Плевен да Ви уведомят по какви 
причини бездействат месеци наред, какво чакат, защо все още нищо не са казали по 
изложеното от майка ми на 30.04.2015 и на 24.06.2015. Тя е писала за сериозни неща - за 
официални удостоверителни документи с невярно съдържание. 
  

Subject: до пр. Лещаков
Date: Wed, 11 Nov 2015 23:58:04 +0200

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

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

Уважаеми прокурор Лещаков,

Благодаря за информацията, че сте изпратили писмо до ОП-Плевен, с което сте изискали 
да Ви уведомят дали е извършен инстанционен контрол върху прекратеното ДП № Д 
2924/2013 на РП-Плевен.

Бихте ли, моля, им изпратили още едно писмо, с което да изискате да Ви уведомят и защо 
6 месеца не реагират на сигнал за скици с невярно съдържание (Приложение 1), както и 
защо 4 месеца не реагират на сигнал за нотариални актове с невярно съдържание 
(Приложение 2)?

Пояснявам, че "невярно съдържание" или "лъжливо документиране" е термин по смисъла 
на Постановление № 3 от 23.III.1982 г. по н. д. № 12/81 г., Пленум на ВС, По някои 
въпроси на документните престъпления: "Документ, в който удостоверените факти или 
обстоятелства не съответстват на обективната действителност.” Междувременно в хода на 
разследването в РП-Плевен се установи, че скиците са и неистински документи по 
смисъла на чл. 93 т. 6 от НК.

Благодаря предварително.  

С уважение,
Ренета Т. Стоянова, дъщеря на пострадалата по ДП Д-№2924/2013 г. на РП-Плевен вр. пр. 
№В-3624/2013 на РП-Варна
ЕГН 570730403, гр. Варна 9010, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80, тел. 052 988б 600, 
моб. 0888 60 90 72
е-поща: rennie@softisbg.com


