
Subject: Fwd: молба за проверка по Д-2924/2013 на РП-Плевен
Date: Wed, 27 May 2015 12:56:17 +0300

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

To: ap_vt@vt.prb.bg, prbcont@prb.bg

Уважаеми служители от деловодство на АП-В. Търново,

Моля, предайте на адм. р-л на АП-В.Търново!

Във връзка с току-що проведения по телефона разговор със служителка от Деловодството 
на АП-В.Търново, препращам молбата си от 13.05.2015 г. до адм. р-л на АП-В.Търново. 
Помолих за проверка по въпросното ДП на РП-Плевен. Очаквам да получа отговора, 
началото на който ми беше прочетен по телефона. Чух нещо за чл. 213 от ЗСВ: Чл. 

213.  Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации. Обаче 
молбата ми беше за инстанционна проверка от по-висша прокуратура върху бавната 
работа на по-нисша. Не съм искала консултация. ОП-Плевен не реагират, затова се 
обърнах към АП-В.Търново.

Случаят е мудно разследване. Освен че са бавни, в Плевен близо 2 години отказват да 
разберат, че престъплението е в това, че майка ми има нотариални актове на свое име за 
всичките си земи в плевенско, издадени въз основа на оригинални, влезли в сила решения 
на ПК, а някакъв измамник е "продавал" с преписи от решенията на ПК (предходните й 
документи за собственост), при това единият препис (за около 50 дка) е подписан 
единствено от н-к ОС "Земеделие", без нито един подпис на нито един член на ПК и без 
никакво обозначение, че оригиналното решение изобщо някога е било подписвано от 5-
членна комисия на ПК. От ОСЗ са издали и неактуални скици с данни отпреди 20 години, 
в които погрешно е посочено името на наследодателя на майка ми, а не нейното. Освен 
това самоволно са променили начина на трайно ползване на горския й имот (от Горския 
фонд в защитена зона по НАТУРА 2000) и пак самоволно са променили площта на най-
голямата й нива (43 дка и нещо). Говорих с тях по телефона. Не били знаели, че майка ми 
има нотариални актове и не се сетили да проверят в СлВп-Плевен. Ходих при нотариуса, 
изповядал порочните сделки и получих от него нотариалните дела. Оказа се, че 
документите са пълен ужас - за горската земя например писал, че е земеделска (!), 
забравил да изпълни задълженията си по чл. 586 ал. 1 и 4 от ГПК (това е официално 
становище от две места - от Директора на СлВп–Плевен и от Председателя на РС-Плевен) 
и е допуснал рояк от фактически грешки в изначално опорочените нот. актове - явно е бил 
много разсеян и двата пъти. Съдията по вписванията също се е разсеяла и не разбрала 
какво вписва - горска земя или земеделска... Въобще, верига от разсеяни служители на 
всяко ниво. 

Прокуратурата в Плевен се занимава 2-те години само с пълномощното. То е някаква 
пародия на пълномощно, "заверено" в разградско село от бивш кмет, осъден в края на 2013 
за над 100 неприсъствени заверки на подписи, освободен от длъжност през януари 2014 
(това последното РП-Плевен кой знае защо се мъчи да го скрие и представя кмета като 
образцов кмет, каращ втори мандат през окт.2014). И с пълномощното обаче пак доникъде 
не са стигнали. Действително, направили са експертиза, която е установила, че 4 от 5-те 
имота са дописвани, но спрели дотук и не се сетили да разследват откъде е гледал 
измамникът, като ги е преписвал. Ние огледахме документите и забелязахме, че в 
пълномощното е допусната същата грешка в площта на най-голямата нива, каквато е 



допусната и в преписа от ОСЗ. Факт е, че в нито един документ на упълномощителката 
(майка ми) няма такава цифра на площта, като сбърканата от служителите в ОСЗ - нито в 
нотариалния акт на нейно име, нито в предходния документ за собственост (решението на 
ПК на името на наследодателя й). Стана ясно значи, че измамникът е преписвал от 
динамичния регистър на ОСЗ-Д.Митрополия. Писахме до РП-Плевен за това. Очаквахме 
да разследват как измамникът се е добрал до данните в ОСЗ-Д.Митрополия - може ОСЗ да 
не са виновни, може да е хакнал софтуера им. РП обаче мълчат. ОП-Плевен също мълчат и 
само удължават срока. Днес са го удължили с още 61 дни. 

Затова помолих АП-В.Търново за проверка. Не за консултация, а за проверка. Ние 
консултациите сме си ги провели - досега сме дали над 2000 лв. по адвокати. Отделно 
търпим загуби 5000 лв. от неполучена рента за изтеклите две години мотаене на 
разследването. Имотите са на стойност около 35 хил. лв. по официална съдебно-техн. 
експертиза, иначе са към 50 хил. плюс 2500 годишна рента. Те са собственост на майка ми 
с нотариални актове. Никой няма право да й ги продава зад гърба с преписи от предходни 
документи. Моля, обяснете това на подчинените си от РП-Плевен и по-конкретно на 
наблюдаващ прокурор г-жа Ивета Маркович.

С уважение,

Ренета Стоянов
дъщеря на пострадалата по Д-2924/2013 на РП-Плевен

-------- Forwarded Message -------- 
Subject: молба за проверка по Д-2924/2013 на РП-Плевен
Date: Wed, 13 May 2015 14:36:53 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: ap_vt@vt.prb.bg, prbcont@prb.bg

Уважаеми служители от АП-В,Търново,

Приложено, изпращам молба за проверка по досъдебно производство 
№Д-2924/2013-РП-Плевен. Аз съм дъщерята на пострадалата Йорданка 
Найденова. ОП-Плевен е сезирана с подобна молба за проверка от самата 
пострадала (майка ми) чрез е-поща на 30.04.2015 г, но отговор не е 
получила, нито дори обратна е-разписка. Само от Вас се получават редовно 
обратни е-разписки, когато са изпращани писма до Плевен с копие до АП-В. 
Търново, за което благодаря от мое име и от името на майка си.

Успешна работа!

С уважение,

Ренета Т. Стоянова


