
 
Subject: Re: благодаря за отговора, но ...

Date: Wed, 27 May 2015 16:47:04 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

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

До: пр. Лещаков от АП-В.Търново
Копие: ПРБ-гр. София

Уважаеми господин Лещаков,

Благодаря за отговора Ви до майка ми изх. №1755/14 - 20.05.2015, който получих току-що, 
но сте писали, че не давате правни консултации. Аз не искам консултация от АП-
В.Търново, а инстанционна проверка. Споменавате някакви две жалби от майка ми. 
Уточнявам, че е само една, от мен до адм. р-л на АП-В.Търново, и не е жалба, а молба за 
проверка поради какви причини в РП-Плевен две години не разбират, че пострадалата има 
нотариални актове, а "пълномощникът" й е продавал с преписи от предходни документи за 
собственост и неактуални скици, при това единият препис е без нито един подпис на 
издателите си, а имената на самите издатели, постановили решението си в 5-членен състав 
на Поземлената комисия-Д.Митрополия през 1994 г. за възстановяване на около 50 дка 
зем. земя са подменени с имената на служители от 2013 г. в ОС "Земеделие"-
Д.Митрополия. 

Когато подадох жалба за измама до РП-Варна 06.06.2013 г., още не знаех как е станал 
номерът и по какъв начин всички земи на майка ми в плевенско - общо 50 и няколко дка - 
са продадени зад гърба й, след като тя грижливо съхранява цялата документация по 
десетилетната история на имотите си, за които има НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ на НЕЙНО 
ИМЕ от 1999 и от 2006 (единствен собственик). Тогава приложих копие от нотариален акт 
и първите показания на майка ми, останали неизменни докрай.

Година и половина по-късно се снабдих с копия от нотариалните дела на нотариуса в 
Плевен съгл. Наредбата за служебния архив на нотариусите и нещата за мен се 
поизясниха. Майка ми написа на пр. Маркович, че постановлението за прекратяване 
съдържа устни показания, които се опровергават от писмените доказателства, налични в 
документацията по нотариалните дела. Пр. Маркович отговори, че съдът подкрепя 
изводите й. 

И прокурор Маркович, и 4 съдии са очаровани от версията на трима измамници, че всичко 
било готово за сделката, дошли двамата във Варна (братовчеди са - единият от София, 
другият от Разград), взели майка ми с с кола да я карат при нотариус в Плевен да 
изповядват "сделката" без пълномощник, но по пътя й прилошало и затова се отбили в 
разградското селце Гороцвет при приятеля по лов на единия, съставили пълномощното и 
после я върнали в дома й в гр. Варна.  Пет юриста не се замислят нито за миг, че към деня 
на подписване на пълномощното - 12 февруари 2013 - не е имало нито един подготвен 
документ нито за едната, нито за другата сделка, че сделките са изповядани месец и нещо 
по-късно - на 14 и 18 март 2013, именно защото в периода между подписване на 
пълномощното и изповядване на сделките са вадени всички необходими документи за 
"продажба" с предходен документ за собственост - преписи от решения на ПК (единия без 



подписи и без печат "вярно с оригинала", и двата без дата на заверката и без печат 
"решението е влязло в сила"), скици (неактуални), данъчни оценки (едната с невярно 
съдържание - горската земя била представлявала "земеделска").    
 
 Да не говорим, че 4 от 5-те имота са дописвани в пълномощното (установено от 
експертиза, вижда се и с просто око), като данните са взети не от документите за 
собственост на майка ми и не от договорите и анексите за аренда, а директно от 
динамичния регистър на ОСЗ-Д. Митрополия (издаде ги грешка в площта на най-голямата 
нива, налична само в "преписа" от ОСЗ-Д. Митрополия и в "пълномощното" от с. 
Гороцвет, Разградско).

На 30.04.2015 майка ми изпрати по е-поща молба до ОП-Плевен за инстанционна 
проверка. Седмица по-късно, след като не се получи обратна е-разписка, аз напомних за 
изпратената от майка ми молба с подписано от мен писмо и го изпратих сканирано, като 
приложих молбата на майка ми (прилагам тук моето писмо с нейната молба в него). 
Реакция нямаше никаква. Отново не се получи дори обратна е-разписка.

Така на 13.05.2015 се стигна до Вас. Моля Ви, не подценявайте случая. Очаквам да 
извършите инстанционна проверка. Какви други "конкретни оплаквания срещу 
прокурорски актове на окръжна прокуратура" очаквате, освен оплакване от мудност и 
липса на информация за хода на производството. Аз например досега не съм видяла нито 
един документ от разследването - не знам дори на какво основание е образувано ДП.

В очакване на компетентния Ви отговор,

С уважение,
Ренета Стоянова,
дъщеря на пострадалата по Д-2924/2013 г. на РП-Плевен 

          

On 05/27/2015 01:24 PM, АП В. Търново - официална ПК wrote:

 


