
 
Subject

: 
благодарствено писмо до пр.Маркович от РП-
Плевен

Date: Wed, 05 Aug 2015 00:54:48 +0300
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>

To: 
rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, 
prbcont@prb.bg

До: пр.Маркович от РП-Плевен 
Копие до: ОП-Плевен, ВТАП и ПРБ 

Почитаема прокурор Маркович,

Пиша Ви, за да Ви благодаря, че сте установили по категоричен и 
неопровержим начин, че на 12.02.2013 г. Станимир и Велик дори не са идвали 
във Варна, камо ли да ме карат в с.Гороцвет, Разградско. Жалко, че не сте 
разбрали какво важно доказателство сте представили в Постановлението си. 
Цитирам от стр.14:  

"Действително в хода на досъдебното производство са били събрани данни, 
затова, че малко преди 12.00 часа на 12.03.2012г. [грешка в датата, да се чете: 
12.02.2013] и след 17.30 часа св. Станимир Кожухаров и св. Велик Дунчев са 
провеждали  разговори  помежду  си  в  района  на  клетки  с  различно 
местоположение  [Разград-София].  Тези  косвени  данни,  обаче,  не  са 
достатъчни по категоричен и безспорен начин да докажат, че на посочената 
дата визираните по-горе документи са  били заверени от св.  Иван Станчев 
Димитров  в  с.Гороцвет,  общ.Лозница,  обл.Разград  без  присъствие  на 
упълномощителя - св. Найденова."
Как да не са достатъчни? Повече от достатъчни са! Значи малко преди 12.00 
часа Станимир е в София, а братовчед му Велик - в Разград. Говорят си по 
мобилните. И аз си говоря със сина в 10 и нещо от стационарния телефон в 
къщи (това сте пропуснали да споменете, има го в листите по разследването, 
но няма значение, да гледаме сега братовчедите). Станимир затваря мобилния 
малко преди 12.00. Намира се в кв. 'Люлин', София. И внезапно се озовава в 
района на Разград по обяд или в ранния следобед същия ден:
"във времево отношение е било обяд или ранен следобед" (стр. 6 от Вашето 
Постановление) 

Много е бърз значи. Преди това е успял да дойде във Варна, да ме вземат с 
братовчед си, да ме закарат до с. Гороцвет, Разградско. И ето ни заедно 
задружно правим пълномощно в кметството - "във времево отношение е било 
обяд или ранен следобед". Отвън фучи виелица, сняг, преспи, февруари е... 
Три-четири часа по-късно братовчедите пак си говорят по мобилните от 
различни клетки [Разград -София]. 



Да не би нещо да Ви заплашват тези престъпници и да не смеете да си 
кажете? Моля Ви, не се страхувайте! Повярвайте в доброто! То съществува, 
но има нужда от помощ, защото е деликатно и ранимо. 

Ще се наложи да се оплаквам от Вас, за което искрено съжалявам, но не 
давам да ми крадат земята.

С уважение,
Й.Найденова, 82 г., бивша учителка с 37 години стаж, пострадала по ДП №Д-
2924/2013 вр. с пр. №3624/2013 
https://www.youtube.com/watch?v=2KRioOZ9iQg    
https://www.youtube.com/watch?v=lIN7MZ8n-j0

(Забележка. Линковете са към два телефонни разговора на дъщерята на 
пострадалата възрастна жена с “пълномощника” й Станимир Георгиев 
Кожухаров (обещава да развали сделката) и с майка му Райна Илиева Толева, 
която е “купила” 50-те дка земеделска земя (не си спомня дали е ходила на 
нотариус).     


