
СПРАВКА ЗА ПРОЦЕСУАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОСТРАДАЛАТА
 
Резюме. Процесуалното поведение на Найденова е образцово по отношение 
оказване  пълно  съдействие  за  разкриване  на  цялата  истина.  За  целта  е 
изпратила следните писма до пр. Маркович, всички оставени без отговор: 

1) 20.01.2015 г. Писмо до пр. Маркович с допълнителни показания:
„Днес, 20.01.2015 г., добавям следното. След като е излязъл от дома ми Станимир 
е дописал още 50 дка (експертизата го е установила) и го е заверил при „приятеля 
по лов“ на братовчед си от Разград – бившия кмет на разградското село Гороцвет 
Иван  Станчев  Димитров.  Както  знаете,  в  края  на  2013  г.  кметът  е  осъден  за 
продължавано  длъжностно  престъпление  –  извършил  е  над  100  неприсъствени 
заверки на подписи. Щом този кмет е фалшифицирал над 100 заверки, какво му е 
пречело да фалшифицира още една? Нищо друго, освен че в моя случай е трябвало 
да завери едновременно и подписа,  и съдържанието на пълномощното, което се 
доказва  с   поредни  номера  на  заверките,  а  той  не  знаел,  понеже  бил  правно 
неграмотен (нотариусът е казал това, записано е в постановлението за прекратяване 
на ДП от 30.10.2014). Приятелят му по лов по-късно добавил на ръка заверката на 
съдържанието, но понеже  съседният номер (№3),  вече бил зает от заверката на 
декларацията  по  чл.  25  от  ЗННД,  от  немай-къде  поставил номер 2-А и  така  се 
появило пълномощно №2 със заверено съдържание №2-А.   

Но най-голямата измама Станимир е извършил след това - в Д. Митрополия 
и Плевен. Моля, разпитайте Станимир защо е лъгал пред служителите на ОСЗ-Д. 
Митрополия  и  пред  нотариуса  в  Плевен,  че  съм  изгубила  документите  си  за 
собственост и че решенията на ПК са последните ми документи за собственост, 
след като много добре знае, че имам нотариални актове за земите си? Вие също 
знаете, че знае (пише го на стр. 6 от постановлението за прекратяване на ДП от 
30.10.2014 г.) И защо е укрил от всички, вкл. и от разследващите органи, че съм му 
дала нотариалния си акт за 3-те дка – точно тези 3 дка, които му бях обещала? 
Както и защо е писал в заявлението за данъчна оценка на горския ми имот, че е 
земеделска земя? От данъчната служба изпратиха на дъщеря ми заверени копия от 
въпросните  заявления.  Така  се  разкри  и  тази  измама  на  Станимир.  А  защо 
Станимир не е извадил таксационна характеристика за горския имот  от Горското 
стопанство (Лесничейството) в Плевен? Бил е длъжен да снабди горския имот с 
такава. От ОСЗ-Д.Митрополия са обяснили това в писмен отговор до дъщеря ми. 
Станимир много добре е знаел, че таксационната характеристика е неразделна част 
от документацията на горския  имот –  пише го  в  решението  на ПК, а  и  самият 
Станимир е ходил в Горското само 7-8 месеца преди това и е вадил таксационна 
характеристика покрай уреждането на документите за сечта през лятото на 2012. 
Дали не е искал да укрие  факта,  че  препоръчаното от РИОСВ залесяване след 
сечта не е извършено? Че имотът е  в защитена зона по европейския еко-проект 
НАТУРА-2000? Затова ли е крил цели две години досието по сечта и чак в края на 
октомври  2014  г.  брат  му  -  инженер-лесовъдът,  който  осъществи  сечта,  го  е 
изпратил на дъщеря ми след писмена молба до РДГ-Ловеч? Не е изключено сечта да 
е била подготвителен етап за продажбата на горския имот като земеделска земя. 
Купувачът е земевладелец. Станимир е укрил от мен, че имотът ми е ценен и че 
след сечта е трябвало да се залеси с конкретно посочени от РИОСВ-Плевен три 
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дървесни вида. Подведе ме, че е някакъв пущиняк без абсолютно никаква стойност, 
а той щял да го разработи да стане орехова градина. По онова време досието по 
сечта  е  било  у  Станимир.  Той  го  е  държал  през  цялото  време  чак  до  края  на 
октомври  2014  г.  (така  е  казал  по  телефона  братът  на  Станимир,  инженер-
лесовъдът, на дъщеря ми, а и на Вас Станимир „доброволно“ е представил 4 листа 
от  досието,  така  е  записано  в  постановлението  за  прекратяване  на  ДП  от 
30.10.2014).  Ако  бях  получила  досието  с  приемо-предавателен  протокол  в 
едномесечен срок от извършване на сечта, както е по договор – забележете, че и до 
ден  днешен  не  съм  получила  приемо-предавателен  протокол,  щях  да  бъда 
информирана,  че  горската  ми  земя  е  ценна  с  дървесните  си  видове  и  не  е 
предназначена за орехова градина, а за залесяване и ТРАЙНО поддържане в залесен 
вид.  Станимир  целенасочено   и  отдалече  ме  е  заблуждавал,  за  да  бъде 
ОБЕЗЛЕСЕНА  ценна  горска  територия  и  да  бъде  превърната  тихомълком  в 
земеделска земя, което и се е случило. Дъщеря ми е проверила в Имотния регистър, 
че земевладелецът, у когото в момента се намира обезлесената ми горска земя, е 
закупил след това още 10 дка съседен парцел – също горски и също от защитена 
зона по НАТУРА 2000. Можете да бъдете сигурни, че той също е разоран и само на 
хартия земите се водят защитени горски зони, ценни за биологичното разнообразие 
в район „Река Искър“, част от европейската еко-мрежа НАТУРА 2000.  

2) 13.03.2015: молба за излизане от тесния кръг около пълномощното, 
във връзка с което пр. Й. Антонова от ОП-Плевен изпраща писмо до РП-
Плевен,  носещо дата  25.03.2015,  заведено на 27.03.2015,  в  което  се казва: 
„Приложено Ви изпращам сигнал от Йорданка Дикова Найденова с искане за 
излизане от тесния кръг около пълномощното и насочване на разследването 
към действията на нотариус Иванов №007. Сигналът следва да имате предвид 
в хода на разследването.“

Пр. Маркович не се  е съобразила дори с  нареждането на окръжния 
прокурор.

3) 19.03.2015: молба за издаване на у-ние по чл. 133 от НПК
4) 13.04.2015: молба за предявяване на иск от прокурора по чл. 537 ал. 

3 от ГПК във вр. с чл. 574 от ГПК за отмяна на двата нотариални акта от март 
2013 г.

Чл. 537, ал. 3 от ГПК: „Прокурорът може да предяви иск за отменяне 
на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закони“. 

Чл.  574  от  ГПК:  „Не  могат  да  се  извършват  нотариални  действия 
относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи 
или други действия“. 

5) 19.04.2015: молба по чл. 107 от НПК за експертиза на втория подпис 
на кмета върху пълномощното.

6) 20.04.2015: уведомяване, че в пълномощното Станимир е допуснал 
същата грешка в площта на нива №213001, каквато е допусната в издадения 
от ОСЗ-Д.Митрополия „препис“. В писмото се казва: 'Не ми е известно кога и 
как Станимир Георгиев Кожухаров се е добрал до данните за моите земи от 
динамичния  регистър  на  ОСЗ-Д.Митрополия,  но  знам  със  сигурност,  че 
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Станимир не е взел данните за земеделските ми земи от моите документи за 
собственост,  нито от договорите за  наем между мен и ЗК „Златен клас“ - 
доказват го приложените документи, с които Вие, госпожо Маркович, също 
разполагате.“

7) 27.04.2015: молба по чл. 107 от НПК за графологична експертиза на 
двата  подписа  на  пострадалата  под  оригиналните  декларации  по  ДОПК, 
внесени в СВ-Плевен; молбата е изпратена във връзка с официален отговор 
№074-3377/29.12.2014  г.  от  Регионален  директор  СВ-Плевен  г-жа  Ирена 
Христова  до  дъщерята  на  пострадалата,   в  който  се  казва:  „С  оглед 
подпомагане работата на следствените органи по вашия проблем и въз основа 
постановление  на  съд  или  прокуратура,  ще  окажем  съдействие  и  ще 
предоставим  достъп  на  вещите  лица  до  необходимите  им  документи  за 
нуждите на разследването“

8)  28.04.2015:  аргументирани  обяснения  защо  твърденията  на 
нотариус  Иванов  №007,  че  всички  документи  били  изрядни,  са 
несъстоятелни; 

9)  24.06.2015:  молба за повдигане на обвинение срещу Станимир по 
чл. 212, ал. 1 от НК, за използване на документи с невярно съдържание – пет 
скици. Скиците не посочват вярно името на актуалния собственик на земята, 
нито названието на документа, с който той се легитимира като собственик. 
Скиците в крайна сметка се оказаха и неистински документи, тъй като и 5-те 
са  подписани от друго лице,  не  от лицето,  чието име стои върху тях,  без 
отбелязване,  че   подписването  е   '“по  заместване“  (вж.  показания  на  ст. 
експерт Ваня Георгиева на стр.  12 от Постановлението) В едната от тях е 
допусната и грешка в площта, налична и във фалшивия препис, и вероятно 
оттам – в пълномощното също така.

10)  02.07.2015:  уведомление от пострадалата до набл. прокурор чрез 
законния й представител – дъщеря й, за поредно нарушаване на правата й:

„Благодаря от името на майка ми за призовката да се яви на 09.07.2015 г. за запознаване с 
материалите по разследването в качеството й на пострадала. Тъй като тя лично не е в състояние да 
се яви поради напреднала възраст и физическа инвалидност, желанието й е аз да се явя вместо нея. 
Аз имам готовност и законно право, но за съжаление, сл. Димитров е написал в призовката, че 
„повереникът не следва да е от кръга на лицата визирани в чл. 100 ал. 3 вр. с чл. 91 ал. 1 и ал. 2 от 
НПК“.  В чл. 100 ал. 3 от НПК пише, че разпоредбите за защитника важат и за повереника, а в чл. 
91 ал. 1 и 2 пише, че повереникът може да бъде адвокат или роднина:   

Чл.  91.  (1)  Защитник на  обвиняемия  може  да  бъде  лице,  което  упражнява  адвокатска 
професия. (2) Защитник може да бъде и съпругът, възходящ или низходящ роднина на обвиняемия.

Тъй като сл. Димитров изрично е подчертал, че “повереникът не следва да е от кръга на 
лицата визирани в чл. 100 ал. 3 вр. с чл. 91 ал. 1 и ал. 2 от НПК“,  излиза, че според него майка ми 
няма право да изпрати нито адвокат, нито роднина.   

Още веднъж  благодаря от името на майка ми за  „поканата“!  Пострадалата няма да 
изпрати нито адвокат, нито роднина, тъй като сл. Димитров не разрешава.  Правата на майка ми се 
ограничават не за първи път, така че вече е свикнала.С уважение,

Ренета Т. Стоянова,  жалбоподател и законен представител на Йорданка Д. Найденова: (подпис на 
Йорданка Найденова) Прилагам копие от моето пълномощно, копие от призовката и от 
уведомителното  писмо.“  
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