sp@prb.bg

До адм. ръководител на СП-София, Иван Гешев
До прокурор Е. Деянова от СП-София

Относно:
пр. No. 563/07.10.2016 

Уважаема г-жо Прокурор,

благодарим за Вашия отговор от 28.11.2016 г., който ни изпратихте в писмен вид, във връзка с нашата молба да прегледаме материалите по преписка No. 563/07.10.2016 на СП-София. Ние обаче имаме нужда от този отговор в ел. форма, най-добре в pdf-формат. Ето защо, молим да разпоредите да ни бъде изпратен на ел. адрес: Spartacvs99@gmail.com

Освен това, във Вашия писмен отговор е допусната груба грешка – вместо пр. No. 563/2016 е написано пр. No. 563/2014, което е недопустимо. Молим тази грешка да бъде коригирана в ел. вариант.

Във връзка с разпоредената от Вас проверка по чл. 145 от ЗСВ (възложена на ГДБОП) следва да подчертаем, че в нашата жалба и приложените към нея документи се съдържат достатъчно факти и доказателства за незабавното образуване на досъдебно производство, на основание чл. 211 (1) от НПК. В този смисъл ние сме крайно разочаровани от факта, че 2 месеца след входирането на жалбата ни в СП-София, няма образувано досъдебно производство, при все че случаят е изключително тежък! Имаме основания да смятаме, че се правят опити да бъде провалено образуването на досъдебното производство, с цел престъпната група да бъде напълно реабилитирана. Дано да не е така!

Ние настояваме за незабавното образуване на досъдебно производство, така че отсега насетне ГДБОП да съсредоточи своите усилия върху доказателствата, необходими в досъдебното производство, а не в безсмислени проверки, проточващи се месеци наред, които нямат никаква правна стойност! Подобни проверки обслужват интересите единствено на престъпната група, като им дават възможности и достатъчно време да замитат следи и доказателства.

С уважение, 

Христо Цанков * SHT
SHF * SJC * SHG

The Power of Knowledge!
www.illuminati-bg.bg

05.12.2016

P.S.

Важно допълнение към предишното писмо!

В писмения отговор на прокурор Е. Деянова от 28.11.2016 е сгрешено и името на жалбоподателя, г-н Владимиров! Вместо Димитър Михайлов Владимиров е написано Димитър Михайлов Димитров, което е недопустимо! Молим тази грешка също да бъде коригирана в ел. вариант!



