ЕКСПЕРТНА СПРАВКА

ОТНОСНО: Поставени въпроси в постановление по ДП – 142/2019 г. по описа на
СО - СП
В отдел „**************“ в ********-МВР е получено постановление за
назначаване на експертна справка от ******** към ****** - МВР.
В постановлението се изисква да се изготви експертна справка, в заключение на
която да се отговори на следните въпроси:
1. Електронните съобщения предоставени на оптичен носител от *********** АД
идентични ли са по съдържание с намерения текст от изтрит файл в
неразпределеното пространство /**************/, съгласно експертна справка
№ *********** от 07.08.2019 г. на ***** – МВР.
Предоставени обекти:
1. Един брой оптичен носител, съдържащ електронни съобщения предоставени от
********** АД, получени на 15.07.2019 г. и 16.07.2019 г., на електронната
пощенска кутия government@capital.bg;
2. Ксерокопие на експертна справка № ************ от 07.08.2019 г. по описа ******
– МВР.
На предоставения оптичен носител са записани две писма в електронен вид, от
които за сравнителен анализ на текстовото съдържание, ще послужи следното електронно
писмо, чието съдържание е визуализирано на следващата страница от настоящата справка.
Предоставеното ксерокопие на експертна справка № ************ от 07.08.2019 г.
по описа ****** – МВР, и по – конкретно предоставеното изображение на текст от изтрит
файл на стр. 4 от 6 от въпросната справка, ще послужи за сравнителния анализ.
Въпросното изображение може да бъде видяно в ксерокопието на експертна справка №
******** от 07.08.2019 г. по описа ******* – МВР, която е приложена към настоящата
справка.
Първия обект на сравнителен анализ, е предоставено от ************ АД
(capital.bg) електронно писмо. Въпросното писмо е адресирано именно до имейл пощата
на *********** АД (editors@capital.bg), както и до следните имейл пощи – news@btv.bg и
novinite@ntv.bg. Пощата, от която е изпратено писмото до медиите, е
minfin@mail2tor.com.
Следва визуализация на текстовото съдържание на гореописаното писмо, от която
визуализация е видно, че писмото е получено на 16.07.2019 г.:

Втория обект на сравнителен анализ е намереният текст от изтрит файл на
служебния компютър на Кристиян Бойков, съгласно предоставено ксерокопие на
експертна справка № *********** от 07.08.2019 г. по описа **** – МВР. Следва
визуализация на съдържанието на изтрития файл:

След приключване сравнителния анализ на предоставените за изследване обекти, и
по – конкретно анализът на текстовото съдържание на визуализирано по – горе в
настоящата справка (осъществено посредством сравнение на използваните символи,
приличащи на букви от английската азбука), може да бъде направено заключение, че
съдържанието на писмото получено от *********** АД (editors@capital.bg) и
съдържанието на изтрития файл, установен на служебния компютър на Кристиян Бойков e
идентичнo.

