
 
Subject: Re: имотна измама с участието на нотариус Иван Иванов 007-Плевен

Date: Thu, 02 Jul 2015 16:45:14 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization: Softis

To: 
notarius64@gmail.com, priemna@parliament.bg, infocenter@parliament.bg, 
otkrito@bnt.bg

До: г-н Красимир Катранджиев, Председател на НК и СН 
Копие до: Правната комисия към НС
Копие до: г-жа Валя Ахчиева

Уважаеми г-н Катранджиев,

Много благодаря за отговора, който сте ми изпратили. Пишете, че СН е разглеждал 
сигнала на майка ми. Не го е разглеждал. Всъщност това не е сигнал, а молба, и не е от 
майка ми, а от мен. Още на 26.11.2014 г. помолих Съвета на нотариусите (СН) за 
компетентно становище дали наистина са изрядни документите по две нотариални сделки 
на нотариус Иван Иванов №007 от Плевен. Изпратих молбата по куриер, като приложих и 
копия от двете нот. дела. Молбата е заведена под №951/27.11.2014 г. (прилагам копие от 
първа страница с щемпел, на който се вижда този номер, както и цялата молба в doc 
формат) По тази молба досега съм получила само едно объркано писмо от г-жа Гергана 
Франсис, адм. секретар на НК (приложено) В него тя ми обяснява, че Нотариалната камара 
не може да тълкува нормативни актове (!). Г-жа Франсис явно много е бързала, защото не 
само е объркала понятията "нотариален акт" и "нормативен акт", но е забравила и да 
постави печат на писмото. Писах й, че е станала грешка, не ми отговори. 

Междувременно се консултирах с редица адвокати и нотариуси във Варна и другаде и 
стана пределно ясно, че документите никак не са били изрядни. По случая се води 
досъдебно производство в Плевен - вече две години. Забавянето до голяма степен се 
дължи на лъжесвидетелските показания на нотариус Иван Иванов №007, който е заявил 
пред разследващите, че документите са били напълно изрядни. Злоупотребил е с 
авторитета си. В неофициално писмо до майка ми по е-поща все пак признава, че е 
възможно да е допуснал грешка.  

Все още очаквам компетентното становище на СН по въпроса изрядни ли са били 
документите. То е изключително важно не само за благоприятния изход на имотния казус 
със земите на майка ми, но и за привличане на вниманието на нотариусите и на цялото 
общество, за да не стават такива измами в бъдеще - "продажби" с предходни документи за 
собственост. За улеснение на СН съм изпратила разбор на грешките по точки, но не съм 
сигурна, че г-жа Франсис го е поднесла на вниманието на СН, затова сега моля и лично 
Вас за съдействие.

С уважение,
Ренета Т. Стоянова


