
Subject: до ОП-Плевен - за служебната проверка
Date: Fri, 04 Sep 2015 11:01:23 +0300

From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>

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

До: ОП-Плевен
Копие до: ВТАП (за сведение)
Копие до: ПРБ (за сведение)

Уважаема г-жо/г-н прокурор от ОП-Плевен,

Във връзка с нареждане от ВТАП до ОП-Плевен от дата 31.08.2015 и 
03.09.2015 за служебна проверка по законосъобразността на прекратяването 
на наказателно производство №Д-2924/2013 г., моля при евентуално 
извършване на такава проверка да имате предвид поне следното:

1. В нот. акт от 14.03.2013 (приложен) Горска територия от Горския фонд 
е удостоверена невярно като земеделска земя, НТП е удостоверен невярно, 
названието на документа за собственост е удостоверено невярно. За 
сравнение прилагам заверено ксерокопие от Решение №С100/2000 г. на 
ПК-Д.Митрополия, с което нотариус Иванов №007 е разполагал.

2. Четири дни по-късно, при съставяне на нот. акт от 18.03.2013 нотариус 
Иванов №007 се уверил, че съм собственик на около 50 дка зем. земя, като 
видял т.нар. препис от решение на ПК без нито един подпис на членовете 
на земеделската комисия (приложен въпросният препис и извадка от съдебни 
решения за такива преписи).

Благодаря предварително. Подробно ще изразя несъгласие с прекратяването 
в най-скоро време, като се надявам, че ще ме изпреварите и зарадвате с 
компетентен отговор. Чакам такъв вече повече от две години.

С уважение,
Й. Найденова, 82 г., пострадала по Д-2924/2013
гр. Варна

ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгл. текста
1. Нот. акт от 14.03.2013, съставен от нотариус Иванов №007 (по-скоро, 
подписан от него, без да го чете) - 2 jpg файла
2. Решение №С100/2000 г. на ПК-Д.Митрополия, с което нотариус Иванов 
№007 е разполагал -2 jpg файла
3. Препис от Решение №7000/1994 на ПК-Д.Митрополия, от който нотариус се 
е уверил, че съм собственик на около 50 дка зем. земя  (по-точно не 
препис, а извадка от т.нар. динам. регистър на ОСЗ-Д.Митрополия - вж 
показанията на г-жа Якимова, н-к ОСЗ-Д.Митрополия на стр. 11 от 
Постановление за прекратяване, пр. Маркович от РП-Плевен, 24.07.2015) - 
2 jpg файла
4. Извадка от съдебни решения за такива преписи - нямат никаква 
удостоверителна сила - 1 doc файл


