
 
Subject: Re: исканата скица

Date: Tue, 05 May 2015 23:25:51 +0300
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>

To: 
ruglovetch@iag.bg, polimitova@abv.bg, iag@iag.bg, zemigoridm@abv.bg, 
odzpleven@gmail.com, minister@mzh.government.bg, prbcont@prb.bg, 
priemna@justice.government.bg

ДО: РДГ-Ловеч и Г-н П. Богдански на техен вх. Ж-24/04.05.2015 год. 
КОПИЕ ДО: ИАГ, ОСЗ-Д.Митрополия, ОДЗ-Плевен, МЗХ и др.

Отн. Сеч в гора от Горския фонд и след сечта - дълбока оран вместо залесяване

Уважаеми компетентни органи,

Както поискахте в писмото си от днес, изпращам ви скица от въпросния горски имот, изр. 
в ОСЗ-Д.Митрополия. Моля, имайте предвид, че скицата не удостоверява вярно:
- нито кой е собственикът към 21.02.2013 г. (аз съм собственикът, а не "насл. на Георги 
Ойнарски");
- нито основанието на собствеността (нотариален акт на мое име  от 2006 г., а не "решение 
на ПК №С100/2000 г.", т.е. решението, въз основа на което е издаден нот. ми акт през 2006 
г.).
В скицата от ОСЗ-Д.Митрополия начинът на трайно ползване е променен (вместо 
"залесена ГОРСКА" територия, е писано само "залесена територия".
Изпращам Ви също и техн. характеристика от ОСЗ-Д.Митрополия да видите как в зем. 
служба са описали имота ми, така че по нищо не личи, че е горски. Така заблудили с тази 
техн. х-ка данъчните и те издали данъчна оценка, в която написали, че е горският имот е 
"земеделска земя". Измамникът, представял се за мой пълномощник, нарочно е скрил нот. 
акт, който му бях дала още за сечта, и навсякъде е лъгал, че изсечената земя е земеделска, а 
тя е от Гоския фонд и нарочно не е осигурил таксационна характеристика от Горските 
служби, сигурно за да не усетят какви ги вършат двамата с брат си - инж. лесовъда 
Валентин Кожухаров (вж. приложената справка).    
В скицата не е отразена сечта от 2012 г. Инж. Валентин Кожухаров се е занимавал с нея. 
Той е казал на дъщеря ми преди няколко месеца, че горският ми имот целият е разоран. 
Никой не бил осъществявал контрол и не само моя, но и други горски имоти тихомълком 
са разорани, вместо да бъдат залесени след сечта.

С уважение:
Йорданка Найденова, 82 г., пострадала от имотна измама
гр. Варна
05.05.2015 г.

Прилагам:
1. Исканата скица - 2 бр. (от 2012 г. за сечта и от 2013 г. за покупката от земеделеца 
Васко Данаилов)
2. Заблуждаваща техн. х-ка от ОСЗ-Д.Митрополия
3. Кратка справка за други горски земи в защитената зона Река Искър от НАТУРА 
2000, първо изсечени от инж. Валентин Кожухаров и после веднага купени от 
земеделеца Васко и даже арендувани   


