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ПОЧИТАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО ПРОКУРОР,
През месец март 2013 г. лице, живущо в гр. София,  е продало около 50 дка земеделска земя, 

находяща се в землището на с. Ставерци, обл. Плевен, собственост на майка ми, живуща в гр.  
Варна, чрез пълномощно, заверено в с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград. 

Лицето,  което  е  „продало”  земята  от  името  на  майка  ми,  се  казва  Станимир  Георгиев  
Кожухаров, ЕГН 7412133964. Отнетата с измама земя е собственост на майка ми Йорданка Дикова  
Найденова по наследство съгласно НА №191, том ІІІ, рег.№5566, дело №1174/1999 год. Земята е  
обработваема, носи на майка ми годишна рента от 1500-1800 лв. и никога не е била обявявана за  
продажба, нито дори е била предмет на разговор между измамника и майка ми. Той е дошъл при  
нея по друг въпрос и е злоупотребил с доверието й. 

Майка ми никога през живота си не е ходила в с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград, а  
сега, на 80-годишна възраст и инвалид от много години, дори да поиска, не може да отиде. От  
години не е пътувала повече от няколко километра и то само до центъра на гр. Варна на преглед  
при лекар-специалист. Тя е инвалид от 2002 г. с призната инвалидност 74,50%  съгласно Решение  
на  ТЕЛК,  което  прилагам  заедно  със  Социална  оценка  от  2010  г.  ,  съдържаща  препоръки  за  
„ползване на специализиран транспорт, домашен помощник, домашен социален патронаж”. Страда  
от тежки костни и ставни деформации на цялото тяло, хронични болки, коксартроза гравис след  
прекарана  туберкулоза  (едната  й  тазобедрена  става  е  неподвижна),  ревматоиден  артрит,  
панкреатит,  силно намалено зрение и други  заболявания,  а  след преживяното  разви и захарен  
диабет. 

Въпреки  изключително  тежкото  си  физическо  състояние,  майка  ми  е  напълно  здрава  
психически и доскоро имаше много висок дух. Но след тази измама изведнъж рухна, плаче, не  
може да спи и постоянно се самообвинява. Случилото се е жестока психотравма за човек на 80 г.,  
бивша учителка, цял живот силно вярвала в добротата и честността на хората.

ПОЧИТАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО ПРОКУРОР, предвид на следното:
1. Майка ми никога не е ходила в с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград.
2. Майка ми е тежък физически инвалид и дори да иска, не може да отиде в с. Гороцвет
3. Майка ми живее в гр. Варна, няма познати и роднини в с. Гороцвет
4. Майка ми нямаше нито психически, нито финансови проблеми преди измамата
5. Отнетата от майка ми земя й носеше рента, с която си помагаше
6. Отнетата от майка ми земя никога и никъде не е предлагана за продан 
7. Отнетата от майка ми земя никога не е била дори предмет на разговор с измамника

Моля за извършване на проверка по случая и предприемане на съответните мерки 
за наказване на виновните лица с цялата строгост на Закона. 
Прилагам: 1.Копие от НА №191,  том ІІІ,  рег.  №5566, дело №1174/1999 год.2.  Справка от 
нотариус за извършени две „сделки” през март 2013 г. 3.Експертно решение на ТЕЛК №573, 
зас.  №027,  от  16.02.2005  г.  4.Социална  оценка  от  2010,  срок  до  2015  г.  5.Извлечение  от 
Търговския регистър, показващо, че измамникът Станимир Георгиев Кожухаров има запор от 
съдебен изпълнител 3000 лв. плюс 1938 лв. лихви към 03.02.2010 г. 6.Писмени показания на 
жертвата на измамата 7.Списък на лица, адреси и телефони във връзка със случая на измама.
Гр. Варна, 06.06.2013 г. С почит:   (трите имена, ЕГН и подпис) 


