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Отн. Измамата със земите ми, осъществена с участието на Райна
Това писмо не е лично и не е тайно!
РАЙНО,
Ти си ми била ученичка по пеене. Помня те като хубаво русоляво
момиченце. Не съм те виждала оттогава. Никога не съм допускала, че на
стари години ще ми поднесеш такава “изненада”. Синът ти ме измами,
Райно. Ти знаеш много добре какво се е случило. Разговаряли сме по
телефона нееднократно. Обещаваше ми, че синът ти ще оправи
работата. И с дъщеря ми си разговаряла по телефона – два пъти. И на
нея си обещала, че работата ще се оправи.
Още не се е оправила работата, Райно. От 04.04.2013 г., когато
случайно научих за измамата, минаха вече две години и започна трета.
Ти си купила 50-те ми декара арендувана земеделска земя с нередовни
документи. Синът ти е “продавал” от мое име и е намерил найподходящия купувач – тебе. На тебе не ти е трябвала земята ми. Имаш
си достатъчно. И синовете ти имат. На 02.10.2008 г. си продала на
Станимир 725 дка (седемстотин двадесет и пет дка) и към тях си му
дарила още 20-тина. Не знам откъде имате толкова земи и пари за тези
продажби и дарения. Ти си знаеш. Аз имам само 50-тина дка и Вие
двамата със Странимир уредихте „продажбата“ им помежду си, без
нищо да ми кажете. Лишихте ме от хубавата рента, която вземах,
лишихте ме от спокойствие на стари години. Вече съм на 82 години,
Райно. Знам, че и ти не си млада. Знам, че и ти си изгубила
спокойствието си покрай тази неприятна история. Аз се поболях, Райно,
не от мъка за земята ми само, а от болка, че хора от моето родно село ме
лъжат и мамят.
Ти си продала моята земя, Райно. Първо си я купила, а после си я
продала. На Цветан. Той пък на Верка. Като е започнало досъдебното
производство, Верка я продала обратно на Цветан, а той – обратно на
тебе. Когато земята ми отново се е озовала в твоите ръце, е било

12.02.2014 г. Само седмица след това си я продала, Райно, продала си я
на Ивайло Бировски на 19.02.2014 г. Какви са тези продажби, Райно,
защо си прехвърляте земята ми като горещ картоф?
Ти разправяше, че си работила в съда и ги разбираш сделките.
Сигурно знаеш, че имам нотариален акт на мое име за земите ми, които
синът ти ти е „продал“ с нищожен препис от решение на ПК на името на
наследодателя ми. Затова ти после си ги препродавала, защото си знаела,
че сделката е измамна. Ако беше честна купувачка, Райно, първо щеше
да провериш имота за тежести и второ, щеше да искаш да видиш
договора за наем/аренда. Той е от много години. През 2000 г. е сключен
на основание нотариалния ми акт от 1999 г., а после е подновяван с
анекси, последно през 2009 г. за срок от 7 години до 30.09.2016 г.
Истинската ми пълномощничка е роднината ми Цвета Палашка, а не
синът ти, Райно. Цвета е подписвала договора и анексите, тя ми
изпращаше рентата.
Докога, Райно, ще мълчиш и ще се правиш, че не разбираш каква
измама е станала? Ти също си измамена. В юридическия смисъл на
думата измамената си точно ти! Защото нищо не си купила от сина си.
Участвала си в измама. И купувачите след тебе нищо не са купили. Те са
измамени пък от теб.
Пиши ми, ако имаш какво да ми кажеш, но не приемам повече
лъжи!
Христос возкресе, Райно!
Твоята бивша учителка
Йорданка Найденова, 82-годишна: [подпис]
гр. Варна
13.04.2015 г.

