
ДО НАЧАЛНИК ОСЗ – Д. МИТРОПОЛИЯ 
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Отн. Два документа, издадени от Вашата служба

УВАЖАЕМИ Г-Н / Г-ЖО НАЧАЛНИК,

Във връзка  с  издадените  от Вашата  служба  заверено ксерокопие от 
Решение  на  ПК-Д.  Митрополия  №С100/29.06.2000  г.  и  заверен  препис  от 
Решение  на  ПК-Д.Митрополия  №7000/30.11.1994  г.  (приложени  към 
настоящето), моля да ми бъдат предоставени: 
- заверено копие от заявлението за издаването на въпросните ксерокопие и 
препис,  както  и  заверени  копия  от  всички  документи,  съпровождащи 
заявлението - попълнени формуляри, бланки, пълномощно;
-  заверено  копие  от  оригиналното  Решение  на  ПК-Д.  Митрополия 
№7000/30.11.1994 г., от което е направен преписът;
- заверени копия от моя договор за наем (аренда) с кооперация „Златен клас“ 
както и от анекса към договора, сключен за 7 години до 30.09.2016 г.

Същите са ми необходими за представяне пред надлежните органи с 
цел изясняване обстоятелствата по имотна измама.

Моля също така за отговор, на каква дата са заверени издадените от 
Вашата  служба  ксерокопие  от  Решение  на  ПК-Д.  Митрополия 
№С100/29.06.2000  г.  и  препис  от  Решение  на  ПК-Д.Митрополия 
№7000/30.11.1994 г. (приложени към настоящето), тъй като на тях липсва дата 
на заверката – има само подпис и печат.

Уведомявам Ви, че не е било необходимо да издавате заверени преписи 
от  въпросните  решения,  тъй  като  не  съм  губила  документите  си  за 
собственост, а  дори да ги бях изгубила, нямаше да се обърна към Вашата 
служба,  а  направо към Районен съд-Плевен  и   Службата  по вписванията-
Плевен, където се съхраняват нотариалните ми актове за въпросните земи, 
издадени въз основа на въпросните решения.

Моля отговорът Ви и заверените копия да бъдат изпратени на адреса 
на дъщеря ми за наша сметка:
Ренета Тодорова Стоянова
ул. “Георги Бакалов” 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
гр. Варна 9010
моб. 0888609072
стац. 052988600

С уважение,
Йорданка Дикова Найденова, 82 г. [подпис на Й. Найденова]
гр. Варна 
Дата: [на ръка: 18.11.2014 г.]


