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Отн. Две декларации по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, които би трябвало да се 
съхраняват във Вашата служба

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА,

Отказали  сте  да  предоставите  на  майка  ми  заверени  копия  от  две 
декларации по  чл.  264,  ал.  1  от  ДОПК,  носещи нейния  подпис,  които  би 
трябвало да се съхраняват във Вашата служба във връзка с вписването на два 
нотариални  акта  през  2013  г.,  по  които  майка  ми  е  била  продавач  чрез 
пълномощник  (Прилагам  писмото  на  майка  ми  до  Сл.  по  вписванията 
-Плевен и отказа, който е получила от Вас)

Обяснили сте, че исканите от нея заверени копия представляват част от 
нотариалното  дело,  а  съгласно  разпоредбите  на  ПВ изнасянето  на  дела  и 
документи от СлВ се извършва само въз основа на постановление на съд или 
прокуратура. 

Разбира се, че оригиналните дела и документи не могат да се изнасят 
без съдебно или прокурорско постановление и точно затова майка ми не е 
искала никакви оригинални документи. Тя е поискала само едни заверени 
копия и то само от двете декларации, които е подписала собственоръчно. 

Преди да Ви пиша, разговарях със СлВ-Варна. Те ми казаха, че няма 
никакъв  проблем  страната  по  делото  да  получи  заверено  копие  от 
декларацията по ДОПК, внесена заедно с нотариалния акт, който подлежи на 
вписване. 

Причината майка ми да иска копия от тези две декларации е, че при 
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получаване на заверените копия от двете нотариални дела, съхранявани при 
нотариуса, изповядал двете сделки през март 2013 г. - г-н Иван Иванов от гр. 
Плевен, рег. №007, се установи, че в тях е налична само една декларация по 
ДОПК (оригинал и копие), заверена под номер 5. Резонно възникна въпросът, 
след  като  двете  нотариални  сделки  са  изповядани  с  една  декларация  по 
ДОПК, колко декларации са внесени в СлВ-Плевен при вписване на двата 
нотариални акта респ. на 14 и 18 март 2013 г.  -  вероятно също само една 
(оригинал и копие)?

Вие  знаете  отговора  на  този  въпрос  и  затова  се  надявам,  че  ще 
помогнете за изясняване на обстоятелствата около внасянето на въпросните 
нотариални актове в СлВ-Плевен. Предстои завеждане на гражданско дело и 
е необходимо всички обстоятелства да бъдат изяснени своевременно.
 Какво се е случило?

Станала е имотна измама. Схемата е следната. Измамникът прилъгва 
80 г. жителка на гр. Варна (майка ми) да подпише пълномощно за 3 дка, 
дописва на ръка още 50, прави нескопосна кметска заверка в някакво 
делиорманско село, снабдява се с преписи от решения на ПК (без дата на 
заверката, без печат „Влязло в законна сила“, без да имат оригинала на едното 
решение, по собственото признание на н-к ОСЗ-Д. Митрополия и други 
пропуски), намира нотариус да изповяда 2 сделки с нередовните документи 
(3 дка + 50 дка, за които майка ми има нот. актове) и – готово, майка ми вече 
няма земя. Случайно научихме за измамата. Оригиналните документи са у 
нас - и 2-та нотариални акта, и 2-те оригинални решения на ПК, и цялата 
история на имотите няколко десетилетия назад. 

 Сега се води наказателно производство. Нещата, което Ви съобщавам, 
не са следствена тайна, тъй като следствието се води в друга посока.

Ключовият момент в измамата според мен е вписването на двата 
нотариални акта във Вашата служба. Съдията по вписванията е трябвало да 
обърне внимание, че майка ми има надлежно вписани нотариални актове за 
земите си и трябвало да откаже вписване на новите нотариални актове, 
съставени на основание преписи от решенията на ПК. Решенията на ПК, с 
които погрешно е удостоверена собствеността върху земите на майка ми, не 
са вписани, тъй като са издадени преди 2001 г., а нали знаете, че преди да се 
впише нов акт за собственост (нотариален акт), задължително се проверява 
дали предишният е вписан? Аз не знам точно чие задължение е тази 
проверка, но изискването за вписване първо на невписаните актове, е уредено 
в  чл. 586, ал. 4 от ГПК: “Когато документът за собственост на праводателя не 
е вписан [решенията на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато 
този документ не бъде вписан.” 

Това означава, че при изповядване на сделка с решение на ПК отпреди 
2001 г., първо се вписва решението и чак тогава – нотариалният акт. Точно по 
този начин една наша роднина наскоро продаде малко земя – първо вписаха 
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решението и чак след това – нотариалния акт. В нашия случай изискването на 
закона не е било спазено. Може би съдията си е помислил, че сделките са 
изповядани с нотариалните актове? Все пак смятам, че е трябвало да провери. 
Ако вписването ставаше по начина, по който е станало в нашия случай, утре 
пак някой хитрец може да извади преписи от същите решения и отново да 
продаде същите имоти, а съдията по вписванията да впише още два нови 
нотариални акта. Точно затова и на сайта на Агенцията по вписванията – гр. 
София пише, че продажбата се извършва с последния документ за 
собственост.

Не Ви обвинявам, но е факт, че във Вашата служба е допусната 
небрежност. Разбира се, не само във Вашата, ако това Ви успокоява. 
Проблемът всъщност е именно този - измамата е можело да бъде пресечена 
още в зародиш, но всички служители по цялата верига от служби и 
учреждения, ангажирани с подготовката на документи за разпореждане с 
недвижима собственост, са проявили небрежност, некомпетентност или 
просто разсеяност и по този начин неволно са съдействали на измамника. 

 Искрено се надявам да изпратите необходимите заверени копия. 
Всички служби и учреждения проявяват разбиране и оказват съдействие, като 
изпращат поисканите заверени копия от документи. Г-н нотариусът осигури 
заверени копия от двете нотариални дела с номерирани страници, респ. 15 и 
23 на брой. От община Д. Митрополия – заверени копия от документите, 
подадени от пълномощника за издаване на данъчна оценка – 10 приложения и 
придружително писмо, подписано от кмета на Д. Митрополия. В момента 
очаквам пратка от ОСЗ-Д. Митрополия със заверени копия от документите, 
подадени за издаване на преписи от решенията на ПК, скиците и 
техническите характеристики.   

Още  веднъж  Ви  моля,  от  името  на  майка  ми  и  от  свое  име,  да 
изпратите на моя адрес и за моя сметка заверени копия от двете декларации 
по ДОПК, подписани от майка ми, които би трябвало да се съхраняват в СлВ-
Плевен. 

Моля също така да обясните накратко случая през Вашия поглед, както 
и  да  предоставите  името  на  съдията  по  вписванията,  улеснил  измамата  с 
небрежността  си,  за  да  мога  евентуално  да  го  посоча  като  свидетел  -  от 
подписа върху двата нотариални акта се вижда, че е едно и също лице.  

ПРИЛАГАМ:  Копие  от  молбата  на  майка  ми  до  СлВ-Плевен  и  копие  от 
Вашия отрицателен отговор до нея изх. №074-3136 от 24.11.2014 г.

С уважение: [трите имена на Ренета Тодорова Стоянова, изписани на ръка и 
неин подпис].
гр. Варна 
Дата: 17.12.2014 г.
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