
Subject: Fwd: отн. Ваше писмо изх.№94-00-4039/14/09.01.2015 г.
Date: Mon, 16 Feb 2015 13:57:41 +0200

From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis

To: 
vencislav.spiridonov@registryagency.bg >> Венцислав Спирдонов 
<vencislav.spiridonov@registryagency.bg>

-------- Forwarded Message -------- 
Subject: Re: Fwd: отн. Ваше писмо изх.№94-00-4039/14/09.01.2015 г.

Date: Thu, 05 Feb 2015 11:45:13 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization: Softis
To: Венцислав Спирдонов <vencislav.spiridonov@registryagency.bg>

Благодаря за потвърждението. Сега очаквам бърз отговор. От ноември м.г. СлВп-Плевен се 
чуди как да попречи на майка ми да се снабди с копия от две нищо и никакви декларации, 
подписани лично от нея самата. Ето това е писмото й:

" 

ДО НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
ГР. ПЛЕВЕН

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

УВАЖАЕМИ Г-Н / Г-ЖО НАЧАЛНИК,

Моля  да  ми  бъдат  предоставени  заверени копия  от  оригиналите  на  двете 
декларации по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, носещи моя подпис и съхранявани във 
Вашата служба във връзка с вписването на два нотариални акта през 2013 г. 
Едната декларация е към акта, вписан във Вашата служба на 14 март 2013 г. 
под № от вх. рег. 3877, № от дв. вх. рег. 3853, книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, акт 
том 9,  акт номер 96, година 2013, № от описна книга 1764 от 14/03/2013, 
имотна  партида  №177550,  а  другата  декларация  -  към  акта,  вписан  във 
Вашата служба на 18 март 2013 г. под № от вх. рег. 4027, № от дв. вх. рег. 
4019, книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, акт том 9, акт номер 176, година 2013, № от 
описна книга 1847 от 18/03/2013, имотна партида №21374.
Същите  са  ми  необходими  за  представяне  пред  надлежните  органи  с  цел 
изясняване  обстоятелствата  по  имотна  измама  и  евентуално  завеждане  на 
гражданско дело.
Моля 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 [подпис]
жив. гр.Варна,  кв. „Галата”
ул."Русалка"№ 5
ЕГН 3301064135
гр. Варна 
Дата: [изписана на ръка от Й. Д. Найденова: 18.11.2014 г.]"

 Моля, уведомете ме, ако е необходимо да изпратя още нещо.

С уважение,
Р. Стоянова (по баща Найденова), дъщеря на Йорданка Д. Найденова  

 

On 02/05/2015 09:10 AM, Венцислав Спирдонов wrote:

потвърждавам

From: Rennie Stoyanova [mailto:rennie@softisbg.com] 
Sent: Wednesday, February 4, 2015 8:59 PM
To: ventsislav.spirdonov
Subject: Fwd: Fwd: отн. Ваше писмо изх.№94-00-4039/14/09.01.2015 г.

Моля, потвърдете получаването на този имейл! Ако е необходимо да изпратя 
още нещо, моля, уведомете ме. Очаквам отговор. Благодаря!
Р. Стоянова

-------- Forwarded Message -------- 

Subject: Fwd: отн. Ваше писмо изх.№94-00-4039/14/09.01.2015 
г.

Date: Tue, 03 Feb 2015 17:56:44 +0200

From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization: Softis

To: ventsislav.spirdonov@registryagency.bg

Моля, потвърдете получаването на този имейл! Ако е необходимо да изпратя 



още нещо, моля, уведомете ме. Очаквам отговор. Благодаря!
Р. Стоянова

-------- Forwarded Message -------- 

Subject: отн. Ваше писмо изх.№94-00-4039/14/09.01.2015 г.

Date: Mon, 02 Feb 2015 17:44:36 +0200

From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization: Softis

To: ventsislav.spirdonov@registryagency.bg

Уважаеми г-н Спирдонов,

Във връзка с Ваше писмо изх.№94-00-4039/14/09.01.2015 г. изпращам 
сканирано нотариално заверено пълномощно, като се надявам, че с Ваше 
съдействие майка ми ще получи по едно заверено копие от двете декларации по 
чл. 264 ал. 1 от ДОПК, които би трябвало да е подписала и които би трябвало 
да са приложени към два нотариални акта, вписани респ. от 14 и 18 март 2013 г. 
в СлВп-Плевен.

Не е изключено декларациите да не са подписани от майка ми. Подготвяме се 
за дело, затова са ни необходими заверените копия. 

С уважение,
Ренета Т. Стоянова (по баща Найденова)
9010 Варна, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап.80
0888 60 90 72
052 988 600

 


