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Отн. Ваш изх. № 04-01-61/21.05.2015

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВА,

     Пишете, че нотариусът е “длъжностното лице, което изследва 
собствеността”, а  съдията по вписванията и служителите от СлВп само 
нанасят технически нотариалните актове, без да поправят нищо в тях, 
защото нямат право да се намесват в работата на нотариуса.
     Да, наистина, на 14.03.2013 г. съдията не се намесил в работата на 
нотариуса и наредил да се впише нотариалния акт, въпреки че в него 
горската земя погрешно е била описана като земеделска. Имало е грешка и 
в НТП, и в номера на подотдела, и в названието на документа за 
собственост, и в адреса на продавача, както и някои липси в описаните 
приложени документи, но това са си били проблеми на нотариуса. Съдията е 
преценил, че нотариалният акт има необходимото съдържание и го е вписал 
като поземлен имот, без значение какъв точно. В интерес на истината, в 
имотната партида съдията правилно е уточнил, че земята е горска, само е 
сбъркал датата, на която е открита партидата – вместо 28.09.2006 г. е 
написал 14.03.2013 (партидата е открита чак на 14.03.2013, защото през 2006 
още не са били започнали да откриват партиди,бел. моя, Р.С.,24.07.2016). Така 
днес по нищо не личи, че майка ми е била собственик, нито че е имала вписан 
нотариален акт. Не личи дори, че когато е бил вписан НА на майка ми, е била 
открита настоящата имотна партида №177550.
     4 дни по-късно, на 18.03.2013 г., същият нотариус внесъл при същия 
съдия още един нотариален акт – този път земята наистина била земеделска 
– около 50 дка, но пък била допусната грешка в площта на една от 
изброените ниви. Сега вече съдията не се стърпял и се намесил. Коригирал 
грешката, но забравил да каже на нотариуса и той да я коригира в 
нотариалния акт. През септември Купувач №1 продал на Купувач №2. Съдията 
по вписванията пак се намесил и пак коригирал грешката. И пак не казал 
на нотариуса. Последвали продажби – К2 на К3, К3 обратно на К2, К2 
обратно на К1 и отново К1 пак продал. Поради бързите препродажби съдиите 
се объркали и вдигнали ръце, спрели да се намесват. Пък и защо да го 
правят? Нали не е тяхна работа! Така понастоящем в СлВп-Плевен се мъдри 
имот с грешка в площта. Става дума за някакъв си 1 кв.м. Много важно, 
нали? Да не е само тази грешка, я! В СлВп-Плевен има къде-къде 
по-сериозни грешки - пълно е например с горски земи от защитената зона 
НАТУРА 2000, изсечени и вписани като земеделски, че даже и арендувани с 
вписани договори. Но това е встрани от темата за имотната измама със 
земите на майка ми и затова няма да Ви отегчавам повече.
     Ще се радвам, ако ми пишете, като се надявам, че сте човек знаещ, 
добросъвестен и почтен.

С уважение,
Ренета Стоянова, дъщеря и пълномощник на Йорданка Найденова, 82 г. 
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СПРАВКА - извадка от ТР № 7 от 25.04.2013г. на ВКС и информация за 
Класификатора на поземлени имоти:

  1. Съгласно ТР № 7 от 25.04.2013г. на ВКС по тълк. д. № 7/2012г., на 
ОСГТК, на съдиите по вписвания и на съдилищата са дадени изрично 
указания, че на нотариуса може да бъде отказано вписване ако не е 
внесена дължимата за това такса, ако липсва скица-копие от кадастралната 
карта съгласно чл. 6 ал. 3 ПВ, ако не са представени доказателства за 
изпълнението на изискванията на чл. 264 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс. Може да бъде отказано вписване на представения акт и 
ако той няма необходимото съдържание. Проверката на съдържанието на акта 
е в две насоки: идентификация на страните (чл. 6, ал. 1 б. "А" ПВ) и 
идентификация на имота (чл. 6, ал. 1 б. "В" ПВ).

2. Съществува Класификатор  за трайно предназначение на териториите и 
Класификатор на начина на трайно ползване на поземлените имоти – 
Приложение №2 към чл. 13, ал. 2, чл.14, ал. 4 и чл.16, ал. 2 от НАРЕДБА 
No 3 ОТ 28 АПРИЛ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО  И ПОДДЪРЖАНЕТО НА 
КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ .
В Класификатора самозалесилите се земеделски земи са класифицирани като 
НТП  “Гори и храсти в земеделски земи” - нов код №2840, стари кодове: 
№1239 и № 1922. Те са в раздел 13. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - ПАСИЩА, МЕРИ.
Може би на 14.03.2013 г. съдията по вписванията си е помислила, че 
горската земя на майка ми е самозалесила се земеделска земя, на която е 
израсла широколистна гора и понеже има гора, вече се ползва по Закона за 
горите. Може би не е знаела, че НЕ съществуват земеделски земи с НТП 
“Широколистна гора” и че земеделските земи НЕ се ползват по Закона за 
горите, дори да са залесени?  Може би и Вие не знаете. Не Ви обвинявам. 
Човек не може да знае всичко, а и вписването се прави твърде бързо, 
затова стават грешки. Чудно ми е все пак, защо, като е разбрала, съдията 
си е замълчала? И най-важното, защо всички мълчат, като им кажа, че 
майка ми има нотариални актове за всичките си земи в Плевенско, надлежно 
вписани в СлВп-Плевен през 1999 и 2006, а земите й са “продадени” с 
преписи от предходни, невписани документи за собственост – решения на ПК 
от 1994 и 2000?
Въпросният горски имот №551024 в никакъв случай НЕ е самозалесила се 
земеделска земя. В Класификатора се намера в раздел 14. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 
- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ГОРИ, НТП “Широколистна гора” - нов код 2900, стар 
код 2111. Именно защото е горска, а не земеделска земя, имот №551024 се 
ползва по Закона за горите и Правилника за приложението му, както е 
записано в нот. акт малко след като погрешно е записано, че продаваният 
имот е “земеделска земя”. Не знам какво е  гледала и мислела съдията по 
вписванията, но определено е била разсеяна.
В Закона за устройство на териториите (ЗУТ) също пише за преднзначението 
на териториите и поземлените имоти. Видовете трайно предназначение са 
обстоятелствено изброени в чл. 8 от ЗУТ: за урбанизираните територии и 
отделни имоти извън тях - за жилищно, обществено, производствено, 
складово, курортно, вилно и т.н. строителство, за озеленяване, за 
транспортна инфраструктура и др.; за земеделските територии - за 
обработваеми и необработваеми земи; за горски територии - за гори и 
горски земи; защитени територии; нарушени територии.
Съгл. чл. 8 от ЗУТ съкратеното записване на НТН “залесена горска 
територия” трябва да бъде “горска територия”, а не “залесена територия”, 



както погрешно е записано в нотариалния акт. Обяснявам това, защото от 
Кабинета на министъра на МЗХ се получи отговор (без дата и без име на 
служител), където се твърди, че “залесена територия” е съкратено 
изписване на “залесена горска територия”. Подобно “съкратено” изписване 
насочва единствено към заблуждение, че земята е земеделска. В интернет 
можете да намерите нот. актове за имоти  “залесена територия – гора в 
земеделска земя”.


