
 
Subject: двукратна корекция на грешка в нотариален акт

Date: Mon, 20 Jul 2015 00:51:35 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization: Softis

To: 
admin-sud-pleven@mbox.contact.bg, office@registryagency.bg, 
chamber@notary-chamber.org, priemna@justice.government.bg

ДО ГОСПОЖА ДАНИЕЛА ДИЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС-ГР. ПЛЕВЕН
Копие до: Агенция по вписванията, гр. София
Копие до: Нотариалната камара, гр. София
Копие до: МП, гр. София

ОТ:РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА, ЕГН 5707304036 
дъщеря на ЙОРДАНКА Д. НАЙДЕНОВА, 82 г. пострадала по ДП №Д-2924/2013, РП-
Плевен, ЕГН 3301064135
гр. Варна 9010, ул. “Георги Бакалов” 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

Относно: Двукратна корекция на грешка в нотариален акт от съдия/-и по 
вписванията

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИЛОВА,
При  вписване  на  един  нотариален  акт  през  март  2013  г.  съдия  Милена  Георгиева  е 
коригирала грешка в площта на един поземлен имот.
Става  дума  за  имот  №213001  в  нотариален  акт  №69,  т.  I,  рег.  №741,  дело  №61  от 
18.03.2013 г.,  съставен  от  г-н  нотариус  Иван  Иванов  №007  на  18.03.2013  г.,  вписан  в 
Службата по вписванията – гр. Плевен 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.
Във въпросния нотариален акт площта на имот №213001 погрешно фигурира като 43,800 
дка. Г-жа Георгиева я е коригирала, като е вписала правилната цифра – 43,801 дка, както е 
в нотариалния акт на майка ми от 1999 г. 
При последвалите препродажби на крадената земя площта е коригирана на 43.801 още 
веднъж – на 04.09.2013, а след това на 10.09.2013, 12.11.2013, 06.02.2014, 12.02.2014 и 
19.02.2014 е оставена, както е била в нотариалния акт (сгрешена) и в момента фигурира с 
погрешна цифра 43.800.

Допуснатата грешка не е по вина на г-н нотариуса. Тръгнала е от динамичния регистър на 
ОСЗ-Д.Митрополия. Не е изключено софтуерът, който използват, автоматично да е 
закръглил последната цифра, без да забележат. Не обвинявам никого, просто търся 
съдействие за разкриване на имотната измама със земите на майка ми, продадени без 
нейно знание и без представяне на нотариалните й актове. Подала съм жалба до 
прокуратурата. Подготвяме се евентуално и за гражданско дело, затова всичко трябва да 
бъде изяснено. Моля само за отговор на въпроса как се е стигнало до двукратната 
корекция на площта от страна на съдията/-иите по вписванията на 18.03.2013 и 04.09.2013 
г.– дали чрез проверка в нотариалния акт на майка ми от 1999 г. или случайно, без да 
искат? Допускам, че може да са технически грешки от нейна/тяхна страна, тъй като г-н 
нотариусът/-ите не е бил/не са били уведомени. Това е всичко. Благодаря предварително. 
Оставам в очакване на отговора Ви. 

С уважение: Ренета Т. Стоянова


