
 
Subject: съдии по вписв. РС-Плевен 4 пъти се месят в работата на нотариуси

Date: Fri, 24 Jul 2015 16:39:04 +0300
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>

To: office@registryagency.bg, priemna@justice.government.bg

ДО ГОСПОЖА ЕЛЕНА МАРКОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ 
ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ

Копие до: МП, гр. София

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВА, 

На 20.07.2015 г. споменах в писмото си до Вас (вж. по-долу тук), че противно на 
това, което ми пишете в писмо изх. № 04-01-61/25.05.2015 г. за ненамесата на 
съдиите по вписванията в работата на нотариусите, е станало обратното. И то 
неведнъж. С настоящето само уточнявам, че в моя случай съдиите по вписванията 
са се намесвали в работата на нотариуса не само 2 пъти, както Ви бях писала на 
20.07.2015, а 4 пъти – на 18.03.2013, 04.09.2013, 10.09.2013 и 12.11.2013 г. като и 4-
те пъти са коригирали сбърканата площ в най-голямата ми нива от около 44 дка. 
Чак през февруари 2014 г. при последвалите прехвърляния на земята ми в обратен 
ред от Купувач 3 към Купувач 2, от К2 към К1 и от К1 към нов купувач (неучаствал 
в покупко-продажбите дотогава), съдиите са се отказали да се месят и са оставили 
грешката на нотариуса. Затова сега в СВ-Плевен фигурира имот №213001 със 
сбъркана площ. От себе си СВ-Плевен е добавила и правописна грешка в името на 
местността, така че сега имот №   213001,      партида № 21374, СВ-Плевен е хем със   
сбъркана площ, хем със сбъркано име на местността, в която се намира.        

Сведенията са получени по ел. път от Имотния регистър на СВ-Плевен (дъщеря ми 
има регистрация в е-кадастъра срещу заплащане). Ако е необходимо, ще представя 
и документите - надлежно спасени в PDF формат, където всички споменати грешки 
са налични и ясно видими черно на бяло.

Моля, вземете мерки срещу небрежните съдии по вписванията към РС-Плевен, 
които ту се месят в работата на нотариусите, ту не се месят, и  на свой ред допускат 
елементарни правописни грешки. Първият нотариус, допуснал грешката в площта, 
също е бил небрежен - извършил е още цял рояк грешки, но неговите действия не 
представляват интерес за Вас.

Благодаря предварително. Оставам в очакване на отговора Ви на това и на 
предходното ми писмо, от 20.07.2015 г. (вж. тук по-долу).

С уважение:
Йорданка Дикова 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



-------- Forwarded Message -------- 
Subject: дублиращи се нот. актове

Date: Mon, 20 Jul 2015 01:45:45 +0300
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>

To: office@registryagency.bg, priemna@justice.government.bg

ДО ГОСПОЖА ЕЛЕНА МАРКОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ 
ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ
Копие до: МП, гр. София

ОТ: 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: Дублиращи се нотариални актове в СВ-Плевен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВА,

В СВ-Плевен има два по два дублиращи се нотариални актове за  мои горски и 
земеделски земи, които създават спор за материално право – така са отговорили на 
дъщеря ми от Нотариалната камара. За този спор аз нямам никаква вина. 
Заинтересовани  ли  сте  да  премахнете  незаконното  вписване?  Разполагате  ли  с 
правни  средства  да  установите,  че  вписването  е  недопустимо  и  да  извършите 
заличаване?  Например  по  ЗКИР?  ЗКИР,  чл.  90 (1)  Вписването  в  имотния 
регистър  се  заличава,  когато  по  исков  ред  се  установи  недопустимост  или 
недействителност  на  вписването,  както  и  несъществуване  на  вписаното 
обстоятелство. (2) Заличаването се извършва  по искане на заинтересуваното 
лице, прокурор   или служебно с определение на съдията по вписванията.  
Аз ли, болната възрастна жена, трябва да доказвам пред съда, че нотариусът и 
съдията по вписванията не са си вършили работата? Не твърдя, че налице са 
умишлени действия, а търся съдействие, като вярвам, че сте компетентен юрист на 
отговорна позиция и винаги вземате мерки, когато Ви уведомят за недопустими 
вписвания. Може би трябва да уведомите Прокуратурата или Съда, ако сами не 
можете да ги заличите служебно? Или аз да упълномощя някое отговорно лице, от 
СВ-Плевен например, да уреди въпроса с установяването на недопустимост на 
вписванията по исков ред. Аз вече помолих г-жа Ивета Маркович, наблюдаващия 
ми прокурор от РП-Плевен да предяви иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК, но тя отказа с 
арумента, че съставянето и вписването на нотариални актове в нарушение на закона 
се одобрява от Прокуратурата. Е, не го написа точно така, но смисълът е същият.
Вписванията, които трябва да се заличат, са две. Едното е за горската ми земя - 
около 3 дка, „продадени“ на 14.03.2013, а другото – за земеделската ми земя - около 
50 дка, „продадени“ на 18.03.2013. И двете сделки са изповядани пред нотариус 
Иван Иванов №007. И двете вписвания са извършени от г-жа Милена Георгиева, 
съдия по вписванията към РС-Плевен. И двата пъти не са представяни 
нотариалните ми актове. После земеделската ми земя е препродавана и вписвана 



още няколко пъти. Не знам от кои съдии по вписванията. 
При това, противно на това, което ми пишете в писмо изх. № 04-01-61/25.05.2015 г. 
за ненамесата на съдиите по вписванията в работата на нотариусите, в случая със 
земеделската ми земя съдиите по вписванията два пъти са се намесвали в работата 
на нотариуса – на 18.03.2013 и на 04.09.2013, като са коригирали сбърканата площ в 
една от нивите ми, а после, при последвалите продажби на откраднатите ми земи - 
на 10.09.2013, 12.11.2013, 06.02.2014, 12.02.2014 и 19.02.2014, са се отказали и сега 
в СВ-Плевен фигурира сбъркана площ на моя имот №213001. Вие не трябва ли да 
алармирате Прокуратурата, като видите 3 продажби за 2 седмици – през февруари 
2014 г. - или смятате това за нормално? 
Благодаря предварително. Оставам в очакване на отговора Ви.
С уважение:
Йорданка Дикова Найденова, 82 г.


