
 
Subject: на Ваш изх. № I-2-3793 от 19.05.2015

Date: Sun, 26 Jul 2015 21:18:33 +0300
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>

To: 
ruglovetch@iag.bg, polimitova@abv.bg, iag@iag.bg, zemigoridm@abv.bg, 
odzpleven@gmail.com, minister@mzh.government.bg, prbcont@prb.bg, 
priemna@justice.government.bg

Отн. Сеч в гори от Горския фонд и след сечта - дълбока оран вместо залесяване

Уважаеми компетентни органи,

И аз извърших проверка по изсичане на гори от Горския фонд в защитена зона "Река 
Искър" от европейската екомрежа НАТУРА 2000. Резултатите са следните:

1. Поземлен имот № 551026. Площ 10,150 дка. Гола сеч през 2012 година*. Нот. акт за 
правна сделка, вписан на 17.12.2013. Имотна партида № 198546, открита на 17.12.2013. 
Предназначение [на земята]: ЗЕМЕДЕЛСКА (sic!). Аренден договор, вписан на 17.12.2013 
в част В на партидата за срок от 10 г.** 
 *Вж. Позволително за сеч и партида (приложени) 

 
2. Поземлен имот № 551035. Площ 12,050 дка. Гола сеч през 2012 г.*. Нот. акт за правна 
сделка, вписан на 21.05.2013. Имотна партида 
№ 181946, открита на 21.05.2013. Предназначение [на земята]: ЗЕМЕДЕЛСКА (!). 
 *Вж. Позволително за сеч и партида (приложени) 

Главните герои и тук са инж. Валентин Кожухаров и Васко Данаилов - същите, като в 
случая с моята горска земя, изсечена и продадена с нот. акт, в който погрешно пише, че е 
земеделска и със сбъркана данъчна оценка също за земеделска земя. 

 Сигурно има и други такива сделки, вписани в СВ-Плевен, но идентификацията на 
горските имоти в имотния регистър е силно затруднена – практически невъзможна - тъй 
като всички поземлени имоти се вписват просто като “поземлен имот”, без разлика горски 
или земеделски. 

 Оставам в очакване на отговора Ви. Не искам нищо конкретно от Вас, само Ви 
уведомявам, че горски територии от защитена зона се преобразуват в земеделски земи по 
най-лесния начин - престъпния. Вярвам, че ще вземете мерки, а ако не можете поради 
изтекъл срок или друга причина, ще уведомите прокуратурата.

С уважение:
Йорданка Найденова, 82 г., пострадала от имотна измама
гр. Варна
26.07.2015 г.

Прилагам:   
ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгл. текста: 1. Позволително за сеч за имот № 551026 2. 
Позволително за сеч за имот № 551035 3. Имотна партида 198546 (на имот № 551026) 4. 
Имотна партида 181946 ( на имот № 551035)


