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ДО ГОСПОЖА ЕЛЕНА МАРКОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ 
ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ
Копие до: МП, НС, ВСС

На Ваш изх. № 04-01-61/28.07.2015 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВА,

Във връзка с Ваш отговор №   04-01-61/28.07.2015 г.   до Й. Найденова (майка ми, 82 г.), в 
който пишете: “Агенция по вписванията в рамките на своята компетентност за съжаление 
не би могла да предприеме каквито в да било действия по отношение на разпореждане на 
съдия по вписвания. Съдията по вписванията е независим орган, назначен по Закона за 
съдебната власт, който е пряко подчинен на Председателя на съответния Районен съд“, се 
обърнах към г-жа Дилова, Председател на РС-Плевен и на 11.09.2015 г. получих отговор 
изх. №1862/11.09.2015 (приложен), който съдържа обяснения от г-жа Милена Георгиева, 
съдия по вписванията, относно 4-кратната корекция в площта на един поземлен имот на 
майка ми - имот № 213001, партида №21374. 

Г-жа Георгиева съвсем ясно обяснява, че съдиите по вписванията само разрешават 
вписването, а технически то се осъществява от служителите в съответната служба по 
вписванията. Очевидно контролът върху самото вписване - върху техническото му 
изпълнение от Вашите служители - е Ваша отговорност, а не на съдиите по вписванията. 

Поради липсата на контрол Вашите служители са извършили следното (съобщавам Ви 
само за известните ми случаи в СлВп-Плевен, като прилагам данни за идентификация на 
имотите в края на писмото):
1. Самоволно са променили цифрата на площта на поземлен имот – 4 пъти
2. Вписали са горски територии като земеделски земи – 2 пъти, два различни имота 
3. Допуснали са грешка в названието на местност.

Очаквам Вашия отговор, като се надявам, че ще поемете отговорност за допуснатите от 
Вашите служители грешки. Не обвинявам никого, всеки може да допусне грешка. Важното 
е да има добра организация (контрол) с цел недопускане на грешки или своевременно 
отстраняване на вече допуснатите. 

Конкретно за вписването на горските територии като земеделски, грешката граничи с 
престъпление, затова е важно да се изясни как е възникнала. Майка ми е изпратила 
запитване по този въпрос до г-жа Дилова от РС-Плевен още на 23.07.2015 г., но отговор 
все още не е получила.

Благодаря предварително.

С УВАЖЕНИЕ,
РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА, ЕГН 5707304036, дъщеря и пълномощник на 



ЙОРДАНКА Д. НАЙДЕНОВА, 82 г.,гр. Варна 9010, ул. “Георги Бакалов” 17, вх.7, ет. 1, ап. 
80, Е-поща: rennie@softisbg.com, Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

ДАННИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СПОМЕНАТИТЕ ПО-ГОРЕ ВПИСВАНИЯ: 
Имотът с 4-кратна промяна на цифрата на площта е № 213001, партида №21374, 
открита на 13.01.2009 г. Промяната е нанасяна на 18.03.2013, 04.09.2013, 10.09.2013 и 
12.11.2013. При същия имот е сбъркано и названието на местността.
Горските територии, вписани като земеделски земи, са имот № 251035, партида № 
181946, открита на 21.05.2013 г. и имот № 251026, партида № 198546, открита на 
17.12.2013 г. (за този имот на същата дата, 17.12.2013, е вписан и договор за аренда на 
„земеделската земя“ със срок от 10 г.)


