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

На Ваш изх. № 04-01-61/01.12.2015 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВА,

Във връзка с Ваш отговор №   04-01-61/01.12.2015 г.   (приложен), Ви уведомявам за 
следното:
1. По отношение на твърдението Ви, че при извършената проверка е установено, че не е 
коригирана площта на въпросния поземлен имот.
Изпращам Ви приложени 4 справки за 4-кратната корекция в площта на въпросния 
поземлен имот №213001: на 18.03.2013, 04.09.2013, 10.09.2013 и 12.11.2013. След това 
имотът е вписван още три пъти с грешка в площта – на 06.02.2014, 12.02.2014 и 
19.02.2014. 

2. По отношение на твърдението Ви, че майка ми била твърдяла, че два пъти са вписани 
горски територии вместо земеделски.
Майка ми твърди точно обратното – два пъти са вписани земеделски територии вместо 
горски. Изпращам Ви приложени 2 справки по 2 партиди в СВ-Плевен, в които горски 
земи (изсечени) погрешно са вписани като земеделски през 2013 г. Прилагам и 2-те 
позволителни за сеч от 2012 г. 

3. По отношение допуснатата грешка от една буква в наименованието на местността.
Едната буква е дреболия. Друго е по-важно – докато обяснявате, че ще бъде поправена, за 
което благодаря, сте допуснали грешка в номера на имота. Написали сте, цитирам от 
писмото Ви, стр. 2, т. 3: „имот с планоснимачен № 2310001“. Номерът не е №2310001, а 
213001. Това може би обяснява защо при извършената проверка не е открита нито една 
корекция в площта на въпросния имот. Подали сте погрешни данни за номера на имота?

Очаквам Вашия отговор. 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

ПРИЛОЖЕНИЯ 9 бр. съгл. текста: Ваш отговор   №   04-01-61/01.12.2015 г.  , 4 справки за 4-
те корекции в площта на имот №213001, 2 справки за погрешното вписване на 2-та горски 
имота като земеделски и 2 позволителни за сеч за 2-та горски имота, погрешно вписани 
като земеделски в СВ-Плевен.


