
Subject: 
Fwd: до пр. Ивета Маркович - за прилагане и съобразяване по ДП Д-
2924/2013

Date: Thu, 05 Feb 2015 18:11:50 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization: Softis
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, prbcont@prb.bg

Очаквам отговор на молбата до пр. Маркович незабавно да предяви иск по чл. 537, ал. 3 от 
ГПК за отмяна на два нотариални акта, съставени, съставени на 14 и 18 март 2013 г. от 
нотариус Иван Иванов №007 в нарушение на закона. 
Р. Стоянова

-------- Forwarded Message -------- 
Subject: до пр. Ивета Маркович - за прилагане и съобразяване по ДП Д-2924/2013

Date: Tue, 27 Jan 2015 15:13:01 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization: Softis
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, prbcont@prb.bg

До пр. Ивета Маркович, РП-Плевен
Копие до: ОП-Плевен, АпелП-В.Търново, Прокуратура на РБ-София

Уважаеми служители от РП-Плевен,

Във връзка с разговора, който проведох днес с дежурния прокурор г-жа Ивета Маркович 
от РП-Плевен - наблюдаващ прокурор по Д-2924/2013, моля предайте на г-жа Маркович, 
че нотариалните актове, с които са продадени всички земи на майка ми в плевенско, 
наистина са постановени в нарушение на закона, защото не са спазени разпоредбите на чл. 
586 от ГПК (Раздел II. Особени правила; подзаглавие Проверка на собствеността).

Съгл. чл. 586 ал. 1 от ГПК нотариусът проверява дали праводателят е собственик на 
имотите си.

Цитирам ГПК: "Чл. 586. (1) При издаването на нотариален акт, с който се прехвърля право 
на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право 
върху недвижим имот, нотариусът проверява дали праводателят е собственик на 
имота и дали са налице особените изисквания за извършване на сделката."

Г-н Иван Иванов №007 е трябвало да провери дали майка ми е собственик на имотите си. 
Проверката се извършва в Службата по вписванията, както става ясно от ал. 4 на същия 
член, който гласи:

Цитирам ГПК: "Чл. 586 (4) Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, 
нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."

Нотариус Иван Иванов №007 е получил невписани документи за собственост (решения 
на ПК от 1994 и 2000). Той е трябвало да извърши проверка в СлВп-Плевен, но не е. Ако 
беше извършил проверка, веднага щеше да установи, че си има работа с измамник, който 
се опитва да продаде чужди имоти с предишни документи за собственост (преписи от тях). 



А може би е извършил проверката и въпреки това - съзнателно - е съставил нотариалните 
актове в нарушение на закона? Както и да е станало - станало е. Сега в СлВп-Плевен се 
намират два по два дублиращи се нотариални актове (влизащи в материален спор). Майка 
ми няма никаква вина за това. От СлВп-Плевен се получи официален отговор, че 
нотариусът носи пълната отговорност за станалото. Съдията по вписванията не отговаря 
за действията на нотариуса (прилагам офиц. отговор от СлВп-Плевен).  

От името на майка си и от свое име моля пр. Маркович незабавно да предяви иск по чл. 
537, ал. 3 от ГПК.

С уважение,
Ренета Стоянова, дъщеря и пълномощник на Йорданка Д. Найденова, пострадала по Д-
2924/2013
0888609072
052988600


