
 
Subject: do g-zha Daniela Dilova ot Y. Naydenova

Date: Fri, 22 May 2015 16:51:09 +0300
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>

To: admin-sud-pleven@mbox.contact.bg

Уважаема госпожо Дилова,

Пиша Ви във връзка с изпратеното до мен писмо от РС-Плевен изх. №1101 от 18.05.2015г.
То съдържа копие от обяснения на г-жа Милена Георгиева, предназначени за Вас 
(Приложение 1). Очаквам компетентния Ви отговор
- по въпроса за "точното" описанието на имота като “земеделска земя”, която 
същевременно се ползва по Закона за горите (?!)
Очаквам да ми напишете, че така описан, видът на поземления имот не отговаря на 
изискванията на чл 6, ал.1 буква в) от ПВ, защото е объркан. Все едно за ателие да пише, 
че е апартамент и ателие едновременно или нещо подобно. А промяната в начина на 
трайно ползване как се нарича - точно описание на имота ли? Промененият НТП е голяма 
простъпка, ако не и истинско престъпление, защото не става дума само за имот с НТП 
“залесена ГОРСКА територия” от ГОРСКИЯ ФОНД, а и за горски имот от защитена зона, 
част от европейската еко-мрежа НАТУРА 2000. В имотния регистър на СВ-Плевен е пълно 
с нотариални актове за горски имоти от НАТУРА 2000, изсечени, купени и арендувани от 
земевладелеца Васко Данаилов - този, който е купил и моя горски имот (Приложение 2. 
“Справка за горски земи, купени и арендувани от земевладелеца Васко”) Нищо чудно 
Васко Данаилов да кандидатства и за средства от европейските фондове за земеделие. Кой 
знае още колко земевладелци са се възползвали или се канят да се възползват от 
нехайството на Вашите подчинени. 
- по въпроса за чл. 70 и 80 от ЗКИР:
Очаквам да ми напишете, че г-жа Георгиева неправилно се позовава на чл. 70 от ЗКИР и 
греши, като смята, че чл. 80 от ЗКИР "не може да намери приложение". Чл. 70 урежда 
създаването на истински имотен регистър – такъв с партиди на недвижимите имоти съгл. 
чл. 35 от ЗКИР. А чл. 35 урежда създаването на кадастрална карта на цяла България, 
каквато се обещава от много години. В чл. 70 е записано, че след създаване на партидите с 
въпросната заповед на министъра на правосъдието ще се определи и съответния съдия по 
вписванията. Години наред няма нито кадастрална карта на цяла България, нито имотни 
партиди, но сделките си вървят и съдиите си вписват актовете, подлежащи на вписване. 
Съдия Георгиева е назначена от Министъра на правосъдието по чл. 281 от ЗСВ и ако смята 
да чака създаването на кадастралната карта и имотния регистър с партидите, че да бъде 
преназначена от Министъра по чл. 70 от ЗКИР и чак тогава да си гледа съвестно работата, 
още много хора могат да пострадат. Както чл. 586 от ГПК (предназначен за нотариусите), 
така и чл. 80 от ЗКИР са предвидени да служат като бариери срещу измами чрез продажба 
с предходен документ за собственост, като в моя случай – нещо, което е във фокуса на 
вниманието на Българската асоциацията на съдиите по вписванията от 2011 г., ако не и от 
по-рано, видно от сайта на БАСВ: http://www.basv.free.bg/

С уважение,
Йорданка Найденова, 82 г.
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