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Отн. Горски територии, вписани като земеделски земи в СВ-Плевен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОТ СЪВЕТА НА НОТАРИУСИТЕ,

        Няма да Ви занимавам с липсата на отговор от Ваша страна на 
молбата ми  до Вас за компетентно становище по две сделки със земи на 
майка ми през март 2013 г., заведена в НК под № 951 на 27.11.2014. Може 
би дори не знаете за тази молба. Доколкото разбрах от г-н Катранджиев, 
г-жа Гергана Франсис, адм. секретар на НК, все още не я е поднесла на 
вниманието Ви.
     Сега поднасям на вниманието Ви други две сделки с поземлени имоти, 
по-точно с горски територии (от Горския фонд), изсечени и вписани като 
земеделски земи в СВ-Плевен, единият дори и арендуван за срок от 10 г. с 
нотариално заверени подписи ((sic!). Имотите се намират в защитена зона 
“Река Искър”, Плевенско, част от европейската екомрежа НАТУРА 2000. 
Законното преобразуването на горски територии от защитени зони в 
земеделски земи е дълга и сложна процедура, ако изобщо е възможна.
     Не знам кой нотариус или кои нотариуси са внесли актовете за 
вписване в СВ-Плевен, но очевидно в тях горските имоти са били описани 
въпиющо неграмотно, а именно като земеделски земи. Както знаете, съдиите 
по вписванията нямат право да поставят под съмнение компетентните 
действията на нотариусите, а са длъжни да вписват незабавно внесените 
актове, “под страх от отговорност”, както пише в чл. 9 от Правилника за 
вписванията, щом формално изглеждат като актове, подлежащи на 
вписване.По този начин отговорността за допуснатите от нотариусите 
грешки – или извършени документни престъпления – е изцяло тяхна, на 
нотариусите.

          Това е единият имот:
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)

         А това – другият:



    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)

     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 с помощта на нотариус или нотариуси горски 
територии от защитена зона са преобразувани в земеделски земи по 
най-лесния начин - престъпния. Вярвам, че за Вас не представлява никаква 
трудност да установите кой нотариус или нотариуси в Плевен е внесъл за 
вписване въпросните актове и е заверявал подписите под договора за 
аренда. Надявам се, че ще образувате дисциплинарно производство срещу 
този член на НК – един или повече от един, а ако срокът за дисциплинарно 
производство е изтекъл, ще уведомите прокуратурата.

С уважение,
Ренета Т. Стоянова

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)


