
 
Subject: горски земи, вписани в СВ-Плевен като земеделски

Date: Thu, 23 Jul 2015 01:33:26 +0300
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>

To: 
admin-sud-pleven@mbox.contact.bg, priemna@justice.government.bg 
<priemna@justice.government.bg>

ДО: Г-ЖА ДАНИЕЛА ДИЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС-ПЛЕВЕН
КОПИЕ ДО: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, СОФИЯ

ОТ: ЙОРДАНКА НАЙДЕНОВА, ВАРНА

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

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИЛОВА,

         След като на 22.05.2015 г.  Ви помолих да обърнете внимание на 
“точната” идентификация на вида на поземления ми имот - горска 
територия, описана от нотариус Иван Иванов № 007 като земеделска земя, 
която се ползва по Закона  за горите (sic!), а Вие не намерихте нищо 
нередно в това или бяхте заета с по-важни неща, сега поднасям на 
вниманието Ви имот №551026 - също горска територия, от Горския фонд, 
вписан като земеделска земя в СВ-Плевен и даже арендуван за срок от 10 
години. Не ми е известно кой съдия по вписванията е разпоредил това 
вписване. Подобно на моя имот, и този първо е бил изсечен.

         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 
(!). Аренден договор, вписан на 17.12.2013 в част В на партидата за срок 
от 10 г.**

*Вж. Позволително за сеч и партида (приложени)

         Сигурно има още много такива случаи в СВ-Плевен, но търсенето в 
имотния регистър е невъзможно поради особения начин на вписване, който 
не позволява идентификация на вида на поземления имот. Всичко е 
“поземлен имот”, без уточнение дали е земеделска земя или горска 
територия. Намерих имот №551026 по една щастлива случайност - съседен е 
на имота ми и върху лесоустройствената карта попада изцяло в подотдел 
129 “ж”. Този подотдел е горска територия от Горския фонд, а цялото 
землище на родното ми село Ставерци е в защитената зона “Река Искър”, 
част европейската екомрежа НАТУРА 2000.

     През 2006 г., когато на мое име е вписан нотариалният акт за 
горския ми имот, вписването е било много по-прецизно.

Сравнение на две вписвания за един и същ имот (моята горска територия)
2006 г. - Имот (вид, адрес): Поземлен имот, ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ 
№551024
2013 г. - Имот (вид, адрес): Поземлен имот, пл.No 551024

         Съществува основателно съмнение, че още един имот, № 551035, 
също е горски – 12 дка, гола сеч* през 2012 г., имотна партида 181946 (в 
партидата пише, че е земеделска земя)
         *Вж. Позволително за сеч и партида (приложени)



         Благодаря предварително. Оставам в очакване на отговора Ви, 
като се надявам, че този път ще се отнесете с подобаващата на 
Председател на Съд отговорност.

С уважение,
Йорданка Найденова, 82 г.,

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)


