
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Отн. Пропуски и грешки при издаване на данъчни оценки

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С  настоящето  Ви  уведомявам  за  някои  пропуски  и  грешки  при 
издаване  на  данъчни оценки от  община Д.  Митрополия,  като Ви моля  да 
уведомите г-жа Поля Цоновска и г-жа Валентина Иванова да вземат мерки 
такива да не се допускат в бъдеще.

Какво се е случило?
Станала е имотна измама. Схемата е следната. Измамникът прилъгва 

80 г. жителка на голям град (майка ми) да подпише пълномощно за 3 дка, 
дописва на ръка още 50, прави нескопосна кметска заверка в някакво 
делиорманско село (кметът е осъден в края на 2013 за над 100 неприсъствени 
заверки и освободен от длъжност), снабдява се с преписи от решения на ПК 
(без дата и вх. номер, без печат „В сила от ...“ и без да имат оригинала на 
едното решение, по собственото признание на н-к ОСЗ), намира нотариус да 
изповяда 2 сделки с нередовните документи (3 дка + 50 дка, за които майка 
ми има нот. актове) и – готово, майка ми вече няма земя. Случайно научихме 
за измамата. Оригиналните документи са у нас - и 2-та нотариални акта, и 2-
те оригинални решения на ПК, и цялата история на имотите няколко 
десетилетия назад. 

 Сега се води наказателно дело. Нещата, което Ви съобщавам, не са 
следствена тайна, тъй като следствието се води в друга посока.

Междувременно се подготвям и за гражданско дело, затова събирам 
материали.    

От нотариуса получих заверени копия от двете нотариални дела, а от 
община  Д.  Митрополия  –  заверени  копия  от  документите,  които 
пълномощникът е подал за данъчна оценка. 

Г-жа  Цоновска  изпрати  писмо  до  майка  ми,  в  което  я  уверява,  че 
наборът от необходими документи е пълен и че техническите характеристики 
от ОСЗ - Д. Митрополия дават необходимата информация за имотите и чия 
собственост са.

Моля,  предайте  моите  благодарности  на  г-жа  Цоновска  за 
отзивчивостта.  Предполагам,  че  искрено  вярва  в  написаното  и  иска  да 
помогне. 

Наборът от документи обаче не е пълен. Липсват копия от документите 
за собственост и таксационната характеристика на единия от имотите, който е 
от Горския фонд. Отделно документацията съдържа фактологични грешки, 
повечето от които произтичат от непълнотата на набора.   
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За  изясняване  на  случая  разговарях  по  телефона  с  г-жа  Валентина 
Иванова.  Тя  ми  каза,  че  община  Д.  Митрополия  редовно  издава  данъчни 
оценки на недвижими имоти (земя), без да изисква представяне на документ 
за  собственост.  Считам,  че  това  положение е  недопустимо и трябва да се 
промени.  На  всяко  удостоверение  за  данъчна оценка  можете  да прочетете 
декларация, че е извършена проверка и е установено кой е собственикът на 
имота. Във Варна винаги се изисква оригинален документ, като копие от него 
се  прилага  към  заявлението  за  данъчна  оценка.  Потърсих  информация  в 
интернет – навсякъде пише, че се изисква. 

Ако служителите са разполагали с документ за собственост, са щели да 
видят, че ПИ №551024 не е земеделска земя, както са го писали, а ГОРСКА и 
че  „таксационната  характеристика  представлява  неразделна  част“  от 
документа за собственост. 

Вместо  това,  те  са  повярвали  на  измамника  и  са  написали  в 
удостоверението  за  данъчна  оценка  „земеделска  земя“  -  точно,  както  е 
написал той в заявлението. Не са обърнали внимание, че в  характеристиката 
от  ОСЗ-Д.  Митрополия  не  се  споменава  каква  е  земята.  Не  са  обърнали 
внимание и на това, че в пълномощното пише „залесена горска територия“. 

Но преди всичко, ако бяха изискали документ за собственост, веднага 
щяха да разберат, че пълномощникът не разполага с оригиналните документи. 
Що за пълномощник е това,  щом собственикът не му е дал документите? 
Моля,  обяснете на г-жа Цоновска и г-жа Иванова,  че  служителите  винаги 
трябва  да  бъдат  нащрек,  когато  се  яви  пълномощник  без  оригинални 
документи за собственост. Особено, когато собственикът е възрастен и още 
повече, когато е жител на град, а пълномощното е заверено на село. 

Още  в  Службата  по  земеделие  е  трябвало  да  се  усъмнят,  но  там 
толкова  са  бързали  да  обслужат  измамника,  че  не  са  се  сетили  нито  да 
погледнат в пълномощното, да видят, че няма право да изисква и получава 
преписи от документи за собственост, нито да го попитат: „Откъде е взето 
описанието  на  имотите  в  пълномощното,  щом  бабата  си  е  загубила 
документите?“, нито да проверят в Службата по вписванията – Плевен, да 
видят, че има нотариални актове. И отгоре на всичко, единия препис са му го 
издали,  без  да  разполагат  с  оригиналното  решение,  по  собственото  им 
признание. С тях отделно се води кореспонденция. Те са държавна служба и 
отговорността им е много по-голяма от Вашата.     

Междувременно  разговарях  с  Горско  стопанство  -  Плевен  и 
Регионална дирекция на горите - Ловеч. Получих допълнителни документи за 
въпросния имот, сред които и писмо от РИОСВ – Плевен, в което пише, че 
имотът попада в защитена зона от европейската еко-мрежа НАТУРА 2000, 
през 2012 г. е извършена гола сеч и е трябвало да бъде залесен със специални 
дървесни  видове.  Разговарях  и  с  лесовъда,  организирал  сечта  –  брат  на 
измамника. Каза, че имотът е напълно обезлесен и вероятно вече е разоран. 
Препоръките на РИОСВ били само на хартия, никой нищо не контролирал.  
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Пълномощникът на майка  ми е  трябвало  да  представи  таксационна 
характеристика за въпросния имот с описание на месторастенето, но не го е 
направил, защото никой не му е изискал такъв документ. А е можело да се 
разкрие, че в т. нар. „залесена територия“ не е останало и едно дърво.   

Г-жа Иванова призна, че в община Д. Митрополия никога досега не са 
изисквали  таксационна  характеристика.  Винаги  са  работели  само  с 
технически характеристики от Службата по земеделие.  Това може да е било 
правилно преди години, когато Службата е обединявала земеделие и гори в 
едно. Но отдавна вече земеделието е отделено от горите. 

Г-жа  Иванова  призна  също  така,  че  не  знае  защо  в  техническата 
характеристика от Службата по земеделие – Д. Митрополия липсва категория 
на земята за имот №221024. Не можа да ми обясни как е издадена данъчната 
оценка БЕЗ категория на земята. Беше не по-малко изненадана от мен. 

Освен  това  г-жа Иванова се  опита  да ме убеди,  че  е  нормално пет 
заявления  да  бъдат  подадени  с  един-единствен  входящ  номер: 22215-327, 
вписан само в единия формуляр-заявление. Върху останалите 4 формуляра 
мястото за входящ номер е оставено празно. При това формулярът с вписания 
номер  22215-327 е  задраскан,  вижда  се  написано  на  ръка  „да“  и  някакъв 
подпис, който не се чете.

Върху  всяко  от  петте  удостоверения  за  данъчна  оценка  можете  да 
прочетете  отделен  входящ  номер,  като  нито  един  от  тях  не  съвпада  с 
единствения вх. номер 22215-327, цитирам: 

„... се издава по повод подадено искане вх. 22215-1450/21.02.2013“
„... се издава по повод подадено искане вх. 22215-1451/21.02.2013“
„... се издава по повод подадено искане вх. 22215-1452/21.02.2013“
„... се издава по повод подадено искане вх. 22215-1453/21.02.2013“
„... се издава по повод подадено искане вх. 22215-1454/21.02.2013“
Г-жа Иванова не беше в състояние да обясни защо удостоверенията са 

„украсени“ с горепосочените несъществуващи входящи номера. Каза само, че 
номерата се генерират автоматично. Съгласна съм и приемам генерираните 
изходящи номера:

№1494/21.02.2013 г.
№1495/21.02.2013 г.
№1496/21.02.2013 г.
№1497/21.02.2013 г.
№1498/21.02.2013 г.

Но в никакъв случай не мога да приема оправданието за „генериране“ 
на входящи номера, които не съществуват върху самите заявления. 

Надявам се да обърнете внимание на изброените пропуски и грешки, 
за да не се повтарят в бъдеще. Далеч съм от мисълта да се занимавам със 
съдебни дела срещу Вас. Други носят главната вина, Вие само сте изпуснали 
шанса да пресечете измамата. Проблемът е именно този – измамата е можело 
да бъде пресечена още в зародиш, но всички служители по цялата верига от 
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служби  и  учреждения,  ангажирани  с  подготовката  на  документи  за 
разпореждане  с  недвижима  собственост,  са  проявили  небрежност, 
некомпетентност  или  просто  разсеяност  и  по  този  начин  неволно  са 
съдействали на измамника. 

Накратко:
1.  Наборът от необходими документи е непълен -  липсват копия от 

документите за собственост и таксационна характеристика на горския имот.
2.  Данъчната  оценка  на  горския  имот  е  издадена  погрешно  за 

земеделска земя, при това липсват данни за категорията на земята.
3.  Петте заявления за издаване на данъчна оценка са подадени с един-

единствен  входящ  номер:  22215-327,  който  не  съвпада  с  нито  един  от 
входящите номера, изписани в удостоверенията за данъчна оценка по следния 
начин:

„... се издава по повод подадено искане вх. 22215-1450/21.02.2013“
„... се издава по повод подадено искане вх. 22215-1451/21.02.2013“
„... се издава по повод подадено искане вх. 22215-1452/21.02.2013“
„... се издава по повод подадено искане вх. 22215-1453/21.02.2013“
„... се издава по повод подадено искане вх. 22215-1454/21.02.2013“

Какво очаквам конкретно в случая:
Очаквам незабавно да свикате заседание на Общинския съвет, на което 

да разгледате въпроса за пропуските и грешките  при издаване на данъчни 
оценки,  както  са  описани  по-горе,  като  заверено  копие  от  Протокола  на 
заседанието бъде изпратено на моя адрес преди Коледните празници т.г.:
 Ренета Тодорова Стоянова

ул. “Георги Бакалов” 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
гр. Варна 9010
моб. 0888609072, стац. 052988600
ел. поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛАГАМ:  Копие  от  писмо  изх.  №9229  [буква:  не  се  чете]  от  дата 
21.11.2014  г.,  подписано  от  г-жа  Поля  Цоновска,  кмет  на  община  Д. 
Митрополия,  заедно  с  приложените  към него  копия  от  документи:  10  бр. 
(Приложения 1-10) и копия от 5-те удостоверения за данъчна оценка.

С уважение: [на ръка: Ренета Тодорова Стоянова, подпис]
....

гр. Варна

Дата: [на ръка: 08.12.2014]
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