
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕТО НА ПРОКУРОР ИВЕТА МАРКОВИЧ ЗА 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, 30.10.2014 Г.:

„В своите показания св. Иван Асенов Иванов – нотариус с 
рег. №007 на НК с район на действие Районен съд – Плевен заявил, 
че двата нотариални акта - Нотариален акт (НА) №66, том I, рег. 
№718, дело 58/14.03.2013г, и НА №69, том 1, рег. №741, дело 
61/18.03.2013г. - са били изготвени в неговата кантора, под 
негов контрол от секретарката Марияна Васильовна. От формална 
страна всички представени документи били изрядни, включително 
Решения на Поземлени комисии, Удостоверения за наследници, 
Данъчни оценки, както и самото Пълномощно и Декларациите към 
него. Не е имало законни пречки сделките да бъдат изповядани на 
посочените дати. Всички документи са му били представени в 
оригинал, включително и Пълномощно №2/12.02.2013г., заверено в 
Кметство с. Гороцвет, обл. Разград. Тъй като му било представено 
в оригинал 1 бр. Пълномощно, но същото визирало няколко имота и 
купувачите били различни, това наложило оригинала на 
Пълномощното приложено по първото нотариално дело (НА 
№66/14.03.2013г.) да бъде сниман и приложен по второто 
нотариално дело (НА №69/18.03.2013г.). На въпрос на 
разследващият орган защо в края на НА №69/18.03.2013г. е 
посочено, че е приложено Пълномощно №2/12.02.2013г. на Кметство 
с. Гороцвет, общ. Лозница със заверено съдържание под рег. №З, 
том I, акт №2, св. Иван Иванов заявил, че е била допусната 
техническа грешка от неговата секретарка, която е вписала рег. 
№З. Тази техническа грешка е била допусната, тъй като съгласно 
Нормативната уредба, касаеща дейността на нотариусите, подпис и 
съдържание се заверяват едновременно с последващи номера. Св. 
Иванов заявил, че кмета на с. Гороцвет явно не е правно 
грамотен, поради което е извел съдържанието на пълномощното с 
№2-А, а този номер е трябвало да бъде №З. Свидетелят Иванов 
заявил, че въпреки, че не е задължен по закон да извършва 
проверка, с цел да опази правата на страните по сделката и най-
вече на купувачите често прави справки по кметствата, където са 
заверявани приложени пълномощни. Същият заявил, че си спомня, че 
е потърсил кмета на с. Гороцвет, за да се увери, че същият е 
заверявал представеното Пълномощно №2/12.02.2013 г. и от 
кметството му дали мобилен телефон за връзка. След като нотариус 
Иванов се свързал с него същият потвърдил, че си спомня за жена 
от гр. Варна, и че действително заверката е била извършена от 
него. Свидетелят заявил, че всички заверки независимо на подпис 
или препис следва да бъдат вписани в общия регистър за текущата 
календарна година на съответното кметство, като номера на 
завереното съдържание е трябвало да бъде №З, а не №2-А, както го 
е записал кмета. Свидетелят Иванов заявил, че в неговата 
практика това не бил единичен случай, поради което в конкретната 
сделка не е проявил формализъм, тъй като е бил спазен закона, а 
именно: имало е изискуемите заверен подпис и съдържание 
Завереното съдържание в случая означава, че в кметството или в 
нотариалната кантора остава екземпляр в оригинал, който се пази 
10 години и винаги може да се направи експертиза на подписа. 
Свидетелят Иванов доброволно предал копие от Пълномощно Ма2/12 
02.2013 г. със заверено съдържание рег. №2-А том I, акт №2 



Показанията на свидетеля Иванов в тази им част, съответстват на 
доказателствения материал, а именно – в досъдебното производство 
се съдържат надлежно заверени копия от всички страници на 
регистъра за вписване на документите с нотариална заверка, 
съхранявани в архива на кметство Гороцвет, с нотариална заверка 
от кмета Иван Димитров, касаещи Йорданка Найденова (лист 141 – 
142 от том ) от ДП) и съхранявания в Кметство с. Гороцвет, общ. 
Лозница, оригинал на Пълномощно №2/12.02 2013 г.“

„В хода на разследването са били разпитани всички лица участващи 
в сделките, включително и нотариус Иван Иванов. Последният в 
своите показания категорично е заявил, че всички документи са 
били напълно изрядни, от формална и законова страна не е имало 
пречки да бъдат сключени сделките, като след задаване на 
конкретни въпроси от разследващият орган подробно е обяснил кое 
е наложило част от документите представени в оригинал да бъдат 
снимани, както и кое е довело до явната техническа грешка в края 
на НА №69/18.03.2013г. Пълномощно №2/12.02.2013г: на Кметство с. 
Гороцвет да бъде вписано със заверка на съдържанието рег №3, а 
не рег. №2-А.“


