
ПО Е-ПОЩА!
13.04.2015 г.     ДО: Г-Н ИВАН ИВАНОВ, НОТАРИУС №007
гр. Варна Копие до: Нотариална камара и МП-София

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Изпращам  Ви  една  статия  за  предотвратена  имотна  измама.  В  нея  пише,  че 
експертите  от  земеделската  служба  се  усъмнили  в  пълномощното  и  се  обадили  в 
полицията. Направило им впечатление, че човек от София е упълномощил човек от Мизия, 
а пълномощното е заверено в Перник. 

На  Вас  не  Ви  ли  направи  впечатление,  че  в  моя  случай  човек  от  Варна  е 
упълномощил  човек  от  София,  а  пълномощното е  заверено в  с.  Гороцвет,  Разградско? 
Попитахте ли „пълномощника“ ми какъв ми е, откъде ме познава?

Не забелязахте ли, че в пълномощното е имало празни редове, в които имотите са  
изписани на ръка (не от мен) по един на ред, без граници и съседи, че 4 от 5-те имота са  
изписани с друг химикал, т.е. са добавени (установено от експертизата, но се вижда и с 
просто око дори върху копието), както и че пълномощното съдържа редица противоречиви 
„волеизявления“ от моя страна?

Не  мога  да  си  обясня,  как  не  Ви  е  направило  впечатление,  че  според 
пълномощното:

- продавам само „земеделски имоти“, а единият имот е горски;
-  продавам  „притежаваните от  мен  зем.  имоти“,  а  искам  извършване  на 

обстоятелствена проверка, т.е. искам да се снабдя с документ за собственост;
- продавам и „съсобствените“ си имоти, а съм единствен собственик;
- „разходите по сделката/ите са за моя сметка“, а „освобождавам пълномощника 

по отчетна/и сделка/и“, т.е. пълномощникът не е длъжен да ме уведомява какво върши и 
колко плаща и следователни няма как да поема разходите съгласно „волеизявлението“ си;

- декларирам, че  нямам договор/анекс за наем/аренда, а сте получили скици, че 
имам и сте го написали в нотариалния акт без коментар. Договорът ми е  дългогодишен, 
сключен е на основание нотариалния ми акт от 1999 г. и е подновяван няколко пъти от 
истинския ми пълномощник – моя роднина от Ставерци, последно през 2009 г. за срок от 7 
години до 30.09.2016 г.

Не Ви ли мина през ума, че не е изключено такива противоречиви волеизявления 
да са направени от недееспособно лице и сделките да се окажат нищожни по чл. 27 от 
ЗЗД? Моят случай не е такъв, но Вие не ме познавате и не сте ми се обаждали. Как сте се 
уверили в моята дееспособност като страна в нотариалното производство? Аз съм страна и 
в двете пр-ства, но не съм участник нито в едното, нито в другото съгл. чл. 572 от ГПК. 

И накрая, защо не сте изпълнили задължението си по чл. 586, ал. 4 от ГПК първо 
да  впишете  представените  от  „пълномощника“  ми  документи  за  собственост  - 
невписаните решения на ПК от 1994 и 2000 г., издадени на името на наследодателя ми, а 
после да съставяте нотариалните актове? Ако бяхте направили опит да ги впишете, още 
при първата сделка щяхте да научите, че имам нотариален акт на мое име, издаден през 
2006  г.  въз  основа  на  решението  от  2000  г.  и  вписан  в  СлВп-Плевен,  и  щяхте  да 
предотвратите измамата с „продажбата“ на всичките ми земи в плевенско.

Вярвам, че сте компетентен, отговорен и опитен нотариус. Очаквам Вашия отговор 
на въпроса, защо в моя случай не сте действали като такъв. Можете да ми пишете по е-
поща или на адрес: Йорданка Дикова Найденова

ул. „Г. Бакалов“ 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
гр. Варна 9010

С уважение,
Йорданка Дикова Найденова, 82 г. ...............................................................
ПРИЛОЖЕНИЯ 2 бр. съгл. текста: 1. Статия „Шири се схема за измама с менте 
документи на земи“ 2. Копие от пълномощното, пълно с противоречиви волеизявления



 
Subject: Re: писмо от нот. И.Иванов 007 до Йорданка Найденова

Date: Mon, 20 Apr 2015 12:58:42 +0300 (EEST)
From: Ivan Ivanov <notarius007@abv.bg>

To: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

                                                Госпожо Найденова,

       Колебаех се дали да Ви отговарям изобщо, защото досега безплодно си 
кореспондирахме с Вашата дъщеря Рение. Тя многократно се е обръщала към всички 
възможни институций в страната за разрешаване на проблема Ви, но както на нея, така и 
на Вас давам единствения въможен юридически съвет: Обърнете се към съдебните органи. 
Само те могат да развалят сделки, ако намерят основание за това. Никой друг - нито 
председател на кооперация в село Ставерци ,нито бившите Поземлени Комисии, нито 
Службите по Вписвания, полицейските или прокурорски органи, нито Министерство на 
Правосъдието, Нотариалната Камара, или Министър и Президент могат да направят това.

     Такъв съвет дадох на дъщеря Ви преди четири месеца, но тя не се съобрази с него, а 
продължава да занимава всички тези органи, като дори коментира отрицателно дейността 
ми в Интернет.

Отзивите й уронват честта ми, защото от нейното погрешно мнение много хора ще си 
направят погрешни отрицателни изводи за мен ,които не отговарят на истината.

      Винаги съм действал добросъвестно, извън и в кантората си, поради което съм 
проверявал предварително ВСИЧКИ ПЪЛНОМОЩНИ за сделки с имоти и МПС,така 
както направих и за Вашите сделки. Едва след положителен отговор от органа извършил 
заверката му, се пристъпва към подписване на Нотариалния Акт. Когато се е оказвало, че 
пълномощното е фалшиво съм уведомявал полицейските органи. Към момента по мой 
сигнал има образувани няколко дела от общ характер за документни престъпления.

         Вашето пълномощно за сделките е бланкетно-т.е. предварително са написани всички

действия, които евентуално биха се наложили да се извършат от упълномощеното лице, 
като са оставени няколко празни реда за имената и номерата на имотите за които се отнася.

Уверявам Ви, че поне 70-80% от пълномощните за сделки със земеделски имоти при 
нотариусите  в цялата страна са такива. Изглеждат по еднакъв начин както за земеделски 
земи, така и за горите, както изглеждат и Решенията на Поземлените Комисии за 
възстановяването им.

       От опит може би знаете, че е възможно химикалът Ви да свърши по средата на думата 
или изречението и да продължите писането с друг химикал. Всъщност, както заяви и 
Вашата дъщеря Рение, няма защо да се захващаме за това пълномощно, което и при кмета 
и при мен изглежда еднакво и експертизата е установила, че почеркът и подписът са Ваши. 
Дееспособността на упълномощителя се установява от органа извършващ заверката, както 
го и правим всички нотариуси, а също и кметовете и консулските органи. На Вас не съм 
длъжен да се обаждам, защото сте пропуснала да напишете телефонния си номер, но на 
кмета се обадих.

        Не е задължително да вписвам и Решенията на ПК, а ако го бях направил и се 
окажеше, че има издадени Констативни Нотариални Актове, нямам право нито 
задължение да откажа сделка с тях. Така, че това нямаше да предотврати нанесената 
Ви евентуална измама, защото и двете са титул за собственост.

              И накрая имам и аз въпрос към Вас.     От писмото Ви до мен, Нот.Камара и 
Министерство на Правосъдието личи, че сте образована и интелигентна жена. Защо 



тогава, при подписване на пълномощното НЕ ЗАДРАСКАХТЕ ПРАЗНИТЕ РЕДОВЕ, за да 
не се добавят допълнително други имоти, за които нямате воля за продажба ? В такъв 
случай нямаше да има измама за никого и животът на всички, вкл.на домакинството Ви и 
институцийте към които се обръща дъщеря Ви щеше да е спокоен.

           В заключение:    Възможно е и да съм допуснал грешка. Грешки допускат всички- и 
съдии, прокури, дипломати, президенти и дори преводачи. До настоящия момент обаче 
нямам обявен нищожен Нотариален Акт, но се надявам скоро да намерите благоприятно 
решение на имотния Ви проблем, и аз накрая да получа от дъщеря Ви извинение, че съм 
действал некомпетентно и неотговорно като нотариус, както и да премахне коментарите си 
за мен от Интернет.

                                            И.Иванов

                 

-------- Forwarded Message -------- 
Subject: Re: писмо от нот. И.Иванов 007 до Йорданка Найденова

Date: Sun, 10 May 2015 22:19:14 +0300
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>

To: Ivan Ivanov <notarius007@abv.bg>

Уважаеми господин Иванов,

Изпращам Ви обратно едно правно неграмотно писмо, изпратено до мен от Ваше име. 
Изглежда някой си прави непочтени шеги с Вас. Трябва да вземете мерки. Ще се радвам, 
ако наистина ми пишете. В такъв случай, моля не използвайте адреса на дъщеря ми, а моя, 
като приложите сканирано писмо с Вашия подпис. 

С уважение,
Й. Найденова 

-------- Forwarded Message -------- 
Subject: укривате престъпление?

Date: Mon, 25 May 2015 10:11:08 +0300
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>

To: Ivan Ivanov <notarius007@abv.bg>

Уважаеми г-н Иванов,

Очаквам да ми пишете. Голяма беля сте направили с двете сделки за моята 
земя. Така, както мълчите, започвам да си мисля, че нарочно сте помагали 
да ми откраднат всичките имоти. Затова ли сте казали на органите, че 
всички документи са били изрядни, за да укриете престъпление?

Й. Найденова


