
СПИСЪК НА ЛИЦА, АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЛУЧАЯ НА 
ИМОТНА ИЗМАМА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, НОСЕЩА РЕНТА 1500-1800 лв. 

ГОДИШНО

1. ЙОРДАНКА ДИКОВА НАЙДЕНОВА, ЕГН 3301064135 - жертва на имотната 
измама, бивша учителка, пенсионерка, вдовица, инвалидизирана (приложени ТЕЛК и 
Социална оценка), родена в с.Ставерци, обл. Плевен, живуща в гр.Варна,  квартал 
„Галата”, ул."Русалка"№ 5, тел. 052 37 80 22

2. РАЙНА ИЛИЕВА ТОЛЕВА, ЕГН 3911264050 - „купувачка” на отнетата с измама 
земя,, майка на „продавача”, пенсионерка, вдовица. Дъщерята на жертвата е 
разговаряла с нея два пъти по телефона, отначало твърди, че няма пари да купува земя 
и нищо не знае, синът й се занимавал с всичко, по-късно признава, че НА е в нея, 
съобщава дори сумата на сделката – 5033 лв., многократно под пазарната по 
собствените й думи, разказва, че е работила в съда в гр. Плевен, познава нотариус Иван 
Иванов, Рег. №007, твърди, че синът й е бил подведен от друг човек, но тя има съвест, 
щяла да каже на сина си „да оправи работата”, живуща в с. Ставерци, обл. Плевен, тел. 
06550 2130 

3. СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ КОЖУХАРОВ, ЕГН 7412133964 -  „продавач” от името на 
жертвата. Спечелва доверието й през лятото на 2012 г., измамва я през м. март 2013 г. 
Има запор от 3000 лв. и лихви 1938 лв. съгл. справка от Търговски регистър от 
18.04.2013 г. (приложена)  - живущ в гр. София 1343, р-н Люлин, ж.к. Люлин, бл. 12, 
вх. Б, ет. 3, ап. 26, моб. 0877276708, моб.0888993490 

4.  Кмет на с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград, заверил „пълномощното” в 
неизвестно чие присъствие, но не в присъствието на жертвата. 

5. НОТАРИУС ИВАН ИВАНОВ, Рег.№007, изповядал „сделката” на 18.03.2013 г., без 
да се усъмни, че пълномощното е заверено от кмет в далечно малко село, а 
упълномощителят живее в гр. Варна -  адрес на кантората: гр. Плевен, ул. ‘Бъкстон”, 
офис №5, тел. 064 80 15 80, email: notarius007@abv.bg 

6. ХРИСТО БЪРЗАШКИ - председател на земеделската кооперация в с. Ставерци, в 
която е включена земята, твърди, че не знае кога и как е станала белята, предложил е 
помощ с „човек във Варна с връзки”, категорично му е отказано, живущ в с. Ставерци, 
моб.0888283438; тел на зем. кооперация:06550 2074

7. СТЕФАН БОГДАНОВ – предлагал е натрапчиво услугите си да помогне „с връзки в 
МВР и съда”, идвал е чак в дома на жертвата, звънял е на дъщерята, категорично му е 
отказано и жертвата е предупредена от дъщеря си да не му се доверява, живущ ул. 
„Георги Стаматов” №12, кв. Аспарухово, гр. Варна, тел. 052 370824, моб.0889194504 

Списъкът е съставен на 06.06.2013 г. от Ренета Тодорова Стоянова (по баща 
Найденова) - дъщеря на жертвата, жив. гр. Варна, ул. „Г. Бакалов”, 17, вх.7, ап.80, тел. 
052 988600, моб. 0888 60 90 72.  


