
Министерство на отбраната на Република България 
София 1000, ул. ".Дякон Игпатий"№ 3, тел.: 922-09-22; факс: 987 96 93 

ЗАПОВЕД 

Lt.01. 2018 г. №Jt- /1 гр. София 

След като разгледах преписка № ____ / ____ год., образувана по искане на 
Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно почивно дело" 
установих, че недвижим имот - частна държавна собственост, вкmочен в жилищния фонд на 
Министерството на отбраната, се държи на отпаднало основание, поради което на основание чл. 
80а от Закона за държавната собственост 

ИЗЗЕМВАМ: 

От ГЕНЧО ГОЧЕВ, ЕГН следния недвижим имот - частна държавна 
собственост, вкmочен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, находящ се в Област

Пловдив, Община Пловдив, град Пловдив, район „ Западен", бул. ,,:Копривщица" № 19, вх. Г, 
етаж 3, апартамент 5, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56784.514.929.1.5, с 
площ 105,88 кв. м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, ведно с принадлежащо 
измбено помещение № 5 с площ 5,30 кв. м. и 3,766 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото 
на строеж 

МОТИВИ: Посоченият имот е актуван с Акт за частна държавна собственост № 
8175/10.04.2013 г. Съгласно ПМС № 123, ДВ бр. 37 от 22.05.2015 г., в сила от 01.07.2015 г. имотът е 
предоставен в управление на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно почивно дело". 

През 1997 г. в цитирания имот е настанен ГЕНЧО , ГОЧЕВ, в качеството му на 
военнослужещ, заедно с 4-членното му семейство, съгласно Заповед № 29/09.01.1997 г. за 
настаняване в жилището, издадена от Началника на под. 18820 - Пловдив и договор от същата дата 
за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост, вкmочен в жилищния фонд 
на МО. С лицето е преподписан Договор № Д -39/08.01.2003 г. за отдаване под наем на недвижим 
имот - частна държавна собственост, вкmочен в жилищния фонд на Министерство на отбраната, 
подписан от изпълнителния директор на бившата Изпълнителна агенция „Управление на частната 
държавна собственост на Министерството на отбраната". 

Със Заповед № 332/21.12.1999 г. на командира на поделение 36 540 - град Пловдив е 
прекратен договора за военна служба на Генчо : i Гочев. В тази връзка, с едномесечно писмено 
предизвестие, изх. № 12360/20.09 .2017 г., на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция 
„Военни клубове и военно-почивно дело" Генчо Гочев е уведомен, че скmоченият с него 
договор се прекратява. Предизвестието е връчено лично срещу подпис на 28.09.2017 г., съгласно 
известие за доставка. 

Към настоящия момент недвижимия имот, находящ се в Област Пловдив, Община 
Пловдив, град Пловдив, район „Западен", бул. ,,Кощ)ивщица" № 19, вх. Г, етаж 3, апартамент 
5 се задържа на отпаднало основание от ГЕНЧО ГОЧЕВ, тъй като същият не попада в 
категорията правоимащи лица по смисъла на чл. 2266 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България. Имотът не е освободен и не е предаден на представител на отдел „Жилищен 
фонд" в дирекция „Управление на собствеността и жилищен фонд" при Изпълнителна агенция 
„Военни клубове и военно-почивно дело". Същото все още продължава да се обитава от 
семейството му. 

Изложените обстоятелства и липсата на законови основания за правомерно ползване на 
имота - държавна собственост, обосновават издаването на Заповед по реда на чл.80а от Закона за 
държавната собственост. 




