
Министерство на отбраната на Република България 

София 1000, ул. ".Дякон Игнатий"№ 3, тел.: 922-09-22; факс: 987 96 93 

J!. 0(. 2018 r.

ЗАПОВЕД 

rp. 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, включен в 
жилищния фонд на Министерството на отбраната, се държи без основание, поради което 
на основание чл. 80а от Закона за държавната собственост 

ИЗЗЕМВАМ: 

От РОСИЦА � БОТЕВА, ЕГН: -. , следния недвижим 
имот-частна държавна собственост, включен в жилищния фшfд на Министерството на 
отбраната, находящ се в Област Хасково, Община Ивайловград, rp. Ивайловград, ул. 
„Армира", № 12, вх. Б, ет. 5, представляващ апартамент № 15 -самостоятелен обект в 
сграда, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения , със застроена площ от 69 ,59 
кв.:м:., с принадлежащо :мазе № 15 с полезна площ от 5,19 кв.:м., заедно с 5,79 % ид.ч. от 
общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, при граници на имота:север -
ап. № 14 и стълбище, изток-ап. № 14; запад-фасада; юг-фасада; над обекта -покрив, 
под обекта-ап. № 12; граници на :мазе № 15: север -коридор; изток-мазе № 14; запад
фасаден зид; юг -фасаден зид. 

МОТИВИ : Видно от АЧДС № 6792/15.06.2015 г. имотът е частна държавна 
собственост с предоставени права за управление на Министерство на отбраната. Съгласно 
т. 98 от Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от ПМС № 54 от 1.04.2010 г. (из:м. с ПМС № 123, 
ДВ бр. 37 от 22.05.2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) имотът е предоставен в управление на 
Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" (ИА „ВК и ВПД"). 

През 2000 г., с молба рег. № 98/22.05.2000 г. Петко Ботев - съпруг на 

РОСИЦА БОТЕВА, депозира искане в Отдел „КЖФ", гр. Хасково, за 

настаняване в апартамент, находящ се в гр. Ивайловград, ул. ,,Армира" № 12, вх. Б, ет. 5, 

ап. 15. Лицето обявява, че е бил военнослужещ от 1996 г. до 1999 г. Съгласно заповед № 

606/09.12.1999 г., издадена от командира на под. 34 140 -гр. Крумовград, лицето Ботев е 

отчислен от списъчния състав на поделението. 

Видно от наемното досие на имота, за господин Петко Ботев не са 

издавани настанителни документи за ползване под наем на цитирания имот -заповед за 

настаняване и договор за ползване под наем. През 2002 г. г -н Петко Ботев е починал. 



След смъртта на лицето, имотът се ползва от г - жа Росица Ботева, без да е налице 

валидно правно основание. 

Госпожа Росица __ Ботева, никога не е работила в структурата на 

Министерство на отбраната и Българската армия. За г - жа Росица Ботева, няма изготвени 

настанителни документи - заповед и договор за ползване под наем на имота. 

През 2007 г. е сключено допълнително споразумение, рег. № РД - 12 -

886/13.04.2007 г. между Росица Ботева и изпълнителния директор на Изпълнителна 

агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната", относно 

актуализиране на месечната наемна цена. 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, с писмо, изх. 

№ 19703/14.12.2017 г., на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни 

клубове и военно-почивно дело", Росица Ботева е уведомена, че в 7-дневен срок от 

получаването му следва да освободи имота. Писмото е връчено, от длъжностни лица на 

ИА „ВК и ВПД", на 19.12.2017 г., на Илияна Янкова- сестра на Росица Ботева. 

Към настоящия момент имотът не е освободен и не е предаден на представител на 

сектор „Жилища" към отдел „Жилищен фонд" в дирекция „Управление на собствеността 

и жилищен фонд" при Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело". 
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. 

На основание чл. 277, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс 

О ПРЕДЕЛ ЯМ: 

Срок за доброволно освобождаване на имота до 17.04.2018 година. 

Ако имотът не бъде освободен в посочения срок, на основание чл. 277, ал. 2, т. 4 от 
Административнопроцесуалния кодекс, 

НАСРОЧВАМ: 

Принудително изземване по административен ред на 24.04.2018 г. от 12.00 часа. 

Комисия от Изпълнителна агенция „Военни клубове и · военно-почивно дело" в 

състав: 
Председател: 

шълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело". 

Членове: 

.1.1. ....... -' r 
� 

,,Военни клубове и военно-почивно дело". 
'2. ; 

ресурси", Изпълнителна агенция .. R()енни клубове и военно-почивно дело"; 
Резервен член: 

· 

„Военно-почивно дело и военни клубове", Изпълнителна агенция „Военни клубове и 

военно-почивно дело", 
да състави протокол за извършеното принудително изземване, в който да се опише 
състоянието на недвижимия имот и движимите вещи, намерени в него. Последните се 




