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

IL.al. 201s r.

ЗАПО В ЕД 

№ 3(! - ,) (} 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, включен в 
жилищния фонд на Министерството на отбраната, се държи без основание, поради което 
на основание чл. 80а от Закона за държавната собственост 

ИЗЗЕМВ АМ: 

От ЕЛЕНА , ПАВЛОВА, ЕГН , - · , следния недвижим имот 
частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на 

отбраната, находящ се в Област Хасково, Община Симеоновград, гр. Симеоновград, 
ул."Стефан Караджа" № 2-4, вх. А, ет. 4, представляващ апартамент 10 самостоятелен 
обект в сграда, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 
от 67,07 кв.м., с принадлежащо мазе № 10 с полезна площ от 6,12 кв.м., заедно с 1,8995 % 
идеатш части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на имота: 
север - ап. № 11 и стълбище; юг - фасаден зид; изток - фасаден зид; запад -фасаден зид; 
отгоре - ап. № 13; отдолу- ап. № 7; граници на мазе № 10: север - абонатна станция; юг
мазе № 11; изток- коридор и мазе № 9; запад-фасаден зид. 

МОТИВИ: Видно от АЧДС № 5915/21.10.2008 г., имотът е частна държавна 
-- --- - собственосгсnредоставени права за управление на Министерство на отбраната. Съгласно

т. 98 от Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от ПМС № 54 от 01.04.2010 г. (изм. с ПМС № 123, 
ДВ бр. 37 от 22.05.2015г., в сила от 01.07.2015г.) имотът е предоставен в управление на 
Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно - почивно дело" /ИА „ВК и ВПД"/. 

Госпожа Елена _ Павлова, никога не е работила в Министерството на 
отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на 
отбраната. За г-жа Елена Павлова няма изготвени настанителни документи - заповед и 
договор за ползване под наем на имота. 

При извършена проверка на цитирания ведомствен имот, на 06.12.2017 г., от 
длъжностни лица на ИА „ВК и ВПД", е установено, че Елена Павлова владее имота без 
основание, заедно с непълнолетната си дъщеря. Установеното от проверката е отразено в 
протокол, изх. № 19511/12.12.2017 г., по описа на ИА „ВК и ВПД". 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, с писмо, изх. 
№ 19708/15.12.2017 г., на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни 






