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

j} .d 2018 г.

ЗАПОВЕД 

3(!-11 № ____ .
-- гр. София 

След като разгледах преписка № ____ / ____ год., образувана по искане на 
Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно почи:вно дело" 
установих, че недвижим имот - частна държавна собственост, включен 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 СИЛВИЯ Г АНЗУРОВА, ЕГН , следния недвижим имот -
частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерство на отбраната, находящ 
се в град София, ж. к. ,,Красно село", бул. ,,Братя Бъкстон" № 45, вх. А, ет.1, апартамент 2, 
състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения, с полезна площ 38,48 кв. м. 

МОТИВИ: Посоченият имот е актуван с АКТ № 4058/21.05.1959г. за държавна собственост 

на недвижим: имот. Съгласно 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". 

През 2007г. в цитирания имот е настанена СИЛВИЯ : Г АНЗУРОВА, съгласно 
Договор с рег. № РД-12-1085 от 21.04.2007г. за отдаване под наем на недвижим имот, частна 
държавна собственост включен във ведомствения жилищен фонд на Министерство на отбраната, 

подписан от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Държавна собственост на МО" и 
наемателя. В наемното досие на имота липсва настанителна заповед за госпожа Ганзурова и няма 

данни същата да е настанена в качеството й на военнослужещ или цивилен служител от структурите 

МО и БА, както и да е работила в системата на министерството. 

Видно от наемното досие на имота, с едномесечно писмено предизвестие, изх. № 

12100/14.09.2017г., на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и 

военно-почивно дело" СИЛВИЯ 1 ГАНЗУРОВА е уведомена, че сключеният с нея 

договор се прекратява. Предизвестието не е потърсено от лицето, видно от обратна разписка от 

15.09.2017 г. Последното е получено на ръка от Георги Милев - брат на Силвия Ганзурова, на 

10.10.2017 г. Писмото е връчено лично на госпожа Ганзурова на 17.10.2017г., чрез съдействието на 

началника на 06 РУ - СДВР. 

Към настоящия момент недвижимия имот, находящ се в град София, ж. к. ,,Красно село", 

бул. ,,Братя Бъкстон" № 45, вх. А, ет.1, апартамент 2се задържа на отпаднало основание от 

СИЛВИЯ Г АНЗУРОВА. Същата 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 сектор ,,Жилища" към отдел „Жилищен фонд" в 

дирекция „Управление на собствеността и жилищен фонд" при Изпълнителна агенция „Военни 
кJrубове 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. 




