Н-2 2/16.07.201 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд v на
Министерсп�вото на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на
военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно
договаряне (Наредба № Н-22/2010 г.). __
С едномесечно писмено предизвестие, изх. № 12096/14.09.2017 г., на
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция ,;Военни·клубове и военно -почивно···
дело", г - н Станимир Кисов е уведомен, че сключеният между .. него и министъра на
отбраната, договор № ВИ-42-2466/15.07.2011 г. за ползване под наем на недвижим имот,
се 1шекратява на основание чл. 18,.ал. 1, т. 6 от същия, във връзка с чл.-7, ал.1, т. 3 от
Наредба № Н-22/2010г., а именно :..... ,, не са прехвърляли
-жилищен имот или · ....:през
·
·последните 5 год1iни ......". ·
Предизвестието .е връчено на г-н Станимир Кисов, на24.10.2017г., чрез 06 РУ СДВР - гр. София, видно от преписка, вх. № 16268/12.12.2017 г., по описа на ИА „ВК и
ВПД", като на лицето е даден едномесечен срок за доброволно освобождаване на
ведомственото жилище.
Към настоящия момент, недвижимият имот с адрес: гр. София, Район „Овча
купел", ж. к. ,,Овча купел- 1", блок 425, вх. А, етаж 3, представляващ апартамент №
25, се задържа неправомерно, на отпаднало основание от СТАНИМИР
КИСОВ. На лицето са прекратени наемно - договорните правоотношения.
До настоящия момент имотът не е освободен от г - н Станимир Кисов и не е
предаден на представител от сектор „Жилища" - офис гр. София към отдел "Жилищен
фонд" в дирекция "Управл�ние 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, aJI. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
О ПРЕДЕЛ ЯМ:

Срок за доброволно освобождаване на имота до 11.04.2018 година.
Ако имотът не бъде освободен в посочения срок, на основание чл. 277, ал. 2, т. 4 от
Административнопроцесуалния кодекс,
НАСР ОЧ ВАМ:

Принудително изземване по административен ред на 18.04.2018 г. от 11.00 часа.
Комисия от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело" в
състав:
Председател:
Членове: 1.

2.

