Министерство на отбраната на Република България

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

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 на отпаднало основание, поради което на основание
чл. 80а от Закона за държавната собственост
ИЗЗ ЕМВАМ:
:, следния недвижим имот - частна
ЗАХАРИЕВ, ЕГН
От НИКОЛАЙ
държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, находящ се в
Област София-град, Община Столична, Район „Красна поляна", ул. ,,Суходолска" № 183,
вх. Б, ет. 2, представляващ апартамент 7 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.1112.244.1.15, състоящ се от една стая, хол, кухня и сервизни помещения, със застроена площ
от 84,50 кв.м., принадлежащо мазе № 7 с площ от 14,12 кв.м., таван № 7 с площ от 21,80 кв.м.,
заедно със 7,801% идеални части от общите части на сградата, при граници на имота: на същия етаж
- 68134.1112.244.1.14, 68134.1112.244.1.16; под обекта - 68134.1112.244.1.7; над обекта - няма.
МОТИВИ: Видно от АЧДС № 08682/09.09.2014 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 01.04.2010 г. (изм. с 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 1993 г. в цитирания имот е настанен НИКОЛАЙ
ЗАХАРИЕВ, на основание
договор от 13.05.1993 г. за отдаване под наем на държавен жилищен имот, собственост на МО,
сключен между г-н Николай Захариев и началник на КЕ и ГЖЧ. В наемното досие на имота няма
налична заповед за настаняване.
През 1998 г. г-н Николай Захариев, в качеството му на в.сл. от поделение 28640, е настанен в
жилището, заедно с 3-членното му семейство, съгласно заповед № 106/16.06.1998 г. за настаняване,
издадена от началник на Гарнизонна жилищна част - София, и договор от 16.06.1998 г. за отдаване
под наем на държавен жилищен имот, собственост на МО, сключен между г-н Захариев, от една
страна, и началник на под. 18780, от друга.
Със заповед № 6/05.01.2000 г. на командира на поделение 28640 е прекратен трудовия
договор с г-н Захариев.
С едномесечно писмено предизвестие, изх. № 12080/14.09.2017 г., на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело" г-н Николай Захариев
е уведомен, че сключения с него договор се прекратява. При проследяване на пратката чрез
страницата в интернет на лицензирания пощенски оператор „Български пощи" ЕАД е установено, че
предизвестието е получено на 16.09.2017 г.

