
Министерство на отбраната на Република България 
София 1000, ул. ".Дякон Игнатий 11№ 3, тел.: 922-09-22; факс: 987 96 93 

ЗАПОВЕД 

�JJ1201sr. rp. София 

След като разгледах преписка № ____ / ____ rод,, образувана по искане 
на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенuия "Военни клубове и военно -
почивно дело" установих, че в:едвижим имот - частна държа:вна собственост, вюrюче;н в 

. жилищния фонд на Министерството на отбраната, се държи на отпадкало основание, 
поради което на основание чл. 80а от Закона за дъ9жавната собственост 

ИЗЗЕМВАМ; 

От АНГЕЛ АНГЕЛОВ, ЕГН: , сл�цяия недвижим им:от -
частна държавна собств.tиост, включен в ЖW1ищния фонд на Министерството на 
отбраната, и�ю,,:одящ се в Област - Софийска, Община Гороа Малина, спирка с, Горна 
Малина, бЛ()К 1, вх. Б, етаж 1, представляв�щ апартамент No 3, самостоятелен обект в 
сграда, с предназначение - тристаен апартамент, състоящ се от три стаи, кухня и 
сервизни помещения със застроена площ от 78,44 кв. м., заедно с принадлежа-що мазе No З 
с площ от 19,50 к.в. м., принадлежащ таван No 3 с площ от 21,18 Ю3. м. и 8,6997 % идеални 
части от общи.те части на сградата и от праВQТО на с:rроеж върху терена. Граници на 
апартамента: DT североизток апартамент № 2, двор; от югоизток двор; от юrо3апад 
11JOToap, тревна nлош; от северозапад ст. клетка, an. No 2; отгоре - ап. No 6; отдму 
мазета. Граници на мазето: от североизток - двор; от юrоизток мазе № 4; от югозапад -
коридор; от северозапад мазета на :вх. А Граници 1ш тавана: от североизток - двор; от 
югоизток - таван № 4; от юrозапад - коридор; от северозапад - тавани на вх. А. 

МОТИВИ: Видно от А ЧДС No 2706/12.05.2005 r. имотът е час1'На държавна 
собственост с предос:тавени права за управление на Министерство на отбраната. Съгласно 
т. 98 от Приложение No 2 към чл. 7, Т, 2 от nмс № 54 QT l.04.2010r. (изм. с пмс № 123, 
ДВ бр. 37 от 22.052015г., в сила от l.07,2015r.) имотът е предоставен в управление на 
Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" (ИА „ВК и ВПД"). 

През 2002 r. в цитирания имот е настанен АНГЕЛ АНГЕЛОВ, заедно 
с 5-членното си семейство, в качеството на гражданско л:ице, с местослуже}:Iе - nод. 
24 140 - с. Саранци, съгласно заповед за настаняване No 1612/14.11,2002 r. и доГGвор № 
Д�2050/14.11.2002 г, �а отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна 
собств�ност, включен във вепомствения жил:ищен фон.n на Министерството на отбраната, 
издадени от изпълнителния директор на И:шълнител:на агенuия „Управление на частната 
държавна собственост на МО". Съгласно настанителните документи, имотът се 
предоставя :временно-за срока на трудовото праJЗQОТНоruение с МО. 

През 2007 r., за актуализиране на наемното правоопюшение с r - н Ангел Ангелов 
са сЮiючени две дапълнителш.:�: споразумения, per. No РД-12-1059/20.04.2007 r. и рег. № 






