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ДО
Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ ТОДОРОВ
УЛ. „КИЕВ” № 11
БЛ. „СМЕТАНА”, ВХ. В, ЕТ. 4, АП. 10
КВ. „ИЗТОК”
ГР. РУСЕ
КОПИЕ:
Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
УЛ. „ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ” № 29
ГР. СОФИЯ
На Ваш изх.№ 812100-24936/20.07.2015г.
Г-Н ТЕОДОР АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР
БУЛ. „СКОБЕЛЕВ” № 49
ГР. РУСЕ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,
В Областна администрация - Русе е постъпило писмо, наш вх. № 04-00-39/
23.07.2015г., от министъра на вътрешните работи, относно неправомерното ползване от
Ваша страна на имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент 10
(тип № 15) на ет. 4, с прилежаща част изба № 2, вх. 3, бл. „Сметана”, ул. „Киев”
№ 11, кв. „Изток”, гр. Русе, предмет на Акт за частна държавна собственост №
5472/29.04.2014 г., като е направено мотивирано искане за принудително изземване на
същия по чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС).
Към настоящия момент Вие не сте в трудови или служебни правоотношения с
Министерството на вътрешните работи (МВР), и не отговаряте на условията на § 65 от
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗДС
(обн. ДВ, бр.87 от 05.11.2010 г.), поради което жилището се обитава без правно
основание, в нарушение на разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Правилника за прилагане на
ЗДС.
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С писмо peг.№ 336р-1277/21.01.2015г. на Областна дирекция на МВР – Русе Ви е
отправено едномесечно предизвестие, за доброволно освобождаване на обитавания от
Вас без правно основание имот на МВР, от датата на получаване на писмото –
03.02.2015г. съгласно подписаната лично обратна разписка. Към настоящия момент
гореописаното ведомствено жилище не е освободено.
Поканвам Ви, в 7 (седем) – дневен срок от получаване на настоящото писмо да
освободите имота и да го предадете с протокол-опис на длъжностните лица от отдел
„Държавна собственост”, дирекция АКРРДС при Областна администрация – Русе.
От датата на този протокол се преустановява и начисляването на дължимото
обезщетение за имота, който ползвате без правно основание.
Съгласно чл. 5, ал. 3 от сключения с Вас от страна на МВР Договор рег.№ Дог139/08.11.2012г., който е прекратен поради прекратяване на трудовите/служебните Ви
правоотношения с МВР, „Всички прикрепени към имота вещи (подови настилки,
дограма, таванни плоскости и др.), дори и да представляват подобрения, остават за
НАЕМОДАТЕЛЯ. По отношение собствеността и владението върху тези вещи, както и
по отношение на разноските за направените подобрения, НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че
няма да предяви каквито и да е претенции спрямо НАЕМОДАТЕЛЯ.”
При отказ от доброволно освобождаване на имота в указания срок, считайте
настоящото писмо за уведомително, съгласно чл. 26, ал. 1 от
Административнопроцесуален кодекс (АПК) за започване на производство по
издаване на заповед по чл. 80 от ЗДС, за принудителното му изземване. На
основание чл. 34, ал. 3 от АПК определям 7 (седем) – дневен срок за изразяване на
становище по предявеното искане.
Заповедта за изземване на горепосочения имот – частна държавна собственост
ще бъде издадена в 30 (тридесет) – дневен срок от изтичане на срока за доброволно
изпълнение.

С уважение,

/П/
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