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Като взех предвид Доклад с рег. № РКС21-ГР94-179/1/ от 05.03.2021 г. до кмета 
на район „Красно село“ установих, че е налице основание за прекратяване на наемно 
правоотношение възникнало от Договор за наем № РД92-Д259 от 19.08.2011 г. сключен 
между кмета на район „Красно село“ и Марин Венелинов Банов -  общински наемател 
по силата на Заповед № ЖН-04-15 от 29.07.2019 г. на кмета на район „Красно село“ за 
имот -  апартамент № 108, находящ се в гр. София, ж.к. „Красно село -  кв. Борово“ бл. 
219, вх. Е, ет. 6 на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 46, ал. 2 от Закона за общинска 
собственост и чл. 7.1 от Договор за наем за ползване на общинския имот;

П Р Е К Р А Т Я В А М :

Наемно правоотношение възникнало по договор за наем № РД92-Д259 от 
19.08.2011 г., сключен между кмета на район „Красно село“ и Марин Венелинов Банов 
-  общински наемател по силата на Заповед № ЖН-04-15 от 29.07.2019 г. на кмета на 
район „Красно село“ за общински имот -  апартамент № 108, находящ се в гр. София, 
ж.к. „Красно село -  кв. Борово“ бл. 219, вх. Е, ет. 6, състоящ се от две стои, кухня и 
сервизни помещения с площ от 67,45 кв. м. с прилежащо мазе № 18 с площ от 7,65 кв. 
м. заедно с 0,872% идеални части на сградата и правото на строеж., видно от Акт за 
частна общинска собственост № 485 от 17.11.1999 г.

МОТИВИ: От описаното в доклад рег. № РКС21-ГР94-179/1/ от 05.03.2021 г. и 
от преглед на картотечната преписка на общинския наемател Марин Венелинов Банов 
е установено нарушение на чл. 7.1 от сключения договор за наем с кмета на район 
„Красно село“-Столична община. На лице са натрупани и непогасени задължения във 
връзка с ползване на имота -  месечни наеми и такси ТБО за период от м. август 2020 г. 
до м. март 2021 г., задължения към „Топлофикация София“ ЕАД за период от м. юни 
2018 г. до м. март 2021 г., за които наемателя многократно е уведомяван да представи 
документи удостоверяващи извършвани плащания или подписано споразумение за 
разсрочено плащане с дружеството. До момента в районната администрация, отдел 
У ОС и ЖН не са представени такива.

С покана с рег. № РКС21-ГР94-179/18.01.2021 г. от кмета на района на г-н 
Марин Венелинов Банов му е определен едномесечен срок за погасяване на 
задълженията към район „Красно село“- СО, „Топлофикация София“ ЕАД и 
представяне на декларация за обстоятелствата по чл. 5 във връзка с чл. 22 от Наредба за 
реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на 
Столична община.

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 46, ал. 2 от 
Закона за общинска собственост, чл. 7.1 от Договор за наем РД92-Д259 от 19.08.2011 . 
сключен между кмета на район „Красно село“ и Марин Венелинов Банов следва в



едномесечен срок от получаване на настоящата заповед да освободите и предадете 
общинския имот.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Биляна Коцакова - 
заместник- кмет на район „Красно село“.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и 
изпълнение.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд по реда на 
Административно процесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, 
освен ако съдът не разпореди друго.

ЦшАВОВА
сио село "


