
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"
1612 София, бул. "Цар Борис III" 124, тел.: 02/895 11 00, факс: 02/895 11 72

\лм\л/. к га з п о зе I о . п е*

З А П О В Е Д

Като разгледах преписката по отдаване под наем на „РОБИ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 
203607491 на общински нежилищен имот - частна общинска собствсност, с площ 80.40 кв.м., 
представляващ помещение към трафопост с адрсс: гр. София, ж.к. „Лагера“, ул. „Мъглен“ № 25 
(описан в Акт за общинска собственост № 767/2001 г.), и взех предвид : Констативен акт от 
05.10.2021 г., Покана за доброволно освобождаване на общински имот с рег. № РКС20-ГР-94- 
1983-(2)/28.07.2021 г., Констативен протокол от 30.09.2021 г. установих, че „РОБИ КОНСУЛТ” 
ЕООД не е освободило доброволно ползвания общински нежилищен имот, предвид което на 
основание чл. 65, ал. 2, във вр. с а.ч. 1, пр. 2 ог Закона за общинската собствсност :

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се изземе от „РОБИ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 203607491 общински нежилищен 
имот -  представляващ помещение към трафопост с адрес: гр. София, ж.к. „Лагера“, ул. 
„Мъглен“ № 25, с плош от 80.40 кв. м., видно от Акт за частна общинска собственост № 
767/2001 г. на район „Красно село“ - Столична община.

МОТИВИ: „РОБИ КОНСУЛТ” ЕООД, с ЕИК 203607491, е било наемател на общински 
нежилищен имот - по сключен Договор за наем рег. № РД 92-Д154/10.11.2015 г., за обект : 
помещение към трафопост с административен адрсс: гр. София, ж.к. „Лагера“, ул. „Мъглен“ № 
25, с площ 80.40 кв. м , АОС № 767/2001 г., сключен при условията на чл. 45 от ПУРПТК, чл. 14, 
ал. 2 от ЗОС И чл. 44. ал. 1 т.8 и чл.2 от ЗМСМА -  за срок от десет години. Поради системно 
неизпълнение на задълженията от наемателя -  договорени по чл. 8. т. 8.2. от сключения Договор 
за наем - незаплащане на наемната цена в уговорения срок, въпреки многократните покани за 
доброволно изпълнение -  за периода мес.04.2019г. до мес.05.2021 г., с отправено Предизвестие 
за прекратяване на договора за наем -  с рег. № РД92-Д154-/2/от 22.06.2021 г.. на основание чл. 
15, ал. 1, т. 1 от ЗОбС, чл. 1 1, ал. 1 от договора за наем и чл. 87, ал. 1 от ЗЗД, договора за наем е 
прекратен.

На наемателя е отправена Покана за доброволно освобождаване на общинския имот с 
рег. № РКС20-ГР94-1983-(2)/28.7.2021г. ггьрвоначално с обратна разписка, а поради не 
получаване на известието за доставянето й -  чрез залепване на вратата на ползвания имот - 
помещение към трафопост, обявено чрез поставяне на информационното табло в сградата на 
районпата администрация и са публикувани на сайта на район „Красно село“, съгл. чл. 18а от 
АПК /отразено в Констативен протокол от 30.09.2021 г./.

Въпреки отправената покана за доброволно освобождаване наемателя не е освободил и 
предал имота доброволно в указания срок -  установено с Констативен акт от 05.10.2021 г.



Принудителното изпълнение на заповедта да се извърши на 20.10.2021 г. в 11:00 часа със 
съдействие на органите на МВР.

Възлагам изпълнение на заповедта на следните длъжностни лица:
1. Славица Радева -  ст. специалист „УОСЖН“;
2. Любима Стойкова -  мл. експерт ,.УОСЖН'\
3. Себасгияна Милкова -  ст. специалист „УОСЖН“;
4. Сашо Младенов -  ст. сксперт „Сигурност“ и
5. Огнемир Пенчев -  мл. експер т „Спортна база“

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Биляна Коцакова - заместник кмет на 
район „Красно село”.

11реиис от заповедта да се връчи на служителите и на заинтересованите лица за сведение 
и изпълнение.

Заповедта може да се обжалва пред Административният съд по реда на АПК. Жалбата не 
спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът не разпореди друго.


