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В Областна администрация Бургас е открито административно производство на 
основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на 
недвижим имот -  публична държавна собственост: паркинг -  съставляващ част от недвижим 
имот -  публична държавна собственост, открит и закрит, с 200 паркоместа, асфалтиран, 
снабден с ток и вода, находящ се на територията на Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” 
в ПИ с идентификатор 07079.602.485 по КККР, с адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.

Производството е открито по повод постъпило в Областната администрация Бургас, 
искане с вх. № 21-00-4/04.04.2017 г. от доц. д-р Магдалена Миткова -  ректор на Университет 
„Проф. Д-р Асен Златаров” за издаване на заповед на основание чл. 80, ал.1 от ЗДС за 
изземване от „Грийнтех 7” ЕООД. на горепосочения недвижим имот.

В заявлението се твърди, че гореописаният имот -  публична държавна собственост се 
държи без правно основание. Приложени са следните документи: Акт за публична държавна 
собственост № 3386/14.10.1998 г.;Договор за наем per. № 18/26.03.2012 г; Протокол с per. № 
1512/29.03.2017 г.; Уведомително писмо изх. № 1407/21.03.2017 г.; Нотариална покана, 
връчвана от нотариус Симеон Илиев per. № 699; Уведомително писмо изх. № 1407/21.03.2017 
г.; Заповед № РД-84/21 03.2017 г.; удостоверение за актуално състояние на от „Грийнтех 7” 
ЕООД; копие на скица Л® 15-611367/12.12.2016 г. на СГКК -  Бургас;

От документите по преписката се установява, че между Университет „Проф. Д-р Асен 
Златаров” и „Грийнтех 7” ЕООД е бил сключен договор за наем № 18/26.03.2012 г. Договорът 
за наем е сключен за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на подписването му. Поради 
изтичане на срока на договора, наемодателя е изпратил уведомително писмо изх. № 
1407/21.03.2017 г. до наемателя, с което го уведомява за прекратяването на договора, поради 
изтичането на срока му. Със същото писмо дружеството е уведомено, че на основание чл. 19, 
ол. 2 от договора следва на 31.03.2017 г. да предаде обекта на комисия, назначена от 
наемодателя. Видно от представените документи, наемателят не е получавал на посочения от 
него адрес съобщенията от наемодателя, включително е отказал да получи и горепосочената 
нотариална покана, поради което на основание чл. 23 от договора уведомително писмо изх. № 
1407/21.03.2017 г. е било поставено на входната врата на паркинга, за което е съставен 
протокол per . № 1512/29.03.2017 г. Въпреки изложеното, от дружеството не са предприети 
никакви действия по освобождаване на ползвания имот и връщането му на наемодателя със 
съставен приемо-предавателен протокол съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от договора.

От постъпилото писмо и приложените към него документи става ясно, че визираният 
имот -  публична държавна собственост се държи от „Грийнтех 7” ЕООД без правно основание, 
който факт не е оспорван в хода на производството.

За започнатото административно производство е изпратено уведомление на „Грийнтех 
7” ЕООД. Писмото е получено от адресата на 26.04.2017 г. Независимо от предоставената му 
възможност, дружеството не е представило доказателства, обяснения или възражения.
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Предвид изложеното се установява наличието на предпоставките за принудително 
изземване на описания по-горе недвижим имот. Същият е безспорно държавна собственост и се 
държи без правно основание, поради което на основание чл. 80 от Закона за държавната 
собственост

ЗАПОВЯДВАМ:

ИЗЗЕМВАМ от „Грийнтех 7” ЕООД ЕИК 201858609 недвижим имот: Паркинг -  
съставляващ част от недвижим имот -  публична държавна собственост, открит и закрит, с 
200 (двеста) паркоместа, асфалтиран, снабден с ток и вода, находящ се на територията на 
Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” в ПИ с идентификатор 07079.602.485 по КККР, с 
адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.

ОПРЕДЕЛЯМ срок за доброволно изпълнение на заповедта -  02.06.2017 г.
ОПРЕДЕЛЯМ дата за принудително изпълнение на заповедта -  05.06.2017 г. от 11,00 ч.
Принудителното изземване на имота да се извърши със съдействието на органите на МВР.
ВЪЗЛАГАМ изпълнението на заповедта, в т. ч. и осъществяване на принудителното 

изземване на Ректора на Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” или определени от него 
длъжностни лица, който в тридневен срок от изземването да представи доклад за изпълнение на 
заповедта.

Настоящата заповед да се съобщи на „Грийнтех 7” ЕООД ЕИК 201858609, с адрес: гр. 
Бургас, ул. „Хан Крум” №15Б, ет. 2 и на Ректора на Университет „Проф. Д-р Асен Златаров”.

Препис от заповедта да се изпрати на Областна дирекция на МВР - Бургас за оказване на 
съдействие по нейното изпълнение.

Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна 
администрация - Бургас и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация 
Бургас.

Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд - Бургас, по реда на 
Административно-процесуалния кодекс, в 14 -дневен срок от съобщаването й.

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
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