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Като взех предвид, че наемателя на общинско жилище -  ЙОРДАНКА НИКОЛОВА 
ЧЕРЕШАРОВА е починала на 24.10.2021 г. /Акт за смърт № 56/25.10.2021 г./, от което се 
установява, че наемното правоотношение със ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ЧЕРЕШАРОВА е 
прекратено с настъпилата смьрг, предвид разпоредбата на чл. 46, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост

считано от датата на настъпване на смъртта на наемателя -  24.10.2021 г., Наемното 
правоотношение, съществуващо на основание Договор за наем № РД92-Д405 от 21.10.2010 г.. 
сключен на основание Заповед № ЖН-04- 46/14.09.2010 г. на кмета на район ,,Красно село“, за 
настаняване на ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ЧЕРЕШАРОВА, ЕГН 4410136953 за общинското 
жилище, находящо се в гр, София, ж. к. „Хиподрума”, бл. 114А, вх. В, ет. 9, ап. 171, състоящо 
се от стая. дневна с кухненски бокс и сервизни помещения със застроена площ от 61,73 кв. м,, 
жилищна площ от 35,94 кв. м. заедно с таванско помещение № 34 и 1,644% ид. части от общите 
части на сградата и правото на строеж върху мястото /АОС № 1231/02.11.2004 г. на СО -  район 
„Красно село’7

МОТИВИ: ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ЧЕРЕШАРОВА е починала, което се 
установява с Акт за смърт № 56/25,10,2021 г.

На основание чл. 33, ал. 2 от НРУУРОЖТСО определям едномесечен срок за 
освобождаване на общинското жилище от получаване на настоящата заповед от 
наследниците на починалия наемател.

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

Препис от заповедта да се връчи 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.
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