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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Емил Христов Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 
Относно: Освобождаване от заплащане на наем на ползватели и наематели на 

общински помещения, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и 

ограниченията, наложени по време на извънредното положение. 

 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 С Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г., бе 

обявено извънредно положение на територията на страната, във връзка с 

усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на 

COVID-19. 

 Със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., министъра на здравеопазването въведе 

противоепидемични мерки, с които се преустановява дейността на търговските обекти 

в определени сектори. Усложнената епидемиологична обстановка доведе до 

необходимостта да бъде подкрепен бизнеса на територията на общината за справяне с 

икономическите последици в създалата се обстановка. 

 Съгласно чл. 6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., общинският 

съвет може да вземе решение за намаляване размера на вноските за наем и за ползване 

или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и 

юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили 

дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на 

извънредното положение. 

С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет - Братя Даскалови да 

вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 6б 
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от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и Заповед № РД – 01-

124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, Общински съвет Братя Даскалови 

реши: 
 

Освобождава от заплащане на наем за периода на извънредното положение, 

ползвателите и наемателите на общински помещения, които имат сключени договори 

за наем и ползване на обектите, които са преустановили дейността си вследствие на 

мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

  ЕМИЛ ФИЛИПОВ 

 Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

 

 Съгласувал: 

 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист 
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