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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 169 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

26.11.2020 г. с Протокол № 16 
 

 

  ОТНОСНО: Освобождаване изцяло от заплащане на наем общинско 

имущество. 
          

           Със Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл.63, ал.9 

от Закона за здравето и Решение № 673/25.09.2020 г. на Министерски съвет за удължаване 

срока на обявената с Решение № 325/14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, 

удължена с Решение № 378/12.06.2020 г., Решение № 418/25.06.2020 Г., Решение №  

482/15.07.2020 г., Решение  № 525/30.07.2020 г., и Решение № 609 /28.08.2020 г. на 

Министерски съвет, на територията на страната е въведена епидемиологична обстановка. 

 

                В изпълнение  на Заповеди на Министъра на здравеопазването с моя Заповед № РД-

01-269/28.10.2020 г. съм взел противоепидемични мерки на територията на Община Николаево. 

Част от тях се изразяват в преустановяване на посещенията на дискотеки,нощни барове, нощни 

клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито. Горепосочените мерки са 

в сила до 30.11.2020 г. включително, но като вземем предвид, че извънредната епидемична 

обстановка на територията на Република България ежедневно се променя, е трудно да се 

определи конкретна дата на въведените противоепидемични мерки на територия на Община 

Николаево. 

 

              Допълнително с моя Заповед № РД-01-269/28.10.2020 г. съм въвел и допълнителна 

противоепидемична мярка, а именно: преустановяване ползването на дискотеки,нощни барове, 

нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет- Николаево 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава  наема на общинско имущество - младежки клуб/дискотека за периода от 

29.10.2020 г. до 21.12.2020 г. вкл.  до отмяна на временните протовоепидемични мерки, 

наемателите се освобождават от заплащане на наем, дължим съгласно Наредба № 18, 

Раздел VIII за наемни цени на недвижими имоти на Общински съвет Николаево, на 

лицето по Приложение  № 1 

 
Приложение 1 

Номер по 

ред 

Наемател Месечен наем 

1.  „ВАСИДЕНИ”ЕООД,  

с управител: ГЕНКА ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА 

Отдаден под наем общински имот – „ДИСКОТЕКА” в младежки клуб гр. 
Николаево, общ. Николаево. Обекта е  затворен по Заповед  № РД-01-269 

/28.10.2020 г.на Кмета на Общината  

125,00 лева 
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 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“-13, 

„против” - няма, „въздържали се” – няма. 
  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С:  

                                         / Юсеин Юсменов /  


