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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 86 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

31.03.2020 г. с Протокол № 7 
 

ОТНОСНО: Освобождаване на категория лица изцяло или частично 

от заплащане на отделни такси и наеми общинско имущество. 
Мотиви: 

С Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България е 

обявено извънредно положение на територията на страната, във връзка с 

усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-

19. 

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

РД-01-78/13.03.2020 г. съм взел противоепидемични мерки на територията на Община 

Николаево, част от тях се изразяват в преустановяване на посещенията на увеселителни 

и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни 

заведения, кафе сладкарници, както и в преустановяване на посещения на деца в 

детските градини и детските ясли. Заповед № РД-01-78/13.03.2020 г. въвежда 

горепосочените мерки до 29.03.2020 г., но като вземем предвид, че извънредното 

положение на територията на Република България е обявено до 13.04.2020 г. и 

ежедневно променящата се обстановка по разпространението на COVID-19, е трудно да 

се определи конкретна дата на въведените противоепидемични мерки на територията 

на Община Николаево. 

Допълнително с моя Заповед № РД-01-94/23.03.2020 г. съм въвел и 

допълнителна противоепидемична мярка, а именно: преустановяване ползването на 

вендинг машини за кафе и топли напитки и вендинг машини за студени напитки и 

храни (вендинг автомати), монтирани на открити и закрити площи до ВТОРО 

НАРЕЖДАНЕ. 

 

Съгласно чл. 17 от Наредба № 9 на Общински съвет Николаево ползвателите 

следва да заплатят такса за ползване на тротоари, площади,улични платна,панаири и 

терени с друго предназначение, които са общинска собственост, а реално не са имали 

възможността да осъществят правото си. 

 

Съгласно чл. 22 от Наредба № 9 на Общински съвет Николаево, за ползване на 

детски яски и детски градини, родителите или настойниците дължат постоянна такса 

независеща от броя на посещенията в месеца, а реално Общината не е изпълнила 

задължението си да приеме децата в детските ясли и детските градини на територията 

на Община Николаево. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА 

и във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 9 на Общински съвет Николаево за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

съгласно чл. 9 на закона за местните данъци и такси и Заповед № Р – 

37/26.02.2020 г. на Министър – председателя на Република България и 
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съгласно Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването, Общински съвет – Николаево  

Р Е Ш И: 
 

1.Освобождава от наем, съгласно Наредба № 18, Раздел VIII за наемни цени на 

недвижими имоти на Общински съвет Николаево за младежки клуб/дискотека за 

периода от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение, лицето по Приложение 

№ 1 към настоящата Докладна записка. 

 

2. Освобождава от такса по чл.7 от Наредба № 9 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл. 9 на закона за 

местните данъци и такси на територията на Община Николаево за периода от 

13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение, лицето по Приложение № 2 и 3 

към настоящата Докладна записка. 

 

3. Освобождава от такса по чл. 22 от Наредба № 9 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл. 9 на закона за 

местните данъци и такси на територията на Община Николаево за периода на 

наложената карантина в Детските ясли и Детските градини на територията на Община 

Николаево, родителите или настойниците на децата, посещаващи детски ясли и детски 

градини на територията на Община Николаево. 

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-01-78 /13.03.2020 г. на 

Кмета на Общината  

125,00 лева 

Приложение 2 

Номер по 

ред 

Наемател Месечен наем 

1.  Ползване на общинска площ/тротоар за поставяне 

на кафе-автомат с площ:1 кв.м. 

на ул. „Георги Бенковски 11” на ЕТ”ОГНЕБОРЕЦ” 

с управител Стоянка Добрева Павлова 

10,00 лева 

2.  Ползване на общинска площ/тротоар за поставяне 

на кафе-автомат с площ:1 кв.м. 

на ул. „Кирил и Методий 15” на ЕТ”ОГНЕБОРЕЦ” 

с управител Стоянка Добрева Павлова 

10,00 лева 

 

Приложение 3 

Номер по 

ред 

Наемател Месечен наем 

1.  Ползване на общинска площ/тротоар за поставяне 

на маси, столове и витрини на общинско място 

върху:7 кв.м. на ул. „Георги Бенковски 3” на  

ЕТ „Николай Турлаков-Серго” с управител 

Николай Христов Турлаков 

01.05.2020 г. До 

31.10.2020 г. 6 

месеца 

7 кв.м. х 6,00 лв.= 

42 лв./месец х 6 

месеца =252 лв.   



 3 

 
 

  Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев -   

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. 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 12 гласа, от които „за“ - 12, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/ 

                                         / Юсеин Юсменов / 


