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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№72 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 27.03.2020 г. с  Протокол № 8 
 

ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на наем всички физически и юридически 

лица, които ползват общински помещения и терени за поставяне на вендинг автомати 

за кафе на територията на община Брацигово и не развиват дейност заради обявеното 

извънредно положение в страната, свързана с разпространението на COVID-19.  

 

Общинският съвет - Брацигово, след като обсъди предложението на Надежда 

Казакова – Кмет  на община Брацигово,    на основание  чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с 

ал.2 от ЗМСМА и чл. 63 от Закона за здравето във връзка с усложняващата се 

епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на 

страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република 

България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, 

създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република 

България, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването е 

Заповед №РД-60/18.03.2020 г. на Областен управител на Област Пазарджик, Заповед 

РД-170/26.03.2020 г.  на Кмета на община Брацигово  и  след станалите разисквания 

 

Р Е Ш И: 

 

1.Освобождава от заплащане на наем всички физически и юридически лица, които 

ползват общински помещения и не развиват дейност заради обявеното извънредно 

положение в страната, съгласно Приложение №1 неразделна част от настоящото 

решение. 

1.1.Облекченията влизат в сила от 13 март 2020 година и важат до отмяната на 

извънредното положение в Република България. 

 

2.Освобождава от заплащане на наем наемателите на терени за поставяне на вендинг 

автомати за кафе на територията на община Брацигово и не развиват дейност заради 

обявеното извънредно положение в страната, съгласно Приложение №2 неразделна 

част от настоящото решение. 

2.1 Облекченията влизат в сила от 26 март 2020 година и важат до отмяната на 

извънредното положение в Република България. 

 

 

 

Общ брой общински съветници:13 

Присъствали:13 

Гласували: „За“-13, „Против“-няма, „Въздържали се“-няма 
                                           

 

 

 

                                                                                    Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /инж.Веселина Дамова/ 


