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От Пепа Петрова Кючукова – За кмет на община Елхово, съгласно Заповед № РД -744/ 

19.11.2020 г. на кмета на Община Елхово 

 

 ОТНОСНО: Вземане на решение от Общински съвет-Елхово за приемане на  

мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици,  

вследствие усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението 

на COVID 19 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 325 от 14 май 2020 г., Министерски съвет обяви извънредна 

епидемична обстановка на територията на РБ, свързана с епидемичното 

разпространение на COVID 19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и 

здравето на гражданите, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020г.  Същата е 

удължена с Решение № 673 от 25 септември 2020г. на МС до 30 ноември 2020 г. 

На 25.11.2020 г., Министерски съвет взе свое решение №855 за удължаване на 

противоепидемичните мерки и за епидемичната обстановка с 2 месеца, считано от 1 

декември до 31 януари. 

В изпълнение на това Решение, със своя заповед № РД - 01-677/ 25.11.2020 г., 

Министъра на здравеопазването въведе следните противоепидемични мерки, а именно: 

преустановяване на посещенията във всички заведения за хранене  и развлечения по 

смисъла на чл.124 от Закона за туризма, посещенията в игралните зали и казината, в 

търговските центрове/представляващи една или повече сгради, в които са разположени 

магазини, заведения и други търговски обекти/ и големи търговски центрове тип МОЛ, 

с изключение  на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, 

дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на 

платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на 

съобщителни услуги. Преустановяват се и посещенията на децата в детските ясли и 

детските градини и др. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и 

центровете за подкрепа на личностно развитие. Въвеждат се и редица други временни 

противоепидемични мерки на територията на РБ. Като се вземе предвид, че 

извънредната епидемична обстановка на територията на РБ е удължена, считано от 01 

декември 2020 г. и същата продължава до 31 януари 2020 г., а въведените нови 

противоепидемичните мерки са до 21.12.2020 г. с тенденция за тяхното удължаване, 

предвид разпространението на COVID 19, моля да допуснете до разглеждане в 

извънредно заседание на общински съвет настоящата докладна записка за осигуряване 

на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици 

вследствие усложнената епидемиологична обстановка.  

Квалифицирането на докладната записка като неотложна и внасянето и на 

днешното заседание на Общински съвет-Елхово се обуславя от въведената извънредна 

епидемична обстановка и предвидените срокове по Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Общината. 

Мотивите за това са, че усилията ни трябва да бъдат насочени не само към неотложните 

мерки и действия за предотвратяване на разпространението на COVID 19, но и към 



грижа и създаване на условия за подкрепа на бизнеса и гражданите в създалата се 

икономическа обстановка. 

Предлагаме въвеждане на следните допълнителни мерки за територията на 

Община Елхово: 

-Да се освободят от заплащане на такса за ползване на тротоари, площади, 

улични платна, както и терени с друго предназначение за периода от 23.30 часа на 

27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. , а в случай, че мерките бъдат удължени до крайния срок 

на действието им.  

- да се освободят от заплащане на наем за периода от 23.30 часа на 27.11.2020 г. 

до 21.12.2020 г., ползвателите и наемателите на общински помещения и терени, които 

съгласно Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество имат сключени договори за наем и ползване на обектите  и терените и които 

са затворени на основание заповедта на МЗ, а в случай, че мерките бъдат удължени до 

крайния срок на действието им. 

 

Предвид изложеното,  предлагам Общински съвет – Елхово да вземе следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 1. На основание чл. 21, ал.1, т.7 и т.8 и т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение на Министерски 

съвет на Република България за удължаване на извънредната епидемична обстановка, 

прието на 25.11.2020 г. във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 и 

издадена Заповед № РД - 855/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването на 

Република  за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на 

цялата страна за периода от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г., а в случай, че 

мерките бъдат удължени до крайния срок на действието им, Общински съвет - Елхово:  

1.1. Освобождава от заплащане на такса за тротоари, площади, улични платна, 

както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост по Раздел II, 

подробно описани в чл.19 от Наредба №7 за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елхово и които са затворени на 

основание заповедта на МЗ във връзка с извънредната епидемична обстановка за 

периода от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г., а в случай, че мерките бъдат 

удължени до крайния срок на действието им.  

1.2. Освобождават се от заплащане на наем за периода от 23.30 часа на 

27.11.2020 г. до 21.12.2020 г., а в случай, че мерките бъдат удължени до крайния срок 

на действието им, ползвателите и наемателите на общински помещения и терени, които 

съгласно Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество имат сключени договори за наем и ползване на обектите и терените и които 

са затворени на основание заповедта на МЗ. 

1.3. Възлага на кмета на Община Елхово да организира изпълнението на 

решението. 

 

 

 

 

ПЕПА КЮЧУКОВА 

За Кмет на Община Елхово 

 

 
 

 

 
 


