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Относно: Приемане на мерки за справяне с икономическите последици от извънредната 

епидемична обстановка във връзка с пандемията от COVID-19 

С решения № 103 от 30.04.2020 г. и № 131 от 28.05.2020 г. на Общинския съвет  бяха 

приети мерки за справяне с икономическите последици от обявеното извънредно положение 

във връзка с пандемията от COVID-19 и временно освобождаване изцяло или частично от 

заплащане на наеми от страна на наематели на общински нежилищни имоти за периода на 

извънредното положение в Република България. С Решение № 273 от 30.11.2020 г. от 

заплащане на наем бяха освободени наематели по сключени договори за наем за имоти-

публична общинска собственост, намиращи се на територията на общинските образователни 

институции за времето, през което в същите е прекратен достъпът поради усложнената 

противоепидемична обстановка във връзка с разпространението на COVID-19 на територията 

на Община Шумен и учениците се обучават неприсъствено чрез дистанционна форма на 

обучение.  

Със заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 на министъра на здравеопазването на 

територията на Република България, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г, 11са 

въведени  временни противоепидемични мерки, които включват преустановяване на 

посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за 

туризма и в игралните зали и казина, както и преустановяваване на присъствените групови 

занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, 

организирани от юридически и физически лица. Със заповед №  РД-01-718/18.12.2020 г. на 

министъра на здравеопазването цитираната по-горе заповед беше изменена и допълнена, като 

срокът на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република 

България беше удължен, считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.  

Съгласно ал. 1 от новоприетия чл. 6в. от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за 

преодоляване на последиците, в сила от 22.12.2020 г., по време на извънредната епидемична 

обстановка и два месеца след нейната отмяна министрите, областните управители и 

ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна 

собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска 

собственост, може да приемат решения, съответно да издадат заповеди, 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 в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по 

време на извънредната епидемична обстановка, а съгласно ал. 2 обстоятелствата по ал. 1 се 

установяват с финансови и други документи, удостоверяващи ограничаването или 

преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели. 

Във връзка със затрудненията на бизнеса и гражданите, които са ограничили или 

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

извънредната епидемична обстановка, общинската администрация предлага да бъдат приети 



мерки за частично компенсиране на щетите от ограниченията, въпреки че това безспорно ще 

доведе до продължаване на негативното въздействие върху общинския бюджет.  

Предложението е по време на извънредната епидемична обстановка, за периода на 

преустановяване на дейността им, да бъдат освободени от заплащане на такса по чл. 23, т. 2 от 

НОАМТЦУТОШ физически и юридически лица, ползващи тротоари, площади, улични платна, 

места и други терени, общинска собственост, за разполагане на маси и столове (летни тераси) 

пред заведения за хранене и развлечения. Мярката е за обекти, които са преустановили 

дейността си на основание цитираните заповеди на министъра на здравеопазването. Таксите и 

наемите, заплатени за срока на действие на забраната за извършване на дейност, ще бъдат 

прихванати от дължимите суми за следващи периоди.  

За периода на преустановяване на дейността им по време на извънредната епидемична 

обстановка се предлага да бъдат освободени от заплащане на наем физически и юридически 

лица – наематели на обекти - общинска собственост, с предмет на дейност по договор, която е 

преустановена със заповеди на министъра на здравеопазването във връзка с въвеждането на 

противоепидемични мерки.  

Обстоятелствата за временно преустановяване на дейността на обектите се установяват с 

декларация и финансови документи. Регистрираните по ЗДДС търговци представят дневник за 

продажбите за периода на преустановяване на дейността. Търговците, които не са регистрирани 

по ЗДДС, представят отчет от касовия апарат.  

Във връзка с изложеното предлагам Общинският съвет да приеме следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

I. По време на извънредната епидемична обстановка, за периода на преустановяване на 

дейността им от въвеждането на забрана със заповед на министъра на здравеопазването до 

отмяната на забраната:  

1. Освобождава от заплащане на такса по чл. 23, т. 2 от НОАМТЦУТОШ търговци, 

извършващи дейност в заведения за хранене и развлечения, ползващи тротоари, площади, 

улични платна и други  терени, общинска собственост, за разполагане на маси и столове (летни 

тераси) пред заведения за хранене и развлечения. 

2. Освобождава от заплащане на наем наематели на обекти - общинска собственост, с 

предмет на дейност по договор, която е преустановена със заповед на министъра на 

здравеопазването или на кмета на общината във връзка с извънредното положение.  

3. Обстоятелствата за временно преустановяване на дейността на обектите се 

установяват с декларация и финансови документи, като регистрираните по ЗДДС търговци 

представят дневник за продажбите за периода на преустановяване на дейността, а търговците, 

които не са регистрирани по ЗДДС, представят отчет от касовия апарат.  

4. Таксите и наемите, заплатени за срока на действие на забраната за извършване на 

дейност, да бъдат прихванати от дължимите суми за следващи периоди.  
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