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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/30.04.2020 ГОДИНА ОТ ЗАКРИТО 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

ОТНОСНО: Предложение Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, 
относно промяна в изпълнението на изискванията на Раздел II "Такса за 
ползване на пазари, тържища, панаира, тротоари, площади, улични платна и 
терени с друго предназначение" от Наредба №8 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Белене и отмяна на дължимия месечен наем за ползване на общински 
обекти, които не осъществяват търговска дейност по време на обявеното 
Извънредно положение. 

Р Е Ш Е Н И Е №55 

 
 На основание чл.8, ал.1 от Наредба №8 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Белене, във вр. с чл.8, ал.6 от 
Закона за местните данъци и такси,  Решение за обявяване на извънредно положение, 
прието от 44-то Народно събрание на 13.03.2020 г., (обн. ДВ. бр.22/13.03.2020 г.), Заповед 
№ РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, 
изменена със Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. за въвеждане на противоепидемични 
мерки на територията на Република България и чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация: 
 
  1. Лицата, на които са издадени Разрешения за извършване на дейност, за която се 
заплаща такса, определена в чл.19, ал.4, точка 1-5 в Раздел II от Глава Втора на Наредба 
№8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Белене, не заплащат съответната такса, считано от 13.03.2020 г. 
до 1 месец след отмяната на извънредното положение. 
 
 На основание чл.6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. ДВ. бр.28 от 
24 Март 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 9 Април 2020 г. ), чл.8, ал.1 и ал.2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с Решение за обявяване на извънредно положение, 
прието от 44-то Народно събрание на 13.03.2020 г., (обн. ДВ. бр.22/13.03.2020 г.), Заповед 
№ РД-01-124/13.03.2020 г., изменена със Заповед №РД-01-154/26.03.2020 год. и Заповед 
РД-01-199/11.04.2020 г. за допълнение на Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на 
Министъра на здравеопазването на Република България и чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация:  

 
 2. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, 
сключени с кмета на Община Белене преди 13.03.2020 г., не дължат заплащане на 
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договорената наемна цена за времето, през което са преустановили своята дейност в 
съответните обекти, за срок от 13.03.2020 г.  до 1 месец след отмяната на извънредното 
положение. 
 
  3. Възлага на Кмета на Община Белене последващите действия по изпълнение на 
настоящите решения.  
 
  ПРИЛОЖЕНИЕ: Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на 
здравеопазването на Република България, променена със Заповед №РД-01-154/26.03.2020 
год. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, 
Заповед РД-01-199/11.04.2020 г. за допълнение на Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на 
Министъра на здравеопазването на Република България. 

 
Гласували поименно 11 общински съветника: 

„ЗА“ -11 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Иван 
Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, 
Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
ПРИЕМА СЕ 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 
(п) д-р Бистра Павловска 
 
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
Мартина Вакинова 
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