
 

1 по Решение 86 

  

 

 

  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 86 

 
      гр. Копривщица           30.04.2020 година 

 
На основание чл.6б от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 

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 март 2020г., (ДВ. бр.22/13.03.2020г.), Заповед № РД-01-

124/13.03.2020 г. и Заповед РД-01-199/11.04.2020 г. за допълнение на Заповед 

№ РД-01-179/ 06.04.2020 г. на г-н Кирил Ананиев - министър на 

здравеопазването на Република България и чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация 
 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
1. Допълва Решение №73/17.03.2020г. като 7 /седма/ точка,както следва: 

Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни 

имоти, с изключение на хранителните магазини и аптеките , сключени с 

кмета на община Копривщица, преди 13 март 2020 г. не дължат заплащане 

на договорената наемна цена за времето, през което са преустановили 

своята дейност в съответните обекти, за срок, не по-дълъг от срока на 

действие на въведените противоепидемични мерки на територията на 

Република България, в частност на територията на община Копривщица. 

Обстоятелствата от настоящото решение се доказват с декларация от 

наемателя, по образец; За лицата, които са платили наемната цена, сумата 

на недължимите вноски или на недължимата част от наемните вноски се 

приспада от вноските, дължими за периода след прекратяване на взетите 

противоепидемични мерки на територията на Република България, в 

частност на територията на община Копривщица. 

2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл.60 

от АПК. 

Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица, 

проведено на 30.04.2020 год., Протокол №11/30.04.2020 год. по точка разни от 

дневния ред с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се, след 

направените обсъждания и е подпечатано с официалният печат на Общински 

съвет – Копривщица. 

 

Протоколист:……………….               Председател ОбС:…………… 

        / Ц. Галинова/                     /Б.Подгорски / 


