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взето с Протокол № 18 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 02.02.2021 година 
 
 
 
          По т.11 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
освобождаване от вноски за наем на наематели на общински имоти, които са 
преустановили дейността си в тези имоти, следствие на мерките и ограниченията, 
наложени по време на извънредната епидемична обстановка“ 
предвид следните мотиви: част от отдадените под наем общински имоти, 
представляват такива в които поради мерките и ограниченията, наложени по време 
на извънредната епидемична обстановка със заповед на Министъра на 
здравеопазването, са преустановени всякакви стопански дейности. Предвид това, 
че в този период наемателите ще са длъжни да плащат наем за имот, който реално 
не ползват и то не по тяхно желание, а няма да имат приходи, е справедливо тези 
наематели да бъдат изцяло освободени от заплащането на наем и такса битови 
отпадъци за период от 01.12.2020г. до 31.01.2021 година      и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с Чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА и Чл. 6в от Закона за 
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 
НС от 13.03.2020г., и за преодоляване на последиците  
Общински съвет-Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 
          1.Общински съвет-Садово освобождава наемателите (физически и  
юридически лица) на общински имоти от заплащането на наемни вноски и такса 
битови отпадъци, считано от 01.12.2020година до 31.01.2021год., при условие че в 
този период не са отменени мерките и ограниченията по време на извънредната 
епидемична обстановка, довели до принудителното преустановяване/ограничаване 
на стопанската дейност в тези имоти. Освобождаването е при условие, че в 
общинския имот е напълно преустановена същата дейност, свързана с културни и 
развлекателни мероприятия, спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен 
характер, фитнес, развлекателни заведения, за хранене и др. сходни. Това следва да 
се докаже от наемателите чрез финансови и други документи, удостоверяващи 
пълното преустановяване на стопанската дейност. 



          Ако наемателите са платили за периода 01.12.2020 год. – 31.01.2021 година 
напълно или частично наемните си вноски, то при условията на това решение, 
внесените суми ще се приспаднат от техните задължения за периода след 
31.01.2021 година. 
           2.Решението се отнася до наемателите на общински имоти, в които има 
обекти – ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-
сладкарници, барове, дискотеки, игрални зали, спортни зали и др. попадащи в 
ограничителните мерки, които до 01.12.2020 г. действително са се ползвали от 
същите наематели с това предназначение за осъществяване на стопанска дейност. 
          3. Решението да се изпълни от кмета на Общината по писмено и мотивирано 
заявление за освобождаване от наемни вноски, подадено от наемател на вид, 
посочен в т. 2 общински имот, след като по безспорен начин се докажат от 
заявителя условията за освобождаване. 
          4. Заявлението по т. 3 се подава до кмета на Общината в срок до 30 дни, 
считано от 31.01.2021 година. 
         
        
          По т. 11 се извърши поименно гласуване. 
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