
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ЗА   Р Е Ш Е Н И Е 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

Относно: Изменение на договорни отношения за ползване на общински имоти във 

връзка с обявено извънредно положение. 

 

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа Общински съветници, 

 

С Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България е 

обявено извънредно положение в страната от 13.03.2020 г. 

Със заповед №РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването е 

преустановено посещенията в заведенията за бързо обслужване, питейни заведения и 

кафе-сладкарници. 

Със заповед №РД-09-224 / 13.03.2020 г. на кмета на общината се 

преустановяват посещенията в барове, кафенета, търговски обекти, заведения за 

обществено хранене на територията на община Чирпан. 

Така създадената ситуация принуди много наематели на общински имоти да 

прекратят дейност, което прави невъзможно изпълнението на предмета на договорите за 

наем, а именно: осъществяване на дейността, за която са предоставени. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Чирпан да 

приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  

Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за 

извънредно положение в страната от 13.03.2020 г.,  

Заповед №РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за 

преустановяване на посещенията в заведенията за бързо обслужване, питейни заведения 

и кафе-сладкарници и 

Заповед №РД-09-224 / 13.03.2020 г. на Кмета на общината за преустановяване 

на посещенията в барове, кафенета, търговски обекти, заведения за обществено хранене 

на територията на община Чирпан,  

Общински съвет – Чирпан дава съгласие за времето от 13.03.2020 г. до 

прекратяване на действието на гореизброените актове , наемателите на общински имоти, 

ползването на които е преустановено на основанията, посочени по-горе, не дължат 

заплащане на месечен наем. 

Упълномощава кмета на общината да сключи допълнителни споразумения с 

наемателите на съответните общински имоти. 

 

 

 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ ……………….………… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Л. Атанасова - Юрисконсулт 


