
РЕШЕНИЕ № 253 
26.11.2020 год. 

 
Облекчаване финансовата тежест на пряко засегнатите лица от  временните 

противоепидемични мерки,  на територията на Република България считано от 23,30 
часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. 

 
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Решение на 

Министерски съвет от 25 ноември 2020 г. и Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на 
Министъра на здравеопазването, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

       
1. Във връзка с преустановените дейности по т. 4, т. 7, т. 9 и т. 11 от Заповед № 

РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването - да не се начисляват 
наеми на наемателите на следните нежилищни имоти общинска собственост –
заведения за хранене и развлечения, обекти за културни, творчески, спортни и 
образователни дейности, за периода от въвеждането на забраната за осъществяване на 
съответните дейности, считано от 28 ноември 2020 г. до 21 декември 2020 г. 
включително. На юридическите и физическите лица заплатили наемите по договорите 
с Община Габрово  за периода от 28.11.2020 до 21.12.2020 г. ще бъде приспадната от 
следващи дължими наеми. 

2. Във връзка с преустановяването на присъствените учебни занятия по т. 1 и т. 
2 от Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването - да не се 
начисляват наеми на наемателите на столове за ученическо хранене, разливочни, 
бюфети за ученическо хранене, стоматологични кабинети и щандове за книжарски 
стоки на територията на училищата – общинска собственост, за периода на 
въведената забраната за осъществяване на съответните дейности /28.11.2020 до 
21.12.2020 г./. 
 3. Във връзка с преустановяването на посещенията във всички заведения за 
хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, по т. 11 от Заповед 
№ РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването - да не се начисляват 
месечни такси за ползване на терени – общинска собственост за разполагане на маси 
и столове за сервиране на открито пред ЗХР, по разрешителни, издадени на основание 
чл. 15, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда и условията за 
провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово. На търговци, 
които вече са заплатили такса за срока на забраната да бъдат прихванати от следващи 
дължими такси или срока на съответното разрешително да бъде удължен със срока на 
въведената забрана. 
 4. Във връзка с преустановяването на посещенията в детски градини и детски 
ясли по т. 5 от Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването 
- да не се начислява и заплаща постоянна месечна такса за посещение на детски 
градини и ясли, на територията на община Габрово, считано от 28 ноември 2020 г. до 
21 декември 2020 г. включително. В случай, че е събрана постоянната месечна такса 
за месец ноември 2020 г., същата да се прихване в месеца, през който се възстанови 
работата на детските градини и ясли.  
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 


