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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 283 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 15/29.12.2020 г. 
 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 и чл. 56 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация и във връка с чл. 6в, 

ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване 

на последиците и Докладна записка с вх. № 381 от 23.12.2020 г. след проведено 

поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. Дава съгласие да бъдат освободени от заплащане на наемна цена за периода на 

обявената извънредна епидемична обстановка/извънредно положение наемателите на 

общински имоти по следните договри за наем, считано от 01.12.2020 г.: 

- Договор № 466 от 13.09.2016 г. (д-р Катя Атанасова); 

- Договор № 467 от 15.09.2016 г. (д-р Пламен Божинов); 

- Договор № 468 от 16.09.2016 г. (д-р Татяна Христова); 

- Договор № 469 от 01.09.2016 г. (д-р Алекси Цанев); 

- Договор № 472 от 27.09.2016 г. (д-р Виделина Моллова); 

- Договор № 473 от 01.09.2016 г. (д-р Евгени Тодорв); 

- Договор № 474 от 01.09.2016 г. (д-р Гергана Павлова); 

- Договор № 475 от 01.09.2016 г. (д-р Таня Попова); 

- Договор № 486 от 05.05.2017 г. (д-р Желязко Петров); 

- Договор № 499 от 19.02.2018 г. (МБАЛ „Юлия Вревска“ – Бяла); 

- Договор № 681 от 23.04.2019 г. (д-р Румен Цанков); 

- Договор № 682 от 16.05.2019 г. (д-р Виолета Русева); 



- Договор № 683 от 29.05.2019 г. (д-р Младен Димитров); 

- Договор № 686 от 20.06.2019 г. (МЦ „Медика Експерт“) ; 

- Договор № 692 от 14.11.2019 г. (д-р Мирослав Карамелски); 

2. Освобождава от заплащане на такса „Автогара“ ЕТ „Евгений Николаев“ за целия 

период на извънредната епидемиологична обстановка. 

 3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за изпълнение 

на Решението. 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:         (п ) 

         (М. Димитрова)                  (Юлиана Тодорова) 


