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Н А Р Е Д Б А 
 

ЗА 
ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ЗА ТЪРГОВСКАТА 

ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  
 

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ  РУСЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация с Решение № ........ по  Протокол  № …./……..2013 г. на Общински 

съвет – Две могили 

 
 
 
 



§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:  
1. в ал. 1 думите „Административно-информационен център” се заменят с „Център 

за услуги и информация на гражданите”; 

 2. в ал.2, т.1 думите „Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър” 

се заменят с „ЕИК или Удостоверение за актуално състояние” 

 3. ал.2, т.2 се отменя. 

 4. ал.2, т. 3 се изменя така: „Удостоверение за регистрация на обект за търговия 

на дребно с храни/на заведения за обществено хранене в съответствие изискванията на 

Закона за храните, издадено от Областна дирекция по безопасност на храните - Русе.” 

 5. ал.2, т.4 се отменя. 

 6. ал.2, т.5 се изменя така: „Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в 

експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията.” 

 7. в ал.3 след думите „съгласно чл.9” се добавят думите: „от настоящата наредба” 

 8. ал.3, т.1, изр.1 се изменя така: „Протокол от контрол на шум, издаден от 

Регионална здравна инспекция – Русе.” 

 9. ал.3, т.2 се изменя така: „Обектите за хранене и развлечения с капацитет над 30 

(тридесет) места и удължено работно време следва да имат назначена физическа охрана 

чрез лицензирана фирма за осъществяването на пропускателен режим, която да следи за 

реда в тях и непосредствено около тях.” 

 § 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълненя: 
 1. в ал.1 думата „може” се заменя с „могат”. 

2. в ал.3 думата „определени” се заменя с думата „следните”. 

 3. ал.3, т.3.2 думите „плажни ивици” се заличават. 

 § 3. В чл.10 се правят следните изменения: думите „Амнистративно-

информационен център” се заменят с думите „Център за услуги и информация на 

гражданите”; 

 § 4. В чл.12 се правят следните изменения и допълнения: 
1. в т.1 думите „протокол за измерен шум от РИОКОЗ” се заменят с думите 

„протокол от контрол на шум, издаден от Регионална здравна инспекция – Русе” 

 2. в т.2 думите „ОД на МВР” се заменят с думите „Районно управление на 

полицията – Две могили”. 

 § 5. В чл.14 се правят следните изменения:  
1. в ал.2 думите „от РИОКОЗ” се заменят с думите „издаден от Областна дирекция 

по безопасност на храните”. 

 § 6. В чл.16 се правят следните изменения и допълнения: 
1. ал.2 се изменя така:  
„Когато лицето подава искане по ал.1 за първи път, прилага копия от следните 

документи:” 
2. ал.2, т.1 се изменя така:  
”ЕИК или Удостоверение за актуално състояние”. 

3. в ал.2,т.2 думите „РИОКОЗ-Русе” се заменят с „Областна дирекция по 

безопасност на храните - ”. 

4. ал.2, т .3 се отменя. 
5. в ал.2, т.4.2 след думите „главен архитект” се добавя: „на община Две 

могили......” 

6. Създава се ал.3: „При следващо искане за издаване на разрешение за ползване 

по ал.1, лицата представят копия само от документите, при които има промяна в 

обстоятелствата.” 

 § 7. В чл.20 се правят следните изменения и допълнения: 
1. ал.2 се изменя така: „Таксата се внася в касата на общината или по банков път.” 

 2. в ал.8 думите „31 октомври” се заменят с „30 септември”. 
 § 8. В чл.23 се правят следните допълнения: 

1. в ал.1, т.1 след думите „място по” се добавя: „реда на” и след думите „член 15” 

се добавя: „от настоящата наредба.” 



 § 9. В чл.25се правят следните изменения и допълнения: 
1. в ал.1 думите: „звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” се заменят 

с: „Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” при Община Две 

могили” и думите „РПУ” се заменят с: „Районно управление на полицията.” 

 § 10. В § 1 от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните 
изменения: 

1. в т.1 текстът: „Преходните и заключителни разпоредби на” се заличава. 

 § 11. §2 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя така: Контрол по 

изпълнение на тази наредба се осъществява от кмета на общината, от служителите на СЗ 

„Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”, от други упълномощени лица, както и от 

служителите на Районно управление на полицията.” 

 § 12. Думите „Описание на използваните съкращения в наредбата 

1. РИОКОЗ – Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве. 

2. РВМС – Районна ветеринарно – медицинска служба. 

3.ОДПБЗН – Областна дирекция “Противопожарна безопасност и защита на населението”. 

4. НО – Наемни отношения. 

5. ТКЗП – Търговия, категоризация и защита на потребителите. 

6. КООРС – Контрол, охрана, обществен ред и сигурност. 

7. ГПК – Граждански процесуален кодекс. 

8. АПК – Административно процесуален кодекс. 

9. ЗХР – Заведение за хранене и развлечения. 

10. ЗУТ – Закон за устройство на територията. 

11. ЗМСМА – Закон за местното самоуправление и местната администрация. 

12. ЗМДТ – Закон за местните данъци и такси 

13. ЗЗП – Закон за защита на потребителите” се заличават. 

 

 
§13. Заключителна разпоредба 
1. Наредбата влиза в сила от 01.10.2013 г. 

 

Наредба за допълнение на Наредба № 2 за търговската дейност на територията на 

община Две могили, област Русе е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация с Решение № ...... по Протокол № …./…..09.2013 г. на 

Общински съвет – Две могили и е подпечатана с официалния печат на Председателя на 

Общинският съвет. 
  

 

 

 

    Председател на Общински съвет – Две могили:  
 
 
     ____________ (Христина Димитрова Ефтимова) 

 

 

 

* Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на 

заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и 

становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството 

на Община Две могили, находящо се на бул. „България” № 84 /Център за услуги и 

информация на гражданите/ или изпращани на e-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg. 


