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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 13 

 

Днес, на 02.10.2008 г., от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Законност, обществен ред и 
сигурност”, на което присъстваха: 

1. Велико Димитров Стефанов– Председател на комисията. 
2. Айдън Сабриев Карамехмедов – секретар. 
3. Велко Иванов Иванов – член.  

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет и Иваничка Янкова – от Общинска адвимистрация. 

 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане предложението на Огнян Басарболиев – окръжен прокурор при 
Окръжна прокуратура град Русе с вх. № 345/26.09.2008 г.  

 По първа точка от дневния ред докладва Велико Стефанов: 
Окръжният прокурор е изпратил до Председателя на Общинския съвет и Кмета на 

Общината Предложение, в което се твърди, че при направена проверка за съответствие на 
нашата Наредба № 2 за организация, регулиране и контрол на стопанските дейности 
търговия, услуги и туризъм на територията на Община Две могили със Закона за 
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху 
стопанската дейност са налице редица разпоредби, които са в противоречие и по –
специално с неговия чл. 4. Дадени са и аргументи в тази насока. Твърди се, че това е 
недопустимо, тъй като Наредбата неправилно е разширила и въвела унифициран 
регистрационен режим, в нарушение на установените актове от по-висока степен. 
Прокурорът иска тя да бъде променена. Той посочва, че ако не бъдат предприети действия 
в тази насока в едномесечен срок от получавена на това предложение, то Прокуратурата ще 
протестира срещу незаконосъобразните разпоредби от Наредбата и ще иска тяхната 
отмяна. Заседанието ни днес е по този повод. Трябва да решим какво ще правим? Имаме 
две възможности: да променим наредбата си или нищо да не правим по случая. Поканил 
съв Ваня, тъй като тя е специалиста в тази област и тя може да ни каже повече, ако някой от 
вас иска.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Велко Иванов: Считам, че нямаме кой знае какъв избор. Наредбата трябва да 
се промени. Не съм сигурен обаче, дали времето ще ни стигне да подготвим проект, който 
да влезе за разглаждане на сесията, която е предвидена за 17.10.2008 г.    
  2. Г-жа Иваничка Янкова: Тази наредба действително се нуждае от 
осъвременяване. Работя по този въпрос. Бих предложила, сега действащата наредба да 
бъде отменена изцяло и на нейно място да бъде приета друга, съобразена със Закона за 
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху 
стопанската дейност.  
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     3. Г-н Айдън Карамехмедов: Ако се отмени тази наредба, но не бъде предложена 
веднага нова, нямали да се получи празнота.  

4. Г- жа Иваничка Янкова: В този период ще се съобразяваме със законовите 
разпоредби. Мисля си, че няма да бъде фатално.  
 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Председателя на Общинския 
съвет и Кмета на Общината да бъде подготвена и внесена за разглеждане Докладна 
записка на предстоящото редовно заседание на Общинския съвет, предвидено за 
17.10.2008 г., с предложение Наредба № 2 за организация, регулиране и контрол на 
стопанските дейности търговия, услуги и туризъм на територията на Община Две 
могили да бъде отменена. 
 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 
Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                           (Велико Д. Стефанов)                          (Айдън С. Карамехмедов)                               (Велко Ив. Иванов) 

 
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _____________ (В. Стефанов) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _________ (А. Карамехмедов) 
 


