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Вх. № 438 
 

08.08.2016 г. 
     

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
 

град Две могили 
 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
 

от 

БАЙЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 
 – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 2 за търговската 

дейност на територията на община Две могили, област Русе 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ, 
 

ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

На 04.08.2016 г. в Общинския съвет е получено Постановление, подписано от 

прокурор в Окръжна прокуратура – град Русе. 

В него се посочва, че разпоредбата на чл. 22, т. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 във 

връзка с ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 е незаконосъобразна и противоречаща на чл. 80 от 

ЗМДТ, тъй като сме предвидили възможност разрешението за търговска дейност да бъде 

отнето и когото търговецът: „… не поддържа чистотата на територията на обекта и 

прилежащата му площ.”.  

По тази причина, ни е даден срок до 17.08.2016 г. да уведомим Окръжна 

прокуратура – град Русе, какви действия и в какъв срок ще бъдат предприети от наша 

страна, за да бъде поправено съществуващото противоречие в Наредба № 2 с 

нормативната регламентация на чл. 80 от ЗМДТ. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс и Докладна записка вх.№ 438 от 08.08.2016 г. 

предлагам Общинския съвет да приеме следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 2 за търговската дейност на 

територията на Община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.09.2016 г. 

Приложение: Наредба за изменение на Наредба № 2 за търговската дейност на 

територията на Община Две могили, област Русе. 
   

Вносител: 
Председател на Общински съвет – град Две могили: 
 
_________________________ (Байчо Петров Георгиев) 
 

Изготвил: 

Байчо П. Георгиев 


