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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 14 

 

Днес, на 13.10.2008 г., от 17.00 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.  

  

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

1. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 377/09.10.2008 г на Кмета на Община Две 
могили, относно: Отмяна на Наредба № 2 за организация, регулиране и контрол на 
стопанските дейности търговия, услуги и туризъм на територията на Община Две могили  

 По първа точка от дневния ред докладва Велико Стефанов: 
Преди време говорихме за Предложението, което ни е направил Окръжния прокурор. 

Сега разглеждаме Докладната записка, която Ваня е подготвила от името на Кмета. Нещата 
са казани в сбит вид. Мисля, че нямаме кой знае каква алтернатива, поради което ви 
предлагам да подкрепим днес и на сесията тази докладна.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Айдън Карамехмедов: Аз също подкрепям тази Докладна. Само не съм 
сигурен, дали не беше по-правилно сега само да променим Наредбата и в същото време – 
да подготвяме новата. Да караме месец или повече без Наредба по въпросите на 
търговията в Общината, не съм сигурен, че е добре.    

2. Г-н Велко Иванов: Айдън е прав, но е истина, че към този момент нямаме проект 
за нова Наредба. В същото време Окръжния прокурор ни е дал срок от един месец да 
променим действащата. Сега имаме Докладна за отмяна на наредбата, така че да я 
подкрепим. Предлагам ви обаче, да направим нещо друго. Нашата комисия е малка и по-
рядко се събираме, в сравнение с някои други комисии. Това не е много добре. По тази 
причина ви предлагам, всеки месец, преди редовната сесия преди всичко, да се събираме и 
заедно да обсъждаме предложения проект за дневен ред и материалите към него. Никой от 
другите комисии не гоправи това, а мисля, че ще бъде в интерес на работата.  
 

 След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да отмени 
своята Наредба № 2 за организация, регулиране и контрол на стопанските дейности 
търговия, услуги и туризъм на територията на Община Две могили, тъй като съдържа 
текстове, които не са законосъобразни. 
 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” РЕШИ, всеки месец, преди провеждането на 
редовната сесия на Общинския съвет да се събира и обсъжда най –важните докладни 
от предложения проект за дневен ред и да излиза с единно становище по тях 
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 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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) 
 


