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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 1 

 

Днес, на 08.01.2008 г., от 15.30 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. 

 

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

1. Обсъждане дейността на комисията през периода месец януари – март 2008 г. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Велико Стефанов: 
Пред комисията в този период стои задачата да се запознае с действащите в 

Общината правилници и наредби, които я касаят. При необходимост, същите трябва да 
бъдат преработени. Тук е Председателя на съвета. С него предварително сме разговаряли 
от къде да започнем. И първия нормативен акт, който ние трябва да разработим е свързан 
със създаването на специализирано звено “КООРС”. Такова има изградено в Русе. Трябва 
да видим, как са го направили те и да предложим свой вариант.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Велко Иванов: Тук ще бъде необходима юридическа помощ. Председателят 
трябва да се включи активно в изработване на проекта.  
  2. Г-н Карамехмедов: Трябва да се говори и с началника на Полицията. Той също 
може дабъде полезен. 
     3. Г-н Байчо Георгиев: Разговарял съм по въпроса с г-н Барбуков. Обеща да ни 
съдейства. Вие подгответе проекта в суров вид, за да можем да го обсъдим на едно 
следващо заседание. 
 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три.) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМА 
ПЛАН ЗА РАБОТА В ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008, КАКТО СЛЕДВА: 

1.1. Да разработим за предстоящата сесия на 01.02.2008 г. проект за Правилник за 
организацията и дейността на специализираното звето “КООРС” в община Две могили 
 
 

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 
Подписали протокола: 
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1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                           (Велико Д. Стефанов)                          (Айдън С. Карамехмедов)                               (Велко Ив. Иванов) 

 
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _____________ (В. Стефанов) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _________ (А. Карамехмедов) 
 

 


