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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 16 

 

Днес, на 15.12.2008 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.  
 

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

1. Обсъждане Докладна записка № 478/11.12.2008 г. на Кмета на Общината, относно: 
Приемане на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на 
собствеността и чистотата на територията на община Две могили, област Русе – първо 
четене. 

 По първа точка от дневния ред докладва Велико Стефанов: 
Представен ни е проект за Наредба, който има за цел да отмени сега действащата. 

Мисля, че тя е съобразена с сегашните условия, съгласувана е с началника на РПУ – Две 
могили. Така, че предлагам, да я подкрепим.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Велко Иванов: Тази материя е специфична и след като началника на РПУ – то 
се е произнесъл положително, аз също ще подкрепя наредбата на първо четене.  

3. Г-н Айдън Карамехмедов: Административно-наказателните разпоредби са с 
доста голяма амплитуда. Незнам, не е ли необходимо, да се конкретизират молко по-ясно, 
за да разберат хората, защо ги наказват.  
 

 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 ПРИЕМЕ на 
първо четене Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на 
собствеността и чистотата на територията на община Две могили, област Русе. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 часа. 
 
Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                           (Велико Д. Стефанов)                          (Айдън С. Карамехмедов)                               (Велко Ив. Иванов) 
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       Председател на комисията: 
 
 
       _____________ (В. Стефанов) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _________ (А. Карамехмедов) 
 


