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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 18 

 

Днес, на 16.03.2009 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. Разглеждане на Справка за състоянието на престъпността и опазванета на 
обществения ред на територията на община Две могили през 2008 г.  

 По първа точка от дневния ред докладва Велико Стефанов: 
Тази информация ни се представя ежегодно. От нея е видно, че през 2008 г. има 

регистрирани 49 престъпления от които 33 са разкрити. За 2007 г. са регистрирани 84 с 
разкрити 58. За град Две могили има 18 престъпления, от които 12 свързани с управление 
на МПС. Налице е тенденция към намаляване на престъпността. Предлагам да приемем 
предоставената ни информация.   
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Велко Иванов: Това са стандартни информации. От нас се иска да я 
изслушаме.  

3. Г-н Айдън Карамехмедов: Важното още е, че в Справката няма стряскащи неща. 
На фона на онова, което става в страната, при нас е добре.  
 

 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 
Справката за състоянието на престъпността и опазванета на обществения ред на 
територията на община Две могили през 2008 г.  

  
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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) 
 


