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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 19 

 

Днес, на 12.11.2009 г., от 15.00 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 Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 513/09.11.2009 г., 
относно: Информация за състоянието, обезпечеността от индивидуални средства за защита 
и готовността на Постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и 
катастрофи в Община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Велико Стефанов: 
От информацията, която ни е представил г-н Милко Христов се вижда, че се 

поддържа добра връзка със съседните общини, с цел за получаване на информация, 
относно състоянието на реките Черни и Бели Лом, както и язовир Баниска. Мисля, че 
общото състояние на пътната мрежа в общината е сравнително добро. Като цяло 
информацията е разработена добре, но аз искам нещо да допълня, а именно: 

1. Да се поставят необходимите знаци на пътя село Батишница – село Чилнов, с цел 
да не се движат МПС през зимните месеци, поради заснежаване и заледяване на пътната 
настилка. 

2. Да се поставят необходимите знаци на моста село Батишница – село Бъзовец. 
3. Да се опесачат пътищата село Пепелина – град Две могили, село Помен – село 

Баниска, село Могилино – село Баниска, село Батишница до училището и село Кацелово.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Велко Иванов: Това са стандартни информации. Съгласен съм с искането на г-н 
Стефанов. Трябва да се обърне внимание и на това. Предлагам да приемем информацията. 

2. Айдън Карамехмедов: Мисля, че в нашата Община състоянието на пътищата е 
сравнително добро, информацията, която ни е предоставена ни дава ясна представа за 
мерките, които са вземани миналата година и аз съм съгласен да се приеме. 

 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 приеме 
Информацията за състоянието, обезпечеността от индивидуални средства за защита и 
готовността на Постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и 
катастрофи в Община Две могили. 

  
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 часа. 
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Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                           (Велико Д. Стефанов)                          (Айдън С. Карамехмедов)                               (Велко Ив. Иванов) 

 
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _____________ (В. Стефанов) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _________ (А. Карамехмедов) 
 


