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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 22 

 

Днес, на 16.03.2010 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. Разглеждане на Отчет-анализ от Станчо Барбуков – Началник на РУ на МВР – град 
Две могили с вх. № 99/10.03.2010 г., относно: Състоянието на престъпността и опазването 
на обществения ред на територията на РУ на МВР – Две могили.  

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 85/04.03.2010 г., 
относно: Информация за дейността на специализираното звено КООРС в Община Две 
могили през 2009 г. и насоки за работа през 2010 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Велико Стефанов: От отчета, който ни 
е представен  за състоянието на престъпността на територията на Община Две могили, в 
общи линии се вижда, че има тенденция за намаляване на пътно – транспортните 
произшествия. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Велко Иванов: Това, което е отбелязано в отчета, неможе да се казва, че е 
изпълнено на 50 %. 

2. Айдън Карамехмедов: Аз мога да кажа, че в общи линии отчетът е добър. Нека го 
приемем. 

По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Информацията 
за дейността на специализираното звено КООРС в Община Две могили през 2009 г. е добре 
разработена. Искам само да кажа, че трябва да се погледне по-сериозно на събирането на 
глобите от длъжниците. Така или инъче нека приемем информацията. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Велко Иванов: Относно предложението на Кмета на Общината да има второ 
звено КООРС на територията на село Кацелово, мога да кажа, че специално там идеята не 
се приема добре от населението. Предполагам, че ще е по-добре там да има полицейско 
присъствие. 

2. Велико Стефанов: Като цяло моето мнение е, че служителите на звено КООРС не 
са изучили оперативната обстановка в Общината. Те трябва да се движат в по-късните и 
ранни часове на деня.  

 
 След приключване на разискванията, приехме следното 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Отчет-анализа от Станчо Барбуков – 

Началник на РУ на МВР – град Две могили, относно: Състоянието на престъпността и 
опазването на обществения ред на територията на РУ на МВР – Две могили.  

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема информацията за дейността на 
специализираното звено КООРС в Община Две могили през 2009 г. и насоки за работа през 
2010 г. 

 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 
 


