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

СИГУРНОСТ”

П Р О Т О К О Л 
№ 24

Днес, на21.01.2011 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 Докладна записка от Боян Симеонов с вх. № 06/12.01.2011
г., относно: Приемане на Отчет за дейността на  Местната комисия за борба с 
противообществени прояви на малолетните и непълнолетните град Две могили за  
2010 г.

По първа точка от дневния ред докладва Велико Стефанов:
Представен е отчета на комисията за борба с противообществени прояви на 

малолетните и непълнолетните. Структурата му е като отчетите от предходните 
години. Видно от отчета през 2010 година, комисията е имала само две дела с 
двама участника в сравнение с предходните години се вижда, че нивото на 
предтъпни деяния извършени от малолетни и непълнолетни е относително еднакво. 
Това показва като цяло, че нашата община няма висока престъпност извършвана от 
участи се. Междувпрочем това се отнася и за цялата община като цяло, като 
процент престъпления извършени на нейна територия в сравнение с другите 
общини от нашия район. В отчета има информация какво точно е направено с тези 
деца. Посочено е как комисията работи с други институции. Предвид това 
предлагам да приемем в този му вид предложения ни отчет.

В разискванията по първа точка взеха участие:
1. Велко Иванов: В отчета са посочени средствата необходими за 

осигуряване работата на комисията за 2012 година. Тези средства в сравнение с 
проекта за 2011 г. са с близо 3 000 лева по-малко и следващия Общински съвет 
трябва да ги има в предвид.

2. Айдън Карамехмедов: Така или инъче, тъй като говорим за работата, 
която е свършена през 2010 г., а се намираме в 2011 г. трябва да имаме в предвид 
финансовото осигуряване на комисията през настоящата година. Необходимите и 
13 000 лева трябва да бъдат заложени в бюджета за тази година, но аз също 
поддържам решението.

След приключване на разискванията, приехме следното

С Т А Н О В И Щ  А:
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” приемаОтчета за дейността на  Местната 

комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните 
град Две могили за  2010 г.
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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)


