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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 4                  

 

Днес, на 13.02.2008 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.  

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет и к-н Начев – началник на ППС. 

 

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

1. Провеждане на среща – разговор с началника на ППС – Две могили, к-н Начев. 
По първа точка от дневния ред докладва Велико Стефанов: 
Предната седмица се срещнахме с г-н Барбуков. На нея Велко предложи да се 

срещнем и с началника на пожарната. Днес той е сред нас и ще ни каже как стоят нещата в 
неговата сфера на работа и относно действащата в момента наредба за пожарната и 
аварийна безопасност.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. К-н Начев: През зимата нещата стоят горе-долу добре. Нямаме пожари, като 
изключим оня случай в Тръстеник, но той не е към вас, а към Иваново. Опасенията са ни 
свързани с използването на електроуреди, които неса много качествени и като не са под 
контрол, белата става бързо. Проблемите при нас идват с идването на лятото, но няма как. 

За наредбата, тази която е при вас е остаряла. Тя трябва да се актуализира или по-
лесно  да се напише нова.  
  2. Г-н Айдън Карамехмедов: И аз ги виждам в тази насока. Но понеже сме 
изтървали нещата или по-точно тези преди нас, които бяха съветници, нека не бързаме и да 
направим една добра наредба.  
     3. Г-н Велко Иванов: Ами трябва да видим какви наредби има по другите общини и 
да направим нащата, като я съобразим с указанията които имат в пожарната. Капитана ще 
помогне в тази насока и ще стане работа. 
 4. К-н Начев: Аз мога да видя как е направена наредбата в Русе и да ви я донеса за 
информация. Можете и по нея да напищете вашата. Аз ще помогна в изготвянето и.  
 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три.) гласа „за” РЕШИ да ЗАПОЧНЕ СЪБИРАНЕ НА 
МАТЕРИАЛИ ЗА НАПИСВАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА 
БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, КОЯТО ДА ЗАМЕНИ ДЕЙСТВАЩАТА 
В МОМЕНТА НАРЕДБА.  
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 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 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) 
 
 

 


