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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 5 

 

Днес, на 09.05.2008 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. Обсъждане дейността на комисията през първите 6 (шест) месеца на мандата на 
Общинския съвет. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Велико Стефанов: 
Колеги, за първите шест месеца, нашата комисия не е свършила нещо кой зна е 

кокво. Проведохме само четири заседания. Това не е най-важното, по-важното е, че нямаме, 
кой знае какви резултати, като изключим приемането от съвета на Правилника за КООРС. 
Трябваше да подготвим и нова наредба за ППЗ, но помощта, която очаквахме от к-н Начев 
не ни е достатъчна. Има приети толкова нови неща, а той ни предлага за основа – 
наредбата на Иваново от 1999 година. Накратко – не може така да продължаваме. 
Предлагам, другата седмица да се видим отново и да помислим какво може свършим и да 
си направим едно планче, което да не остава само на хартия. Ще поканя на заседанието и 
председателя, защото той може да ни е от помощ. Вие какво мислите.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Велко Иванов: Съгласен съм с тебе. Дай да видим Георгиев и той сигурно 
може да ни подскаже, къде да се съсредоточим.  
  2. Г-н Айдън Карамехмедов: То нашата комисия няма кой знае какви възможности 
за работа, но наредбата за ППЗ трябва да се преработи. Хората много се оплакват от 
бездомните кучета, които се разхождат необезпокоявано по селищата. Може би тук трябва 
да пипнем.  
     3. Г-н Велко Иванов: Наистина се голяма напаст, но да не се хвърляме по много 
работи. Да започнем от някъде. 
 4. Г-н Велико Стефанов: Предлагам да се видим на 15 май и да решим кое за 
момента е най-важно и оттам да започнем.  
 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” РЕШИ да ПРОВЕДЕ НА 15.05.2008 г. НОВО 
ЗАСЕДАНИЕ, на което да присъства председателя на общинския съвет И ДА СЕ 
ПРИЕМЕ ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ МАЙ – ЮЛИ 2008 г.  
 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 
Подписали протокола: 
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1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                           (Велико Д. Стефанов)                          (Айдън С. Карамехмедов)                               (Велко Ив. Иванов) 

 
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _____________ (В. Стефанов) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _________ (А. Карамехмедов) 
 
 

 


