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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 7 

 

Днес, на 22.05.2008 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.  
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Обсъждане Докладната записка на председателя на Общинския съвет Байчо 

Георгиев, относно: Наредба № 12 за управление на пътната мрежа в община Две могили 
По първа точка от дневния ред докладва г-н Велико Стефанов: 
Наредбата се предлага за разглеждане на първо четене. Нямаме такава наредба. 

Дори да има несъвършенства, те ще се видят на един по-късен етап. На мен наредбата ми 
допадна. На някои бизнесмени, няма да им харесат таксите, които трябва да се плащат, но 
не може да ползват нещо и да не плащат. Предлагам да подкрепим наредбата.   
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Айдън Карамехмедов: Някой работи от наредбата не ги разбирам, но на мен 
също ми харесва идеята, тези които секат горите ни, товарят машините „до коризката” и 
рушат пътищата – да си плащат. Край Бъзовец изсякоха сума ти дървета – трябва да има 
справедливост.  
  2. Г-н Велико Иванов: И аз я четох, и наистина някои неща не ги разбирам като теб. 
Струма ми се, че е малко обща. Не е съобразена с нашите условия или пък е написана на 
по-висок стил Така или инъче, имаме нужда от такава наредба и аз ще я подкрепя 
 След приключване на разискванията, приехме следното 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” РЕШИ да ПОДКРЕПИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НАСРОЧЕНО ЗА 23.05.2008 г. НАРЕДБА № 12 ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 
 
Подписали протокола: 

 
 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                           (Велико Д. Стефанов)                          (Айдън С. Карамехмедов)                               (Велко Ив. Иванов) 
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       Председател на комисията: 
 
 
       _____________ (В. Стефанов) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _________ (А. Карамехмедов) 
 
 

 


