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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 11 

 

Днес, на 12.07.2008 г., от 11.00 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 № 13 за отглеждане на животни на територията на община Две 
могили, област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Велико Стефанов: 
Председателя на общинския съвет е подготвил нова Наредба, която е в съзвучие с 

изготвената Общинска програма за контол върху кучешката популация в нашата община. 
Същата е добре структурирана. Лошото е, че тази наредба ще засегне много интереси на 
наши съграждани. Затова, трябва да се обсъди с жителите на общината.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Велко Иванов: Предлагам, да предложим на председателя второто четене на 
наредбата да се отложи във времето – да речем през септемви, а дотогава, да се обсъди 
със жителите от общината.  
  2. Г-н Айдън Карамехмедов: Съглесен съм с Велко. Ще ни се обидят много хора. Но 
с тия болести по животните, трябва да регламентираме нещата. Общественият ред над 
всичко. 
 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 18.07.2008 г. НАРЕДБА № 13 ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ 
НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 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) 
 
 

 


