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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 15 

 

Днес, на 06.11.2008 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 участи взе: Станчо Барбуков – началник РПУ – Две могили. 
  

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

1. Обсъждане въпроса за актуализиране състава на местната комисия по обществе 
ре и сигурност. 

 По първа точка от дневния ред докладва Велико Стефанов: 
На нашата територия действа такава комисия, която след изборите през миналата 

година не е актуализирана. Сега сме се събрали по инициатива на г-н Барбуков. Давам му 
думата.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Станчо Барбуков: Комисията се състои от седем човека. В нея влизат 
представители от Общинския съвет, общинската администрация, РПУ, обществеността на 
Две могили. Аз съм съгласувал някой от имената в новия състав на комисията. Искам да 
знам от Общинския съвет кой ще участва. Аз ще подготвя докладната и ще я внеса за 
разглеждане в съвета.     

2. Г-н Велко Иванов: Аз предлагам Стефаанов и Айдън. Тази комисия е свързана с 
работата на нашата комисия и п-добре те двамата да участват.  

3. Г-н Айдън Карамехмедов: Не възразявам да участвам в тази комисия.  
4. Г-н Станчо Барбуков: Състава на комисията ще включва: Велико Стефанов, като 

председател, Христо Янков –от РПУ, като секретар, Милко Христов, Айдън Карамехмедов, 
Радослав радев, Стефан Димитров и Йордан Йорданов, като членове. Аз ще я подготва 
докладната и ще я внеса за разглеждане. 

5. Г-н Велико Стефанов: Повече няма да се събираме по този въпрос, така, че 
Барбуков да я подготви докладната и да я внася в Общинкия съвет.  
 

 След приключване на разискванията, приехме следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да предложи 
на Общинкия съвет да бъде актуализиран състава на комисията за обществе ред и 
сигурност, като докладната бъде изготвена от Станчо Барбуков – началник РПУ – Две 
могили.  
 
 

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

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                           (Велико Д. Стефанов)                          (Айдън С. Карамехмедов)                               (Велко Ив. Иванов) 

 
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _____________ (В. Стефанов) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _________ (А. Карамехмедов) 
 


