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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 2 

 

Днес, на 24.01.2008 г., от 16.30 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. 

 

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

1. Обсъждане проект за Правилиник за организацията, управлението и дейността на 
специализираното звено “КООРС” в община Две могили, област Русе 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Велико Стефанов: 
Времето много не стигна, но ви предлагам проект да Правилник за “КООРС”. В него 

има раздели за органите за КООРС, техните прав и задължения, числеността и структурата 
им, финансиране и т.н. Заедно с председателя четохме Закона за опазване на 
селскостопанското имущество и за частната охранителна дейност. Срума ми се обаче, че 
нещо му липсва още на правилника.   
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Айдън Карамехмедов: Аз се запознах с проекта и мисля, че е добър. Да го 
предлагаме на общинския съвет за първо четене – да чуем какво мислят другите.   
  2. Г-н Велко Иванов: Тук трябваше да бъде и началника на полицията. Той може да 
има забележки. Трябва да се срещнем с него.  
     3. Г-н Велико Стефанов: Той беше поканен за участие в заседанието на комисията, 
но трябваше да тръгне за Русе. Но среща снего ще направим.  
 4. Г-н Байчо Георгиев: Понеже документите за сесията трябва да се раздадат на 
общинските съветници в петък, мислете бързо. Ще предлагаме ли на общинските съветници 
този проект за Правилник или ще отлагаме за някое следващо заседание. 
 5. Г-н Велико Стефанов: Предлагаме го, а между първо и второ четене ще го 
коригираме, ако има забележки от другите съветници. 
 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три.) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет ДА ПРИЕМЕ 
ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, УПРАВЛЕНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ЗВЕНО “КООРС” В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ 
 
 

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 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) 
 
 

 


