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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 3 

 

Днес, на 04.02.2008 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 с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет и г-н Барбуков – началник на РПУ – Две могили. 

 

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

1. Провеждане на среща – разговор с началника на РПУ – Две могили, г-н Барбуков 
По първа точка от дневния ред докладва Велико Стефанов: 
Тази среща повеждаме с цел да координираме действията си РПУ и заедно да си 

помагаме, когато това е нужно. Беше предвидена тази среща за предния месец, но поради 
ангажименти на г-н Барбуков се отложи. В този период от време, приехме на първо четене 
Правилника за СЗ „КООРС”. Чакаме да видим какви изменения ще бъдат направени в 
Закона за частната охранителна дейност и тогава, ще правим допълнения към Правилника.  
Какво правим обаче в този период. Предлагам да помислим върху действащите в момента 
наредби и тези към които комисията има отношение – да ги актуализираме.  

Г-н Барбуков ще ни заостри проблемите, които има РПУ и ще каже къде можем да 
работим заедно.   
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Барбуков: Преди време, говорихме с председателя на съвета за Правилника 
за дейността на СЗ „КООРС”. Той е необходим с оглед потребностите на хората и 
опазването на собствеността им. Полицията няма възможност сама да се справи с набезите 
на нарушителите. Отделно, знаете, че има села, където няма постоянно полицай. Така, че 
идеята на общинския съвет втази насока е добра. Можете да помислите и за Наредба за 
опазване на обществения ред, където мога да ви помогна.    
  2. Г-н Велко Иванов: Тази среща е добре дошла за нас, нотрябва и с началника на 
пожарната да направим. Гледам тук в общинския съвет има една наредба за 
протовопожарната безопасност, която не е актуаллизирана. За наредбата за опазване на 
обществения ред съм съглесен да помислим и да педприемем действия да речем, 
следващия или по-следващия месец.  
     3. Г-н Велико Стефанов: Хубаво беше ЗЧОД да го приемат в НС на второ четене и 
да нанесем промените в правилника за звеното, но няма как. Пролетта идва и ще има 
работа за него, но какво да се прави.   
 4. Г-н Айдън Карамехмедов: Докато чакаме тези промени, да вземем да събираме 
материали за наредбата за опазването на обществения ред. И да поканин и к-н Начев на 
разговор за другата наредба.  
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 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три.) гласа „за” РЕШИ да ЗАПОЧНЕ СЪБИРАНЕ НА 
МАТЕРИАЛИ ЗА НАПИСВАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА.  
 

2. Комисията с 3 (три.) гласа „за” РЕШИ да ПОКАНИ НА РАЗГОВОР К-Н НАЧЕВ, 
ОТНОСНО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРОТОВОПОЖАРНАТА И БЕЗАВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ 
и актуализиране на сега действащата наредба.  
 

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 
Подписали протокола: 

 
 

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

 
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _____________ (В. Стефанов) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _________ (А. Карамехмедов) 
 
 

 


