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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 6 

 

Днес, на 14.05.2008 г., от 13.00 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 

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

1. Обсъждане Програмата на дейност на комисията в периода за периода май – юли 
2008 г. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Велико Стефанов: 
Говорихме на предното заседание, че нещата в нашата комисия не стоят добре. 

Стоим и чакаме работата да ни намери. Тук е председателя и предполагам, той ще ни каже, 
каво можем да свършим. Материалите, които разглеждаме на заседанията са предимно за 
комисията по „Бюджет и финанси”. За нас – почти няма нищо. Трябва да си търсим сами 
работа, което не е много добро.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Байчо Георгиев: Няколко пъти неофициално сме говорили по тези въпроси. 
На нас ни е нобходима нова наредба за ППЗ, за обществения ред, за защита на животните. 
Предстои на предстоящата сесия да разгледаме на първо четене наредбата за управление 
на пътната мрежа в общината. Това, което трябва да се свърши е трудоемко и ако искате да 
се включите в работата – няма да ви откажа. Имам нужда от помощ.   
  2. Г-н Велико Иванов: В какво можем да ти помогнем?  

3. Г-н Байчо Георгиев: Прегледайте наредбата за пътищата. Ако имате забележки – 
кажете. Идеята не е да имаме само наредба, а документ с който всичките да се 
съобразяват. Другия месец, ще ви предложа друга наредба. От вас искам да четете и да 
казвате, къде бъркам. Дайте ми идеите си, аз ще се опитам да ги вкарам в норми.  
     3. Г-н Айдън Карамехмедов: Аз ще вида какво мога да събера за пожарната 
безопасност и ще ти дам нещата. 
 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” РЕШИ да РАЗГЛЕДА В ЗАСЕДАНИЕ НАРЕДБА 
№ 12 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” РЕШИ да СЪБЕРЕ НЕОБХОДИМИТЕ 
МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА НОВА НАРЕДБА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНАТА 
БЕЗОПАСНОСТ. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 14.00 часа. 



 2 
Подписали протокола: 

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

                           (Велико Д. Стефанов)                          (Айдън С. Карамехмедов)                               (Велко Ив. Иванов) 

 
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _____________ (В. Стефанов) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _________ (А. Карамехмедов) 
 
 

 


