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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И 

ТУРИЗМА” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 1 

 

Днес, на 14.01.2008 г., от 13.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Проблемите на децата, 
младежта, спорта и туризма, на което присъстваха: 

1. Огнян Стефанов Георгиев– Председател на комисията. 
2. Сезер Юсеин Сабах – секретар. 
3. Енчо Петров Стоянов – 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 на Докладна записка с вх. № 34/11.01.2008 г. на Председателя на 
Общинския съвет – Две могили Байчо Георгиев относно: Определяне представител на 
Община Две могили в УС на спортен клуб по тенис на маса и Бул „Две могили” 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: 
Докладвам: Докладна записка с вх. № 34/11.01.2008 г. на Председателя на 

Общинския съвет – Две могили Байчо Георгиев относно: Определяне представител на 
Община Две могили в УС на спортен клуб по тенис на маса и Бул „Две могили” 

Считам същата за резонна, но предлагам Юлия Йорданова да бъде представител на 
Общината в УС.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Енчо Петров: Съгласен съм с предложението на Огнян, тъй като Б. Симеонов 
го определяхме за представител в различни Общи събрания, консорциуми и т. н. Освен 
това, с този клуб се занимава Даниела, а тя е приятелка на Юлия – така, че двете ще се 
разбират и ще работят добре. 
     2. Г-н Сезер Сабах: Аз приемам вашето предложение и нека да го гласуваме. 
     3. Г-н Байчо Георгиев: Това което съм предложил, не е догма, така че няма 
проблем да бъде избран човек различен от този, който се предлага с докладната. 
 

 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 Определи 
за представител на Община Две могили в Управителния съвет на спортен клуб по 
тенис на маса и Бул „ Две могили” ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ГОСПОДИНОВА. 
  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 14.00 часа. 
 
Подписали протокола: 
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1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                             (Огнян Ст. Георгиев)                             (Сезер Юс. Сабах)                             (Енчо П. Стоянов) 

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _________ (Огнян Георгиев) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _____________ (Сезер Сабах) 
 
 
 


