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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  
№ 2 

 

Днес, на 18.06.2008 г., от 15.30 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 Проекта за изграждане на изкуствена площадка на територията на 
СОУ „Св. Св. Кикил и Методий” – Две могили.  

 По първа точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: 
В общинска администрация подготвят документите за спортна площадка с изкуствена 

настилка, която да бъде изградена на територията на училището в Две могили, в СОУ. 
Докладната още не е готова, но до сесията ще я внесат, тъй като, на 23.06.2008 г., проекта 
трябва да бъде в София. Затова докладвам по записки. Касае се за проект в размер на 
120 000 лв. приблизително, от които  50 % ще даде общината, а останалите ще бъдат 
осигурени от ДАМС. Идеята е добра, тъй като на това игрище ще може да се играе 
волейбол, футбол на малки вратички, баскетбол, тенис на корд и т. н.. Ако се сложи едно 
осветление, ще може да се ползва и вечер, по тъмно и хладно. Струва си, поради което 
предлагам да подкрепим предложението, ако разбира се, го внесат до 20.06.2008 г.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Сезер Сабах: Чух, че това са игрища по някаква програма и ги няма навсякъде. 
При условие, че кмета се е пеборил едно от тях да бъде на наша територия, аз също съм 
„за”. 
     2. Г-н Енчо Петров: 60 000 лева не са малко пари, но проекта е интересен и трябва 
да го подкрепим 
     3. Г-н Байчо Георгиев: Знам, че се касае за шест игрища в страната, така, че ако 
имаме възможност да вземем едното, да го направим. 
 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПОДКРЕПЯ ИДЕЯТА НА ОБЩИНАТА ДА 
УЧАСТВА С ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА С ИЗКУСТВЕНА 
НАСТИЛКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Две могили 

  
Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 часа. 
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Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                             (Огнян Ст. Георгиев)                             (Сезер Юс. Сабах)                             (Енчо П. Стоянов) 

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _________ (Огнян Георгиев) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _____________ (Сезер Сабах) 
 
 
 


