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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  
№ 3 

 

Днес, на 12.08.2008 г., от 17.30 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.  

  

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. № 271/06.08.2008 г., относно: Осигуряване 
на средства на ФК „Две могили” за есенен полусезон 2008/2008 във „В” РФГ, зона „Варна”, 
както и за отборите юноши младша и старша възраст и деца в зона „Русе”  

 По първа точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: 
Тук няма да говорим за финансовата част, а са създаването на отбора на „Две 

могили, които ще играе във „В” РФГ и детските отбори, които трябва да заемат едно по-
сериозно място в нашия обществен живот. Нужно е тази първоначална инерция да я 
използваме максимално, за да се увлекат  повече млади хора и да се вкючат в различните 
възрастови групи.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Сезер Сабах: Освен това, игрището със изкуствена настилка е одобрено и 
през следващия месец, ще започне да се реализира. За малък град като нашия, това ще 
бъде голяма атракция. 
     2. Г-н Енчо Петров: 40 000 лева са пари предоставени от Банката, така, че можем да 
си позволим с тези пари да поддържаме отборите си. Децата трябва да спортуват. 
 

 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 ЗА 
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ФК „Две могили” за есенен полусезон 2008/2008 във „В” 
РФГ, зона „Варна”, както и за отборите юноши младша и старша възраст и деца в зона 
„Русе”  

  
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 
Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                             (Огнян Ст. Георгиев)                             (Сезер Юс. Сабах)                             (Енчо П. Стоянов) 
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       Председател на комисията: 
 
 
       _________ (Огнян Георгиев) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _____________ (Сезер Сабах) 
 
 
 


