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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  
№ 5 

 

Днес, на 16.09.2009 г., от 9.00 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.  

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

1. Разглеждане на Докладна записка от Огнян Георгиев с вх. № 408/09.09.2009 г., 
относно: Информация за дейността на Сдружение с общественополезна дейност ФК „Две 
могили” за сезон 2008 – 2009 г. 
 По първа точка от дневния ред докладва г-н Сезер Сабах: Тази информация е 
предварително заложена по наше решение. В нея се дава светлина за дейността на 
футболния клуб в Две могили. Какво е свършено и какво предстои. Според мен за една 
година футболния отбор пробуди интереса на съгражданите ни към него и стадиона се 
пълни. Отделно функционират и детските отбори, което е също така положително. Важно за 
нас е децата да спортуват, вместо да обикалят улиците и да правят поразии. Има и 
направено искане да се увеличи бюджета на клуба. Сега с тази криза е трудно, но трябва да 
направим всичко което ни е по силите да задържим постигнатото. Така, че тази докладна е 
съгласувана с кмета и той безрезервно я подкрепя. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Огнян Георгиев: Преди да я подготвя, аз съм разговарял многократно с кмета. 
Може да не е подготвена и представена добре, но инерцията която сме набрали, не трябва 
да прекъсваме. Видяхте, че вчера в СОУ се откри втората спортна площадка с изкуствена 
настилка в Две могили. Условията за спорт в училището ще се подобрят и надявам се 
повече деца да излизат и да спортуват. От зоналния съвет в град Варна ни е обещана 
финансова помощ за второто игрище на стадиона. Тук говорим за едно сериозно 
финансиране – около 200 000 лв. и считам, че наистина трябва да направим всичко 
възможно да осигурим футболните отбори с тези 30 000 лв.  
     2. Г-н Енчо Петров: Аз имам малко по-различно мнение. Тези пари по-добре да се 
дадат за нещо друго – например за децата от детската градина.   

3. Г-н Огнян Георгиев: И за тях можем да помислим, но нали искаме децата ни да 
бъдат здрави. В училище обявяват война на наднорменото тегло. Иска се да бъдат 
увеличени часовете за спорт. Така, че не бива да спираме дотук. Отделно хората имат 
нужда от зрелища, каквото и да кажете.  
 4. Г-н Сезер Сабах: Предлагам ви решението обаче, да придобие следния вид: 

1. Приема Информация за дейността на Сдружение с обществено полезна дейност 
„ФК Две могили” за сезон 2008-2009 г.  
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2. За нуждите на ФК „Две могили” (мъже, юноши „старша възраст”, юноши „младша 

възраст”, деца родени след 31.12.1993 г.), да се осигури финансиране в размер на 30 000 
(тридесет хиляди) лева. Средствата да бъдат включени в актуализацията на бюджет 2009 г.  

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

Приложение: Информация за дейността на Сдружение с обществено полезна 
дейност „ФК Две могили” за сезон 2008-2009 г.  

5. Г-н Огнян Георгиев: Аз нямам нищо против, решението да се приеме в този вид. 
  

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 2 (два) гласа „за” и  1 (един) глас „въздържал се” (Енчо Петров) 
прие да подкрепи следното решение: 

 

1. Приема Информация за дейността на Сдружение с обществено полезна дейност 
„ФК Две могили” за сезон 2008-2009 г.  

2. За нуждите на ФК „Две могили” (мъже, юноши „старша възраст”, юноши „младша 
възраст”, деца родени след 31.12.1993 г.), да се осигури финансиране в размер на 30 000 
(тридесет хиляди) лева. Средствата да бъдат включени в актуализацията на бюджет 2009 г.  

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

Приложение: Информация за дейността на Сдружение с обществено полезна 
дейност „ФК Две могили” за сезон 2008-2009 г.  

 

  
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 
Подписали протокола: 

 
 

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

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _________ (Огнян Георгиев) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _____________ (Сезер Сабах) 
 
 
 


