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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  
№ 6 

 

Днес, на 19.11.2009 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. Енчо Петров Стоянов – член.  
Отсъства: Сезер Юсеин Сабах – секретар. 

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

1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 512/09.11.2009 г., 
относно: Информация за дейността на „Обединен спортен клуб по тенис на маса, плуване, 
бадминтон, петанка Две могили” за спортно – състезателната 2008 – 2009 година. 
 По първа точка от дневния ред докладва г-н Огнян Георгиев: Тази информация е 
предварително заложена по наше решение. В нея се дава светлина за дейността на 
спортния клуб в Две могили. Какво е свършено и какво предстои. За една година Обединен 
спортен клуб по тенис на маса успя да развие и популяризира тениса на маса в нашата 
Община. Хубавото е, че се създават условия и възможности за спортни занимания на 
учениците в свободното им време и така се подобрява тяхното здраве и физическа 
дееспособност. Виждат се успехите на нашите участници в различни първенства и затова ви 
предлагам да приемем информацията. Няма нищо по-хубаво нашите деца да спортуват. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Енчо Петров: Съгласен съм с г-н Георгиев. Информацията е представена 
много добре, но нека занапред да мотивираме тези деца по някакъв начин.       
 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 2 (два) гласа „за” приема Информация за дейността на „Обединен 
спортен клуб по тенис на маса, плуване, бадминтон, петанка Две могили” за спортно – 
състезателната 2008 – 2009 година. 

 
 

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

 
 

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

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _____________ (Сезер Сабах) 
 
 
 


