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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  
№ 4 

 

Днес, на 19.03.2009 г., от 17.00 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. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 165/19.03.2009 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили по Програмата за развитие на селските райони, 
мярка 321 – Основни услуги на населението и икономиката в селските райони.  

 По първа точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: 
Касае се за проект по изграждане на спортна зала в град Две могили. От много 

време, хората в града искат да има такова съоръжение, така че сега правим първа крачка в 
тази насока. Залата ще бъде разположена на хубаво място. Там знаете е обрасло от години 
и загрозява районна около къщата на Филип Тотю. Една такава зала ще даде възможност на 
много хора от нашия град да спортуват. Затова, аз подкрепям идеята за изграждането и.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Енчо Петров: Идеята е добра и проекта ми харесва. Финансирането не знам 
каок ще стане. 3 000 000 евро са сериозна сума и само от европейските фондове, едва ли 
ще е възможно. Сигурно и ние трябва да дофинансираме нещо. 
     2. Г-н Сезер Сабах: Засега няма направено такова искане. Така че ние подкрепяме 
идейния проект за изграждане на спортна зала в Две могили. По-нататък – ще видим какво 
може да се направи. 
 

 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 
кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони, мярка 321 – Основни услуги 
на населението и икономиката в селските райони, като в град Две могили бъде изградена 
закрита спортна зала.  

 

  
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) 
 
 
 


