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VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 40 
 

Днес, 05.02.2014 г., от 09.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 

стая № 2, се проведе заседание на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална 

политика”, на което присъстваха: 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов – Председател на комисията. 

2. Соня Петрова Неделчева – Нечева – секретар. 

3. Стоян Георгиев Гецов – член. 

4. Байчо Петров Георгиев – член. 

5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 

6. Радослав Косев Радев – член. 

Същото бе открито от Айдън Карамехмедов – Председател на Постоянната 

комисия.  

 Той обяви, че заседанието на Комисията е редовно и може да взема решения. 

В работата на Комисията, взе участие Христина Димитрова Ефтимова – 

Председател на Общинския съвет. 

Айдън Карамехмедов:  

 Колеги, предлагам заседанието ни да протече по следния проект за дневен ред, а 

именно: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 47/23.01.2014 г., 

относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2014 г. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 

Няма. 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

настоящото заседание на Постоянната комисия по “Здравеопазване и социална политика”, 

моля да гласува с вдигане на ръка. 

За – 6гласа. 

Против- 0. 

Въздържали се – 0. 

 При последвалото гласуване, Постоянната комисия по “Здравеопазване и социална 

политика” с 6 (шест) гласа “За”, прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 47/23.01.2014 г., 

относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2014 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Постъпила е 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 47/23.01.2014 г., относно: Приемане 

бюджета на Община Две могили за 2014 г. Проекто бюджетът на Общината е доста 

напрегнат, но не и неосъществим. Най-голямото ми желание е да увеличим заплатите на 

медицинстките сестри. Уверението на Кмета е че средства ще се намерят за това 

увеличение на заплатите и дано това стане. Предлагам да приемем така предложеният ни 

проект за бюджет на общината. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 
    

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
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1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” и 1 (един) глас „Въздържали се” приема 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 47/23.01.2014 г., относно: Приемане 

бюджета на Община Две могили за 2014 г. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ….………….....… 2. ………..…..…....…  3. ….……….… 
    (Айдън С. Карамехмедов)   (Соня П. Неделчева – Нечева)                        (Стоян Г. Гецов) 

  

4. ……..……….…… 5. …..…..…………            6. …...……….… 
       (Байчо П. Георгиев)                        (Юсеин А. Юсеинов)                                      (Радослав К. Радев) 

 
       Председател на комисията: 

 

                 ____________ (Айдън Карамехмедов) 

  

Секретар     на      комисията: 

 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


