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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 13 

 

Днес, на 05.03.2008 г., от 17.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Здравеопазване и социална 
политика”, на което присъстваха: 

1. Ахмед Назиф Феим– Председател на комисията. 
2. Красимир Ганчев Кунев – секретар. 
3. Тодор Неделчев Куцаров – член. 

  

В работата на комисията участие взеха Байчо Георгиев – председател на Общинския 
съвет.  

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

1. Приемане бюджета на Община Две могили за 2008 година. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
 Съгласно проекта, заплатите и осигурителните плащания на 12 бр. персонал (детски 
медицински сестри и и персонал Детска ясла) в тази функция са държавна отговорност, а 
издръжката на детската ясла се осигурява от общински приходи. 
 Държавни са разходите за издръжка на 15 здравни кабинета в размер на 14 557 лв.  
 Заделени са средства от общинският бюджет за издръжка на 23 деца в Детска ясла в 
размер на 15 762 лв., в т.ч. за капиталови разходи 2 200 лв. 
 “Социалното осигуряване и грижи” е със смесено финансиране: от приходи с 
държавен характер и приходи с общински характер. Предвидени са средства за работни 
заплати и осигурителни вноски за 60 бр. персонал в ДДМУИ с.Могилино, финансирани с 
държавни приходи и 9 бр. персонал в Домашен социален патронаж в гр.Две могили, 
финансиран с общински приходи. 
 Искам да попитам, Кмета на Общината, дали приходите, които очаква да постъпят в 
бюджета не са завишени? И второ – за представителните разходи. Според мен са в голям 
размер.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Красимир Кунев: Бюджета е напрегнат .Но изразявам не съгласие с 
предсавителните разходи на кмета.Смятам ,че са много и трябва да се намалят. Освен това, 
в частта за финансиране с общински приходи е издръжката на Домашен социален патронаж, 
Клубове на пенсионера и Програми за временна заетост. От собствени средства са 
заделени средства за частта от осигурителните плащания и обезщетения при придобиване 
право на пенсия на заетите по програмите ” Помощ при пенсиониране” – 3 320 лв 
 2. Г-н Тодор Куцаров: В дейност” Домашен социален патронаж” се финансира 
издръжката на 150 места с 9 щатни бр. персонал в централна кухня и разнос до населените 
места в общината. Тук са заделени и средства за заплати и осигурителни вноски, СБКО и 
др. разходи общо за 97 645 лв. С общински приходи се финансира и издръжката на 
Клубовете на пенсионера и инвалида -8 025 лв.  
 След приключване на разискванията, приехме следното 
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С Т А Н О В И Щ Е: 

 

Комисията с 3 (два) гласа „за” РЕШИ, да подкрепи предложението за решението 
за приемане на бюджета на Общината за 2008 г. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                (Тодор Н. Куцаров) 

 
        

Председател на комисията: 
                 ____________ (Ахмед Феим) 
 

 
Секретар     на      комисията: 

_____________ (Кр. Кунев) 


