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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 86 

Днес, на 19.08.2010 г., от 15.30 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. Ахмед Назиф Феим– Председател на комисията. 
2. Красимир Ганчев Кунев – секретар. 
3. Тодор Неделчев Куцаров – 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 Драгомир Дамянов с вх. № 308/12.08.2010 г., 

относно: Приемане актуализирания бюджет на Община Две могили за 2010 г. 
По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Предложен е проект за 

актуализиране на бюджета на Община Две могили във връзка с направените промени в 
Закона за републиканския бюджет. Спрямо дейностите в ресора на нашата комисия са 
намалени субсидиите за здравеопазване с 4000лв, а за социалните дейности не се 
предвижда промяна. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: На базата на цялата промяна тук намалението не е сериозно. Все 
пак като цяло бюджета е намален с 200000лв за Общината. Положението в държавата 
рефлектира и върху нас. Все пак това е положението и трябва да се приеме. 
 2. Красимир Кунев: Промените в бюджета засягат най-вече общинска 
администрация. Нормално е като има намаления да бъде поето от всички. Все пак 
социалните дейности, които са сериозно перо не са намалени. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Актуализирания бюджет на Община 
Две могили за 2010 г. 

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                (Тодор Н. Куцаров) 

  
 
 
       Председател на комисията: 

 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
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Секретар     на      комисията: 

 
_____________ (Кр. Кунев) 


