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

П Р О Т О К О Л 
№ 93

Днес, на11.02.2011 г., от15.30 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. № 

80/10.02.2011 г., относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2011 г.
2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

62/08.02.2011 г., относно: Информация за дейността на Защитено жилище за 
възрастни с увреждания в село Могилино.

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Като всяко начало 
на годината общинската администрация е представила проект за бюджета на 
Общината за 2011 г. Нашата комисия ще трябва да насочи вниманието си в 
дейностите по здравеопазване и социални дейности извършвани от общината. За 
здравеопазване са предвидени 102 780 лева, което представлява 2 % от общите 
разходи на Общината, като тези средства се разпределят за Детска ясла – 56 778
лева и училищтно и детско здравеопазване – 43 002 лева и поликлиника – 3 000
лева. Основно тези средства са за заплати и осигуровки на персонала – медицински 
сестри и общи работници. При раздел социално осигуряване и грижи са заделени 
314 181 лева – 6.2 % от общите разходи. Те са разпределени за ЦНСТ – 112 847
лева, Защитено жилище – 58 968 лева, Домашен патронаж – 112 960 лева, клубове 
на пенсионера и инвалида – 8 468 лева и други – 17 938 лева. Тук средствата са 
повече най-вече заради държавното финансиране при ЦНСТ и Защитено жилище. 
Отделно дейността по социалния патронаж се издържа от местните приходи, но те 
са основно от месечните такси на ползвателите. От казаното до тук и като се има 
впредвид заетостта в тези сфери сравнително може да се отбележи, че Общината 
отделя по-малко разходи в сравнение с другите раздели в бюджета.

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Красимир Кунев: В така заложения бюджет прави впечатление, че са 

предвидени средства и за участие по програма за Дом за стари хора в село Острица, 
но основно разходите са за заплати на заетите в тази сфера.

2. Тодор Куцаров: Съгласен съм с предложения проект. Средствата не са 
кой знае колко, но на базата на общите средства процентът е добър.

По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е 
докладна записка – Информация за дейността на Защитеното жилище за възрастни 
с увреждания в село Могилино. В нея са представени основно дейността му и 
условията, които предлага. Като цяло информацията е постна и за в бъдеще трябва 
да се представя по-подробно.

В разискванията по втора точка взеха участие: 
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1. Ахмед Феим: Наистина доста сбит вид има информацията, но като 

имаме впредвид, че това Защитено жилище предлага условия за 10 души, трябва 
по-подробно да са показани ежедневието им и с какво тези хора могат да 
допринесат за населеното място, в което са.

2. Тодор Куцаров: В Общинския съвет и друг път са постъпвали така 
подготвени информации – трябва да се обърне внимание на сесията за това и за в 
бъдеще да не се допускат такива слабости. Предлагам за сега да я приемем с 
особено мнение – и да не се допуска в подобен вид в следващите информации.

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
С Т А Н О В И Щ А:

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” подкрепя предложения проект за бюджет 
на Община Две могили за 2011 г.

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема информацията за дейността на 
Защитено жилище за възрастни с увреждания в село Могилино.

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)

Секретар     на      комисията:

_____________ (Кр. Кунев)
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