ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ
№ 17
Днес 10.02.2009 г. (вторник) от 11:30 часа в залата на Общинските съветници в
Община Бургас се проведе заседание на постоянната комисия по здравеопазване и социални
дейности.
Присъстват: Дина Димитрова - зам. – председател и членове: Чанко Мирчев, Мария
Петрова, Здравко Сталев, д-р Антонио Душепеев и Жечка Мутафчиева.
Отсъстващи: д-р Галина Милева
От страна на Общинска администрация – д-р Мануелян – Зам. кмет на Община
Бургас и Мая Казанджиева – н-к отдел „Социални дейности”
Заседанието се откри и води от Зам. Председателя на постоянната комисия при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Проект за Бюджет за 2009 година.
2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община
Бургас относно: Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Бургас към 31.12.2008 г.
3. Отчет на Управителя на „Хляб и хлебни изделия” относно: Точка № 22
от Решение № 6 по протокол №16 от заседанието на Общинския съвет – Бургас от
18.12.2008 г.
4. Организационни.

По т. 1 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Проект
за Бюджет за 2009 година.
След станалите разисквания и размяна на мнения с 6 гл. ”за”, 0 гл. ”против” и 0 гл.
”въздържал се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Подкрепя проекта за решение на Бюджет – 2009 година в частта „Здравеопазване и
социални дейности.

По т. 2 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа внесената
докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Отчет
за изпълнение на Бюджета на Община Бургас към 31.12.2008 г.
След станалите разисквания и размяна на мнения с 5 гл. ”за”, 0 гл. ”против” и 1 гл.
”въздържал се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2008 година.
По т. 3 от дневния ред:
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности разгледа внесения
отчет на Управителя на „Хляб и хлебни изделия” относно: Точка № 22 от Решение № 6 по
протокол №16 от заседанието на Общинския съвет – Бургас от 18.12.2008 г.
След станалите разисквания и размяна на мнения с 6 гл. ”за”, 0 гл. ”против” и 0 гл.
”въздържал се”, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Приема отчета за сведение.
По т. 4 от дневния ред:
По предложение на д-р Душепеев, след обсъждане и размяна на мнения, Постоянната
комисия по здравеопазване и социални дейности гласува следното предложение:
 Всички докладни записки, отнасящи се до закупуване на медицинска
апаратура и средства предвидени за включване в капиталовата програма на
Община Бургас да бъдат входирани и в Общинския съвет.

Поради приключване на дневния ред Зам. председателя закри заседанието в 12:45 часа.
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