ПРОТОКОЛ
№ 10
от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 26.06.2008г.
Място на провеждане: Заседателната зала на Общински съвет - Хайредин.
Начало: 09.30 часа.
Край: 12.55 часа.
Днес на 26.06.2008 г. от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет – Хайредин.
В работата взеха участие 11/единадесет, от избрани 13/тринадесет /общински съветници.
Отсъстващи:г- н Петър Кременски – по уважителни причини, г- жа Искра Гиздова всеки
момент ще пристигне.
На заседанието присъстваха още: г-н Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин, г-жа
Таня Тодорова Андреева - административен секретар на Община Хайредин, г – жа Пенка
Николова – Зам. Кмет на Община – Хайредин, г-жа Ирина Николова Цонова – ст.специалист
„ хуманитарни дейности” при Община Хайредин, г-н Иван Бешировски – Кмет на с. Рогозен,
г-н Светлин Цветков – Кмет на с. Бързина, г- жа Павлина Димитрова Ганова – секретар на
кметство с. Манастирище , г-жа Радка Мермерска – Кметски наместник на с. Ботево и
граждани.
В.Александров Председател на ОбС – Хайредин се обърна към присъстващите:
Уважаеми Общински съветници, Уважаеми г-н Кмет, Уважаеми госпожи и господа!
Откривам поредното заседание на Общински съвет -Хайредин.
От направената проверка се установи, че на днешното заседание на ОбС присъстват
единадесет общински съветници, само г-н Петър Кременски –отсъства по уважителни
причини, за което бях предварително уведомен. Не присъства и г-жа Искра Гиздова, но
се надявам всеки момент да пристигне.Имаме необходимото мнозинство и ОбС –
Хайредин може да започне работа и вземе Решения.
Откривам поредното заседание на ОбС. На всички Вас са изпратени покани с
предложение за дневен ред и материалите, който предстои да обсъждаме.
Преди да подложа на гласуване дневния ред, предлагам към вече обявения дневен
ред да включим още една докладна, тя бе представена на всички ПК и бе обсъдена, за
това предлагам към дневния ред да се включи, а именно: Проект “Реконструкция на
селищна водопроводна мрежа от о.т.35 до о.т.83 през о.т. 54,56,63,62 и 60 и по
ул.”Минзухар”, “Крум Аврамов” и “Димитър Благоев” на с. Хайредин, община
Хайредин”.
Г-н В. Александров – Председател на ОбС: Има ли други предложения за
допълнение и изменение към предложения Ви дневния ред, включително и вече
предложената докладна на Кмета на Община Хайредин, /за реконструкция на
водопроводна мрежа / . Както виждам – няма!

дневен ред:
1.Информация за състоянието на училищната мрежа и подготовката на материално –
техническата база новата учебна година 2008/2009 г., на територията на общината,
изготвяне на КСС по училища.
Докл.ст.специалист”Хуманитарни дейности”

2.Обсъждане на програма на Кмета на Община Хайредин за развитието и управлението
на общината за срока на мандата 2007/2011 г., а в някой направления и до 2013 г.,
Докл.Кмет на Община Хайредин.
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3. Отчет за работата на епизоотичната комисия в Община Хайредин.

Докл.зам.Кмет на Община Хайредин.

4.Докладни:
4.1. Вносител: Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин, относно:
Даване право за добиване и продажба на тополови дървета намиращи се в регулацията
на селата в общината.
Докл.Кмет на Община Хайредин.

4.2.Вносител:Цветанка Студенобушка Директор на ОУ”Г.Червеняшки”с.Михойлово
относно:Актуализация на бюджета на училището за 2008 г.
Докл.Директор на ОУ”Г.Червеняшки”.
4.3.Вносител: Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин, относно:
Определяне на цена за право на преминаване и право на прокарване отклонения от
общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти частна и
публична общинска собственост.
Докл.Кмет на Община Хайредин.

4.4. Вносител: Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин, относно:
даване съгласие на Общината да участва с проекти по ОП на ЕС за развитие на
селските райони 2007 - 2013 г., за подмяна на улично осветление със светодиодни
лампи захранващи от слънчевата енергия на площадите в селата Хайредин,Михайлово,
Манастирище и Рогозен, на улиците на който се намират училищата, детските градини
и обществените сгради.
Докл.Кмет на Община Хайредин.

4.5. Вносител: Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин, относно:
Актуализация на бюджета на общината за 2008 г.

Докл.Кмет на Община Хайредин.

4.6. Вносител: Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин, относно:
Утвърждаване размера на основния и допълнителен платен годишен отпуск на Кмета
на общината и кметове на населени места.
Докл.Кмет на Община Хайредин.

4.7. Вносител: Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин, относно:
Включване имоти общинска собственост в залесителен проект „Горски плантации „
върху изоставени земеделски и не земеделски земи в България” по протокола на Киото.
Докл.Кмет на Община Хайредин.

4.8. Вносител: Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин, относно:
Проект “Реконструкция на селищна водопроводна мрежа от о.т.35 до о.т.83 през о.т.
54,56,63,62 и 60 и по ул.”Минзухар”, “Крум Аврамов” и “Димитър Благоев” на с.
Хайредин, община Хайредин”.
Докл.Кмет на Община Хайредин.

5. Вносител: Искра Гиздова-Председател на ПК по социални дейности относно:
Отпускане на социални помощи за лечение и погребение за месец юни.
Докл.Председател на ПК по социални дейности

6. Питания, изказвания и предложения на граждани.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 11
“ПРОТИВ” – НЯМА
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“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА.
Г-н В. Александров, предложи на общинските съветници точка втора от вече
приетия дневен ред,а именно: Обсъждане на програма на Кмета на Община Хайредин за
развитието и управлението на общината за срока на мандата 2007/2011 г., а в някой
направления и до 2013 г.,да започне да се обсъжда , тъй като г-жа Искра Гиздова –
общински съветник и Председател на ПК по социални дейности все още не е пристигнала.
Той подложи на гласуване това свое предложение и ОбС гласува:
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 11
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.2 от дневния ред: Обсъждане на програма на Кмета на Община Хайредин за
развитието и управлението на общината за срока на мандата
2007/2011 г., а в някой направления и до 2013 г.,
Г-н В. Александров – Председател на ОбС посочи, че този план е бил обект на
обсъждане във всички ПК, затова помоли Председателите на ПК да изразят мнението
на комисиите, но преди тях, ако има нещо което искат вносителите да допълнят, да
направят допълнение по плана имат думата.
Председателите на комисиите изказаха своето мнение: г-н Николай КожухарскиПредседател на ПК по „БиФ”: В комисията, бе отделено доста голямо внимание на Плана,
но се видя разликата в заглавието. ПК предлага да се конкретизира и изработи точно
Програма на Кмета на Община Хайредин за развитието и управлението на общината за
срока на мандата 2007/2011 г., а в някой направления и до 2013 г.; Председател на ПК по
контрол на решенията – г - жа Галина Здравкова:Също и в нашата комисия бе разгледан
Плана за развитие, той е отворен и може да се допълва и ПК предлага да се приеме.
Председател на ПК по „ТСУ”, г-н Будьони Замфиров:На мнение сме, че трябва да бъде
конкретизиран и доуточнен. Г-н П. Попов – общински съветник: Такива Програми сме
гледали много, ние пишем Програми, но не можем да тръгнем, какъв капацитет използваме
имаме ли бъдеще ние? Това са въпроси на който хората от вън искат и чакат отговор. Аз се
съмнявам, че 99% се прави нещо, нека се даде срок, аз не искам да шантажирам, ще поема
отговорност да наблюдавам този План, но мисля, че ние сме загинали, а искаме да се
възстановяваме.Наистина и аз приех Плана, но искам да се даде отговор на хората, те са
заинтересовани и не само в колектива, а и в други среди.
Думата взе г-жа Таня Тодорова Андреева – административен секретар на
Община Хайредин. Това са приоритетите, който ще следва общината. Програмата е
изработена от екип на общинска администрация, екип от всички отдели, надяваме се да
успеем, работим и по други Програми. В Плана има няколко основни приоритета:
Приоритет 1 – Постигане на преход към устойчиво демографско развитие чрез
задържане на население в трудоспособна и детеродна възраст, нарастване на
раждаемостта и постигане на положително миграционно салдо в общината;
Приоритет 2 – Формиране на конкурентноспособна структура на общинската
икономика и постепенен преход към устойчив темп на икономически растеж;
Приоритет 4 - Формиране на качествена жизнена среда в Община Хайредин;
Приоритет 5 – Модернизиране на администрацията и подобряване на достъпа до
основните публични услуги;
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Приоритет 6 – Проучване и участие в оперативни програми на ЕС.
Г – жа Таня Тодорова - сподели , че ще продължат да се търсят консултации и
ще се работи засилено по всички приоритети, който са залегнали в Общинския План за
развитие на Община Хайредин 2008 – 2013 г.
Към работата на ОбС се присъедини в 10.00 ч., и г –жа Искра Гиздова –
Председател на ПК по „социални дейности”.
Кмет на Община Хайредин – Радослав Тодоров Стойков: Аз не искам да се
оправдавам като Кмет, защото трябва да оправдавам и Вас. Приемам негативите, но
искам да отбележа, че в Плана нещата са дадени такива каквито ще се стремим да
направим, всичко това е много – добре обмислено, това е План, които е винаги отворен за
допълнения и изменения, но за цялостната му реализация зависи от много фактури. Смея да
кажа, че имаме известни постижения. Аз искам да се работи като цяло, като един добър
екип, но връзката на много места се къса, има много проблеми, който се надявам, че в
бъдеще ще продължаваме да решаваме заедно.
В. Александров – Председател на ОбС: Усилията на екипа наистина са
похвални,ние се намираме едва в първата година от управлението и може да се каже, че още
„опитваме почвата”. Да наистина в Плана за развитие на Община Хайредин е отразено, че
Кмета на Общината подготвя и внася за приемане в ОбС на ежегодните програми за
изпълнение на Общинския План за развитие, изготвя текущ / годишен / и заключителен
доклад за изпълнение на Програмата за реализация, като тази дейност се осъществява
публично с осигурен достъп до отчетните документи по Плана за всички граждани от
общината.
Г-н В. Александров след направените дебати подложи на гласуване Общинския
план за развитие на Община Хайредин 2008 – 2013 г. и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№ 98
1. ОбС – Хайредин приема Общинския план за развитие на Община Хайредин за
периода 2008 – 2013 г.
2. ОбС – Хайредин възлага на Кмета на Общината в срок до 30.08.2008 г.,да
разработи финансово индективен План за финансиране на дейности по
приоритетите отразени в Общинския План за развитие.
3. ОбС – Хайредин възлага на Кмета на общината да внесе в ОбС Програма за
управление на общината за периода до края на годината.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 10
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
При гласуването отсъства г-н Цветомир Кръстев – общински съветник.
Г- н В. Александров – Председател на ОбС: Нека се върнем на разглеждането на
точка първа от дневния ред.
По т.1 от дневния ред:Информация за състоянието на училищната мрежа и
подготовката на материално – техническата база новата учебна
година 2008/2009 г., на територията на общината, изготвяне на
КСС по училища.
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Председателя на ОбС В. Александров: Преди да дам думата на вносителите,
ако има нещо да се допълни и на Председателя на ПК по социални дейности г-жа Искра
Гиздова да докладва за становището на ПК от проведеното заседание на 23.06.2008
г.,искам да кажа няколко неща:
Този проблем, който обсъждаме е изключително тежък и отговорен, той беше обект
на обсъждане на различни нива, имахме и през месец март извънредно заседание точно
поради този факт. Той беше обсъждан и от предишния ОбС, но до Решение не се стигна.
Знаете, че общинска администрация проведе няколко работни срещи с директорите на
училищата. От нашето отношение към проблема който обсъждаме, ще зависи и
състоянието на този сектор, това е много важно!
От това какво е нашето виждаме
за развитието и оптимизацията на училищната
мрежа, какво решение ще вземем ще зависи и бъдещето на този сектор в Общината.
Давам думата на Председателя на ПК по социални дейности г-жа Искра
Гиздова, да ни запознае с предложението и становището на ПК от проведеното
заседание на 23.06.2008 г.
Г – жа Искра Гиздова – председател на ПК по социални дейности: Това, което
ще прочета е мнението и предложението на ПК, а именно; В срок до 05.07.2008 г., да се
сформира комисия от членове на ОбС, на техническа служба, и общинска администрация ,
която да обходи училищата на територията на общината и направи оглед за новата учебна
година и изготвянето на КСС/ количествено стойностна сметка/. До 20.07.2008 г., да се
разглежда на заседание на ОбС.
В. Александров: Комисията отдели доста време за разглеждането на този
материал и се надявам, че предложението ще се приеме.
Г-н П. Попов – общински съветник: Аз ми сля, че е р едно да се каже, че ОбС „
сваля от разглеждането на дневния ред точка 1.”
Г-жа Ирина Николова Цонова – ст.специалист”Хуманитарни дейности”при
Община Хайредин: Нека сме точни и обективни. Нещата бяха обсъждани доста пъти и на
срещи с директорите и на заседанието на ОбС което се проведе на 07.03.2008 г., точно по
този тежък и наболял проблем, но споделям, че току що завърши и оценяването на
директорите.
Г –н В. Александров подложи на гласуване предложението на ПК по социални
дейности и на г-н П. Попов и ОбС взе
РЕШЕНИЕ
№ 99
1. ОбС – Хайредин сваля от дневния ред разглеждането на информацията на
директорите на училищата, за състоянието на училищната мрежа и подготовката
на материално – техническата база за новата учебна година / 2008 – 2009 г./
2. ОбС – Хайредин създава
временна комисия в състав: ст.специалист
„хуманитарни дейности” г-жа Ирина Николова Цонова, Председател на ПК по
социални дейности г-жа Искра Гиздова, г – жа Валентина Стойчовска –
ст.специалист „ кадастър и регулация „ при Община Хайредин, която комисия в
срок до 07.07.2008 г., да проведе срещи с ръководствата на училищата
3. ОбС – Хайредин в срок до 20.07.2008 г., на извънредно заседание, на което да се
разгледа анализ за състоянието на училищната мрежа и подготовката на
материално – техническата база за новата учебна година и резултатите от
проведените срещи на временната комисия с ръководствата на училищата на
територията на общината.
Г- н Цветомир Кръстев - общински съветник присъства при гласуването.
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ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 11
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Председателя на ОбС г-н В. Александров обяви почивка от 15 минути,
която бе от 10.50 ч. до 11.05 ч.
По т.3 от дневния ред: Отчет за работата на епизоотичната комисия в Община Хайредин.
По тази точка от дневния ред докладва г –жа Пенка Николова – зам. Кмет на
общината и Председател на епизоотичната комисия. Д –р Йонов –отново по уважителни
причини не може да присъства на заседанието на ОбС, но моли да бъде извинен.
Всички Председатели на ПК съобщиха, че материала е разглеждан и предложиха
да се премине към гласуване.
Председателя на ОбС В. Александров подложи на гласуване с съвета взе
РЕШЕНИЕ
№ 100
1. ОбС – Хайредин приема отчета за работа на общинската епизоотична комисия в
Община Хайредин.
2. ОбС Хайредин възлага на общинската епизиотична комисия съвместно с
участаковите ветеринарен лекар от общината да продължат актуализирането на
регистъра на животновъдни обекти в селищата от общината.
3. ОбС – Хайредин изразява тревога от състоянието на ветеринарното обслужване на
животните на територията на общината и предлага на д-р Йонов съвместно с
ветеринарните лекари обслужващи общината да проведат срещи по кметствата с
участието на кметовете и заинтересуваните граждани отглеждащи животни с цел
подобряване на ветеринарно – медицинското обслужване на животните.
3. ОбС – Хайредин задължава Кметовете на населените места да оказват
необходимото съдействие с помощен персонал за ваксиниране на животните в
изпълнение мерките по държавната профилактична програма.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т. 4.Докладни:
4.1. Вносител: Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин, относно:
Даване право за добиване и продажба на тополови дървета намиращи се в
регулацията на селата в общината.
Тази докладна бе обект на обсъждане на всички комисии, изказаха мнение
общинските съветници г – н Цветомир Кръстев, г- н Ангел Стефанов, г- н П. Попов.
Председателите на ПК също прочетоха и своето предложение за решение: Председателя на
ПК по „ БиФ” г –н Николай Кожухарски – изказа мнението и предложението, което
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възникна в ПК по „БиФ”, а именно: за първи клас – 50 лв. такса на корен на 1 куб.м., за втори
клас – 40 лв., такса на корен на 1 куб. м. Председател на ПК по социални дейности г –жа
Искра Гиздова – добави към предложението на комисията по „БиФ”, и предложението на ПК
по социални дейности, да се дадат дървата за огрев и добитата дребна дървесина
безвъзмездно на училищата и кметствата на територията на Общината.
Кмет на Община Хайредин г- н Радослав Стойков направи някои разяснения
по докладната, като обясни, че на територията на общината в регулацията на селото има
много тополи, които са с изтекъл срок на годност и представляват опасност за живота на
хората. По населени места бяха сформирани комисии, които участваха представители на
кметствата и представител на горското стопанство. Същите след направен оглед представиха
протоколи с конкретни предложения за премахване на потенциално опасни тополи и липи.
Поради това, Кмета на Общината Р. Стойков моли за решение за премахване на тези тополи
по населени места, както следва:
1. Хайредин –
8 бр. тополи и 10 бр. липи
2. Михайлово –
40 бр.
3. Манастирище – 5 бр.
4. Рогозен –
10 бр.
5. Ботево –
9 бр.
-----------------------ОБЩО:
82 БР.
Кмет на Община Хайредин Р. Стойков: Помоли за отношение към този проблем,
на основание чл. 19 от ЗОС и във връзка с чл.36 от Наредба № 5 на ОбС-Хайредин “За реда за
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество” Вашето
решение за откриване на процедура за провеждане на конкурс /търг/ за отдаване и ползване
на маркирана дървесина /тополи и липи/ находящи се в селата от общината и одобрите
началната цена на корен, която да бъде обявена за продажба чрез конкурс /търг/, съгласно
Наредба № 5 на ОбС.
След като бяха съгласувани мненията на общинските съветници, Кмета на Общината
и кметове на кметствата се стигна до общо становище. Направени бяха някой допълнения и
от останалите общински съветници, във връзка с таксите на корен на 1 куб.м., а именно
първи клас – 40 лв.на корен на 1 куб.м., втори клас – 30 лв., трети клас – 15 лв., четвърти клас
– 10 лв., дребна дървесина – 6 лв., дърва за огрев -5 лв., а за липовата дървесина
предложението бе: първи клас – 85 лв., втори клас – 80 лв., трети клас – 75 лв., четвърти клас
– 40 лв., пети клас – 6 лв.
Г – н Николай Кожухарски – Председател на ПК по „БиФ”, се съгласи с
предложението на останалите общински съветници.
Председателя на ОбС г- н В. Александров подложи на гласуване точка първа от
проекта за решение така както е предложен в докладната на Кмета, а именно: „ОбСХайредин дава съгласието си за премахване /добиване/ на 83 бр. тополи и липи на
територията на Община Хайредин, при спазване на изискванията на чл. 39, ал.1 от
Наредба № 14 за “Изграждане и опазване на зелените системи на територията на
Община Хайредин”.
и съвета гласува така:
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПЪРВА ТОЧКА СЕ ПРИЕМА.
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Председателя на ОбС подложи на гласуване точка втора от проекта за решение,а
именно” ОбС-Хайредин възлага на Кмета на Община Хайредин да открие процедура за
провеждане на конкурс /търг/ за продажба на тополова и липова дървесина, съгласно
изискванията на Наредба № 5 на ОбС-Хайредин и определя начална цена, както следва:
А/ - тополова дървесина
№
по
ред
1
2
3
4
5
6

Категория дървесина
І клас
ІІ клас
ІІІ клас
ІV клас
Дребна дървесина
Дърва за огрев

Такса на корен на
1 куб.м.
40
30
15
10
6
5

Б/ - липова дървесина
№
по
ред
1
2
3
4
5
и съвета гласува:

Категория дървесина
І клас
ІІ клас
ІІІ клас
ІV клас
Дребна дървесина
-

Такса на корен на
1 куб.м.
85
80
75
40
6
-

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 11
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - 1
ВТОРА ТОЧКА СЕ ПРИЕМА.

Председателя на ОбС подложи на гласуване точка трета и четвърта, който се
оформиха след възникналите коментари, а именно: Получените средства от добитата
дървесина да се разпредели 50% за подпомагане издръжката на училищата и 50% за
кметствата и Общината.
ОбС – Хайредин приема отпадъчния материал от дървесината да се предостави
безвъзмездно на училищата и кметствата за огрев. След задоволяване нуждите на
училищата и кметствата при наличието на дребна дървесина и дърва за огрев да се
продаде съгласно изискванията и цени определени в точка 2.А и Б.
и съвета гласува така:
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ТРЕТА И ЧЕТЪРТА ТОЧКА СЕ ПРИЕМА.
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Председателя на ОбС г-н В. Александров подложи на гласуване направеното
предложение на г-н Кожухарски, но не за сумата от 50 и 40 лева, а за сумите както са
изброени по горе и ОбС гласува цялостно предложението и взе
РЕШЕНИЕ
№101
1. ОбС-Хайредин дава съгласието си за премахване /добиване/ на 82 бр. тополи и
липи на територията на Община Хайредин, при спазване на изискванията на
чл. 39, ал.1 от Наредба № 14 за “Изграждане и опазване на зелените системи
на територията на Община Хайредин”.
2. ОбС-Хайредин възлага на Кмета на Община Хайредин да открие процедура
за провеждане на конкурс /търг/ за продажба на тополова и липова дървесина,
съгласно изискванията на Наредба № 5 на ОбС-Хайредин и определя начална
цена, както следва:
А/ - тополова дървесина
№
по
ред
1
2
3
4
5
6

Категория дървесина

Такса на корен на
1 куб.м.

І клас
ІІ клас
ІІІ клас
ІV клас
Дребна дървесина
Дърва за огрев

40
30
15
10
6
5

Б/ - липова дървесина

№
по
ред
1
2
3
4
5

Категория дървесина

Такса на корен на
1 куб.м.

І клас
ІІ клас
ІІІ клас
ІV клас
Дребна дървесина
-

85
80
75
40
6
-

3. Получените средства от добитата дървесина да се разпредели 50% за
подпомагане издръжката на училищата и 50% за кметствата и Общината.
4. ОбС – Хайредин приема отпадъчния материал от дървесината да се
предостави безвъзмездно на училищата
и кметствата за огрев. След
задоволяване нуждите на училищата и кметствата при наличието на дребна
дървесина и дърва за огрев да се продаде съгласно изискванията и цени
определени в точка 2.А и Б.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”
9

- 12

“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т 4.2 от дневния ред: Вносител:Цветанка Студенобушка Директор на
ОУ”Г.Червеняшки”с.Михойлово относно:Актуализация на
бюджета на училището за 2008 г.
Тази докладна бе разглеждана в ПК по „БиФ” и ПК по социални дейности и
Председателите на двете комисии дадоха съгласието си и предлагат на ОбС да се приеме
докладната на директорката Цветанка Студенобушка от с. Михайлово.
Председателя на ОбС подложи на гласуване докладната и ОбС взе
РЕШЕНИЕ
№ 102
1.ОбС – Хайредин приема докладната на директорката на ОУ „Г. Червенящки”
с.Михайлово и актуализира бюджета на училището за 2008 г., както следва:
- по приходната част – увеличава приходната част на бюджета ОУ „ Г. Червеняшки” с.
Михайлово с 6 820 лв. от наем земя ;
- по разходната част – средствата от 6 820 лв., да се разпределят по параграфи както
следва:
§ 02-02 – 2 000 лв.;
§ 02-08 – 1000 лв.;
§ 10 -15 – 200 лв.;
§ 10 – 16 – 1 304 лв.;
§10 -20 – 700 лв.;
В т. ч. външни услуги – 500 лв., и телефони – 200 лв.;
§ 10 – 30 – 300 лв.;
§ 10- 51 – 516 лв.;
§ 10 – 91 – 800 лв.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.4.3 от дневния ред: Вносител: Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин,
относно:Определяне на цена за право на преминаване и право на
прокарване отклонения от общи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура през имоти частна и публична
общинска собственост.
Председателя на ОбС г-н В. Александров предостави думата на Кмета на
общината.
Кмет на Община Хайредин Р. Стойков: направи някой пояснения, относно
докладната представена на вниманието на общинските съветници, че съгласно Закона за
устройство на териториите чл. 192. ал.3 “Правото на преминаване през държавни или
общински поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно
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икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител, съответно със заповед
на кмета на общината.”
ал.6 “Цената на правото на преминаване се определя по реда на чл. 210 и се заплаща преди
издаване на заповедите.”
Чл. 193 ал. 4 “ Правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура през държавни или общински поземлени имоти се учредява,
когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на
областния управител, съответно със заповед на кмета на общината.”
ал.8 “Цената на учреденото право се определя по реда на чл. 210 и се заплаща
преди издаване на заповедите.”
Чл. 210. ал.1 Изготвянето на оценки и определянето на размера и изплащането на
обезщетения в изрично предвидените в закона случаи се извършват по пазарни цени,
определени от ПК по “Бюджет и финанси” при ОбС - Хайредин.
Всички Председатели на ПК изказаха мнението на комисиите и стана видно, че има
малки допълнения. Г-н Будьони Замфиров – Председател на ПК по „ТСУ”, предложи в
решението да се допълни думата „пазарни”.
Докладната бе обсъждана и във всички ПК и след направените дебати г- н В.
Александров – Председател на ОбС я подложи на гласуване и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№ 103
1.ОбС-Хайредин приема докладната на Кмета на Община Хайредин, на основание
чл.210 от ЗУТ ПК по “Бюджет и финанси” при ОбС – Хайредин да определя по пазарна
цена, право на преминаване и право на прокарване отклонения от общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура през имоти частна и публична общинска
собственост.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т 4.4 от дневния ред: Вносител: Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин,
относно: даване съгласие на Общината да участва с проекти по
ОП на ЕС за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., за
подмяна на улично осветление със светодиодни лампи
захранващи от слънчевата енергия на площадите в Хайредин,
Михайлово, Манастирище и Рогозен, на улиците на който се
намират училищата, детските градини и обществените сгради.
Кмета на общината поиска думата от Председателя на ОбС г –н В.
Александров, която му бе дадена.
Кмет на Община Хайредин Р. Стойков, поясни, че решението на ОбС е нужно
общината да участва с проекти в предстоящото стартиране на Програма за развитието на
селските райони 2007-2013 год., и по специално мерки 322 / обновление и развитие на
населените места /, която финансира реконструкцията и изграждането на уличната мрежа,
тротоари, площади, уличното осветление.
Предлагам ОбС – Хайредин да вземе решение за подготовка проектопредложение
във връзка с инвестиционно намерение за подмяна на улично осветление със светодиодни
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лампи захранвани от слънчевата енергия на площадите в селата Хайредин, Михайлово,
Манастирище и Рогозен. На улиците, на който се намират училищата, детските градини и
обществените сгради.
Моля ОбС да определи лицето което ще представлява пред ОП на ЕС и фирмите
изпълнители.
Г – н В. Александров поясни, че докладната е обсъждана във всички ПК, но е
направено и едно допълнение от ПК по „БиФ”вместо да се изреждат имената на селата
Михайлово, Хайредин, Манастирище, Рогозен да се запише „ селата от общината” и допълни
към текста „ Програма за развитие на селските райони” с думата „ мярка 322”
Г –н Будьони Замфиров – Председател на ПК по „ТСУ” предложи на ОбС да се
гласува като точка 2 в седем дневен срок преди подписване на договора да се представи в
ОбС за одобрение и мнение.
Г-н В. Александров подложи на гласуване така направеното предложение от
Председателя на ПК по „ТСУ” и ОбС гласува така:
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 2
“ПРОТИВ” – 4
“ВЪЗД.СЕ” 6
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.
Г –н В. Александров
допълнения и съвета взе

подложи докладната на гласуване с направените
РЕШЕНИЕ
№ 104

1 ОбС – Хайредин приема докладната на Кмета на общината и дава съгласието си
Общината да участва с проекти по ОП на ЕС за развитие на селските райони 2007 2013
г., мярка 322 за подмяна на улично осветление със светодиодни лампи захранващи от
слънчевата енергия на площадите в селата на общината на улиците на който се
намират училищата, детските градини и обществените сгради. Общината да бъде
представлявана от Кмета на общината.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.4.5 от дневния ред: Вносител: Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин,
относно:Актуализация на бюджета на общината за 2008 г.
Първо бе поискана думата от Кмета на Община Хайредин, която му бе дадена
от Председателя на ОбС г –н В. Александров.
Кмет на Община Хайредин Р. Стойков, направи допълнение и пояснение към
предложената докладна и помоли общинските съветници за следните актуализации на
бюджета в частта на „общинската отговорност”:
1.
за извършване на текущ ремонт на сградата на Общината да бъде
прехвърлена в §§ 10-30 /текущ ремонт/ на дейност „Общинска
администрация” сумата от 3 000 лв.;
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2.
3.

за дейностите по програмата за временна заетост – в §§ 10-20 /външни
услуги/ - 2 717 лв. и §§ 10-15 /материали/ - 711 лв.;
Средствата в размер на 6 428 лв. да се осигурят от дейност „Други
дейности по благоустрояването” §§ 10-15 /материали/ - 1 988 лв. и §§ 1020/външни услуги/ - 4 440 лв.

Г- н П. Попов – общински съветник: От миналия мандат като са правени текущи
ремонти на сградата защо не се представи поне КСС, или някаква справка за извършеното до
момента.
Г-н Замфиров – Председател на ПК по „ТСУ”: За да не стават за в бъдеще такива
недоразумение фирмата търсена ли е за рекламация.
На тези въпроси отговор даде Р. Стойков – Кмет на Община Хайредин.
Председателя на ОбС В. Александров подложи докладната за актуализация на
бюджета на общината за 2008 г., на гласуване и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№ 105
1. Общински съвет – Община Хайредин приема докладната на Кмета на Община
Хайредин и актуализира бюджета на общината в частта „ общинска отговорност”и:
а/ намалява сумата от 6 428 лв. на дейност „Други дейности по благоустрояването” /§§
10-15 /материали/ - 1 988 лв. и §§ 10-20/външни услуги/ - 4 440 лв./
б/ увеличава §§ 10-30 /текущ ремонт/ на дейност „Общинска администрация” – с 3 000
лв.;
в/ увеличение на §§ 10-20 /външни услуги/ - с 2 717 лв. на дейност „ПВЗ” и на §§ 10-15
/материали/ - с 711 лв. на дейност „ПВЗ”.”
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.4.6 от дневния ред: . Вносител: Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин,
относно:Утвърждаване размера на основния и допълнителен
платен годишен отпуск на Кмета на общината и кметове на
населени места.
В тази докладна Кмета на Община Хайредин Р.Стойков: моли ОбС да утвърди
размера на основния и допълнителен платен годишен отпуск на кмет на община и кметовете
на населени места както следва:
длъжност
Кмет на Община
Кмет с.Манастирище
Кмет с. Михайлово
Кмет с.Рогозен
Кмет с. Бързина
Кметски наместник

Име, фамилия
Радослав Стойков
Атанас Атанасов
Валери Крумов
Иван Бешировски
Светлин Цветков
Радка Мермерска
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чл.155 от КТ
20
20
20
20
20
20

чл. 156, ал.1
20
15
15
15
15
10

с.Ботево
Докладната бе разгледана във всички ПК, председателите на комисиите споделиха, че
докладната е приета, но в ПК по „ контрол на Решенията” се направи предложение да се
подготви отчет до края на месец декември 2008 г., за ползваните отпуски от общинска
администрация.
Председателя на ОбС В. Александров подложи на гласуване докладната и
предложението на ПК по” контрол на решенията” и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№ 106
1.ОбС – Хайредин приема докладната на Кмета на Община Хайредин и утвърждава
размера на основния и допълнителен платен годишен отпуск на кмет на община и
кметовете на населени места както следва:
длъжност
Име, фамилия
чл.155 от КТ
чл. 156, ал.1
Кмет на Община
Радослав Стойков
20
20
Кмет с.Манастирище
Атанас Атанасов
20
15
Кмет с. Михайлово
Валери Крумов
20
15
Кмет с.Рогозен
Иван Бешировски
20
15
Кмет с. Бързина
Светлин Цветков
20
15
Кметски наместник
Радка Мермерска
20
10
с.Ботево
2. ОбС –Хайредин възлага на Кмета на Общината ежегодно в края на месец декември,
да изготвя справка за ползваните отпуски от общинска администрация и я внася в ОбС
за разглеждане.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.4.7 от дневния ред: Вносител: Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин,
относно:Включване имоти общинска собственост в залесителен
проект „Горски плантации „ върху изоставени земеделски и не
земеделски земи в България” по протокола на „Киото”.
Председателя на ОбС г –н В. Александров даде думата на Кмета на Община
Хайредин, който посочи: Във връзка с писмо № 440/15.05.2008 г.,на Държавно Горско
Стопанство гр. Оряхово, относно: Актуализиране на формация за подходящи горски и
земеделски земи, върху който да се изпълни залесителен проект „ Горски плантации върху
изостанали земеделски и не залесени земи в България” по протокола на „Киото”, Ви
предлагам следните имоти на населени места:
 Землище Хайредин –
част от имот № 353001 в размер на 177 дка.,
 Землище Манастирище – част от имот № 202026 в размер на 50 дка.;
 Землище Рогозен –
част от имот № 106001 в размер на 68 дка.;
част от имот № 019022 в размер на 19 дка.;
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Докладната бе разглеждана във всички ПК и Председателите на комисиите
предложиха на ОбС Хайредин да се подкрепи докладната и се вземе решение.
Председателя на ОбС В. Александров подложи докладната на гласуване и съвета
взе
РЕШЕНИЕ
№ 107
1. ОбС – Хайредин приема докладната на Кмета на Община Хайредин и утвърждава
за включване в залесителен проект „ Горски плантации върху изоставени
земеделски и не залесени земи в България” по протокола на „Киото”следните
имоти:
 Землище Хайредин –
част от имот № 353001 в размер на 177 дка.,
 Землище Манастирище – част от имот № 202026 в размер на 50 дка.;
 Землище Рогозен –
част от имот № 106001 в размер на 68 дка.;
част от имот № 019022 в размер на 19 дка.;
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.4.8 от дневния ред: Вносител: Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин,
относно: Проект “Реконструкция на селищна водопроводна
мрежа от о.т.35 до о.т.83 през о.т. 54,56,63,62 и 60 и по
ул.”Минзухар”, “Крум Аврамов” и “Димитър Благоев” на с.
Хайредин, община Хайредин”.
Председателя на ОбС Хайредин г –н В. Александров предостави думата на
Кмета на общината Р. Стойко, които поясни на всички общински съветници, че
водопроводната мрежа в общината е морално и технически остаряла. Всички сме свидетели и
потърпевши на многобройни аварии, в следствие на което се получават загуби на питейна
вода.
Намерението на община Хайредин е да се възползва от отворените Оперативни
програми, които са за подобряаване на инфраструктурата на населените места и да
кандидатства пред ПУДООС с проект за
подмяна на водопроводната мрежа на
ул.”Минзухар”, ул. “Крум Аврамов” и ул. “Димитър Благоев” в с. Хайредин.
Докладната бе разглеждана във всички ПК, но по – задълбочено в ПК по „ТСУ” и
комисията предложи: към поднесената до момента докладна да бъде представена и скица в
която са нанесени имената на улиците и растоянията, която да дава по – голяма яснота.
Такъв материал бе представен на вниманието на общинските съветници и бе разгледан.
Председателя на ОбС В. Александров подложи на гласуване докладната и съвета
взе
РЕШЕНИЕ
№ 108
1.ОбС-Хайредин дава съгласие и възлага Кмета на Община Хайредин да кандидатства
пред ПУДООС с проект “Реконструкция на селищна водопроводна мрежа от о.т.35 до
о.т.83 през о.т. 54,56,63,62 и 60 и по ул.”Минзухар”, “Крум Аврамов” и “Димитър
Благоев” на с. Хайредин, община Хайредин”.
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ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.5 от дневния ред: Вносител: Искра Гиздова-Председател на ПК по социални
дейности относно:Отпускане на социални помощи за лечение и
погребение за месец юни.
Г-жа Искра Гиздова – Председател на ПК по социални дейности: Прочете на
останалите общински съветници предложенията за решение, който се оформиха в комисията
и предложи молбите да бъдат гласувани като цяло.
ПК по социални дейности предлага на ОбС – Хайредин да се отпуснат еднократни
парични помощи за лечение и погребение на лицата:
- Марица Тодорова Маринова – на 66 години, от с. Манастирище с ЕГН –
4208122015; комисията прави предложение за 50 лв.;/ петдесет лева /;
- Тодора Блажева Линчева - на 74 години, от с. Манастирище с ЕГН –
3409082099; предложението на комисията е 50 лв.;/ петдесет лева /
- Димитра Тодорова Младеновма – на 65 години от с.Манастирище с ЕГН –
4311071977; предложението на комисията е 50 лв.;/ петдесет лева /;
- Борис Стефанов Минишки – 72 години, от с. Манастирище с ЕГН –
3608202026; предложението на комисията е 50 лв.; / петдесет лева /;
- Любен Йорданов Вацов – от с. Хайредин;предложението на комисията е за 80
лв.; / осемдесет лева /;
- Христо Сандов Велков – от с. Хайредин; ЕГН – 4810141888 ; предложението на
комисията е за 50 лв.; / петдесет лева /;
- Цветана Йорданова Нинова – от с.Хайредин; ЕГН – 5202172176; предложението
на комисията е за 120 лв.;/ сто и двадесет лева /;
- Десислава Ангелова Каменова – за дъщеря й Велина Пепиева Вачева на 2
години, оперирана преди 7 месеца, от с Михайлово; предложението на
комисията е за 120 лв., / сто и двадесет лева /.
- Веселин Иванов Младенов – ЕГН – 8309031923 подпомагане за погребение на
дядо му Младен Нинов Пещенски от с. Манастирище; комисията предлага
помощ в размер на 100 лв./ сто лева /;
Председателя на ОбС г –н В. Александров подложи на гласуване молбите на
гражданите с направените предложения от ПК по „социални дейности „и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№ 109
1. ОбС-Хайредин уважава следните молби за отпускане на парична помощ за лечение и
погребение:
- Марица Тодорова Маринова – на 66 години, от с. Манастирище с ЕГН –
4208122015; комисията прави предложение за 50 лв.;/ петдесет лева /;
- Тодора Блажева Линчева - на 74 години, от с. Манастирище с ЕГН –
3409082099; предложението на комисията е 50 лв.;/ петдесет лева /
- Димитра Тодорова Младеновма – на 65 години от с.Манастирище с ЕГН –
4311071977; предложението на комисията е 50 лв.;/ петдесет лева /;
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-

-

Борис Стефанов Минишки – 72 години, от с. Манастирище с ЕГН –
3608202026; предложението на комисията е 50 лв.; / петдесет лева /;
Любен Йорданов Вацов – от с. Хайредин;предложението на комисията е за
80 лв.; / осемдесет лева /;
Христо Сандов Велков – от с. Хайредин; ЕГН – 4810141888 ; предложението
на комисията е за 50 лв.; / петдесет лева /;
Цветана Йорданова Нинова – от с.Хайредин; ЕГН – 5202172176;
предложението на комисията е за 120 лв.;/ сто и двадесет лева /;
Десислава Ангелова Каменова – за дъщеря й Велина Пепиева Вачева на 2
години, оперирана преди 7 месеца, от с Михайлово; предложението на
комисията е за 120 лв., / сто и двадесет лева /.
Веселин Иванов Младенов – ЕГН – 8309031923 подпомагане за погребение
на дядо му Младен Нинов Пещенски от с. Манастирище; комисията
предлага помощ в размер на 100 лв./ сто лева /;
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Председателя на ПК г –жа Искра Гиздова поясни, че има и други молби, които са
постъпили в ОбС, точно в деня на провеждане на заседанието на ПК по «социални
дейности», /но не са разглеждани / и предлага на ОбС да останат за разглеждане за
следващото заседание на ОбС – Хайредин през месец юли.
По т. 6 от дневния ред: Питания, изказвания и предложения на граждани.
По тази точка бяха зададени въпроси от различно естество, на които отговор даде
Кмет на Община Хайредин Р. Стойков и Председателя на ОбС г –н В. Александров.
Г – жа Галина Здравкова – Председател на ПК по «контрол на решенията»:
Да се измести заседанията на ОбС вместо всеки последен петък от месеца, да се приеме
провеждането да е всяка последна сряда от месеца, за да има повече време за оформянето
на Протокола, изготвянето на справите.
Г – н В. Александров: това ще се доизясни на следващото заседание на ОбС, Като
се направи писмено предложение.
Г – н П. Попов – общински съветник: Да се изясни въпроса с часовете в, които ще
се провеждат заседанията, някои от общинските съветници сме учители и не са ни удобни
тези сутрешни часове.
Г – н В. Александров – Председател на ОбС: Ние сме зависими от «ДСК», тъй
Като работното време на « ДСК» приключва в 17.00 ч., и се поставя сигнална охранителна
система, което налага по – задълбочено обсъждане на този въпрос.
Г –н Р.Стойков – Кмет на Община Хайредин: Искам да Ви запозная с няколко
неща:
- Директорката на СОУ «В. Воденичарски» е подала молба за напускане;
- Започва ремонта на пътя Бързина – Рогозен;
- За язовирите съм много притеснен, там състоянието е плачевно;
- Смея да кажа, че на територията на Община Хайредин се провеждат сериозни
полицейски акций;
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- Хората, които са назначении от ПВЗ ще подпомагат дейността на полицията, предстои да
им се раздадат подходящи униформи, да се въведе някакъв ред;
- Разочарован съм от факта, че лампите за уличното осветление са изпочупени, кошчетата
се крадат;
Г -н Б.Божков –общински съветник: Участъка от пътя Бързина – Рогозен, да се
предложи на областното ръководство да премине от четвъртокласна пътна мрежа в
третокласна пътна мрежа. На които въпрос Кмета на общината отговори, че вече е
изпратено такова предложение.
Г – н Светлин Цветков – Кмет на с .Бързина: За пътя Бързина – Ботево, ще бъде
ли възможно да се отклонят хора, за да може този проблемен за много всекидневно
пътуващи хора да се разреши, да се укастрят храсталаците, там преминаването вече е
почти невъзможно? Да дам една препоръка във връзка с тези светодиодни лампи, те може
да са икономични, но батериите с които се зареждат са много скъпи. Да попитам отново,
защо се гласуват тези Наредба / за обществения ред и сигурност /, като няма никакъв
контрол, колко глобени лица има до момента за неизпълнението им ?
Г- н Р. Стойков – Кмет на Община Хайредин: Невъзможно е да се отклоняват
хора от ПВЗ / програмата за времена заетост / за извършването на други дейности, а що се
отнася до нарушаването на обществения ред и налагането на глоби този въпрос се отнася
до всички нас кметовете, тъй като ние сме задължени да извършваме тази дейност.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12.55 ч.

Техн. сътрудник:………………...
/ Д. Димитрова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ :…………….……..
ОбС-Хайредин / В.Александров/
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