ПРОТОКОЛ
№ 11
от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 22.07.2008г.
Място на провеждане: Заседателната зала на Общински съвет - Хайредин.
Начало: 09.30 часа.
Край: 12.35 часа.
Днес на 22.07.2008 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 Ангел Стефанов и г-н Цветомир Кирилов Кръстев, който влизат малко
по – късно на заседанието.
На заседанието присъстваха още: г-н Радослав Стойков – Кмет 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 Атанас Атанасов – Кмет с.Манастирище, г – н Валери Крумов –
Кмет на с. Михайлово, г-жа Веселка Ефтимова – Директор на ОУ”Христо Ботев”с.
Манастирище, г –жа Цветанка Студенобушка – Директор на ОУ „Горан Червеняшки” с.
Михайлово, г – жа Галя Панчева – Директор на ОУ „Кирил и Методий” с. Рогозен, г –жа
Мадлена Гълъбова – Директор на СОУ „В. Воденичарски” с. Хайредин, г –н Валентин
Петров – гл.счетоводител при Община Хайредин, 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
кметове на кметства, Уважаеми Зам.Кмет на Община Хайредин, госпожи и
господа!
Откривам поредното заседание на Общински съвет -Хайредин.На заседанието
присъстват единадесет общински съветници, имаме мнозинство и ОбС може да
вземе Решения. Предполагам, че след няколко минути ще дойдат и другите двама
общински съветници.
С уведомително писмо Ви е предложен и проект за дневен ред. Той бе обект
на обсъждане на заседанията на ПК. Бях информиран от Председателя на ПК по
„БиФ”г –н Николай Кожухарски и Председателя на ПК по „ТСУ” г –н Будьони
Замфиров, че са постъпили и още две докладни и предлагам за включването и в
дневния ред.
- Молба от ръководството на ЛРД с.Хайредин, за отпускане на средства за
провеждане на състезание по ловна стрелба, с участието на дружинки от региона.
- Докладна от Кмета на с. Рогозен, относно:Актуализация на бюджета на
кметство Рогозен за 2008 г.
Тези два материала са били обект на обсъждане на заседанията на ПК,
посочи г-н Александров и попита има ли други предложения за допълнение и
измениния. Няма, не виждам вдигнати ръце, затова предлагам да се гласува дневния ред
с предложените допълнения.

дневен ред:

1.Информация за състоянието на училищната мрежа и подготовката на
материално – техническата база за новата учебна 2008/2009 г., на територията на
Община Хайредин. Подготовка на КСС по училища.
Докл.ст.специалист”хуманитарни дейност”

1

2. Отчет на Председател на ОбС – Хайредин, за дейността на Общинския съвет и
неговите комисии за периода от месец ноември 2007 г., до месец май 2008 г.,
Докл. В.Александров – Председател на ОбС
3. Докладни:
3.1.Вносител: В. Александров – Председател на ОбС – Хайредин, относно:
Писмо № 91-00-90 / 2 / и писмо № 9100 – 90 / 3 /с вх.№ 160/07.07.2008 г., на Областния
Управител, за включване на текст към вече приетите Наредби на ОбС „при извършване
на стопанска и търговска дейност, да се изисква удостоверение за регистрация по смисъла
на Закона за занаятите и майсторско свидетелство”.
Докл.В.Александров – Председател на ОбС
3.2. Вносител: Р.Стойков – Кмет на Община Хайредин, относно:
Споразумение за общинско сътрудничество съгласно чл. 59 от ЗМСМА - участие на
Община Хайредин, като партньор в „Оперативна програма административен капацитет”,
приоритети ос 1 „ Добро управление”, приоритети 1.4 „ Администрацията – партньори на
бизнеса” , заглавие „ Общините партньори на бизнеса”.
Докл.Р.Стойков – Кмет на Община Хайредин.
3.3. Вносител: Р.Стойков – Кмет на Община Хайредин, относно:
Отменяне на Наредба № 3 на ОбС – Хайредин „ за регистрация, организация и работа на
обектите за търговия и туризъм и битови услуги в Община Хайредин.
Докл.Таня Тодорова – административен секретар
на Община Хайредин.
3.4.Вносител: Димитър Тодоров Ценов – Председател на ЛРД с. Хайредин, относно:
Отпускане на средства за провеждане на състезание по ловна стрелба, с участието на
дружинки от региона.
Докл.Секретар на ЛРД с.Хайредин –Николай Киков
3.5.Вносител: Иван Бешировски – Кмет на с. Рогозен, относно:
Актуализация на бюджета на кметство Рогозен за 2008 г
Докл. Иван Бишировски- Кмет с. Рогозен
4. Вносител: Искра Гиздова – Председател на ПК „социални дейности”
Отпускане на социални помощи за лечение и погребение .

Докл. Председател на ПК”социални дейности”

5. Питания, изказвания и предложения на граждани.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 11
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА.

Г- н В.Александров – Председател на ОбС Хайредин: Преминаваме към
обсъждане на т.1 от дневния ред, а именно:
По т.1 от дневния ред:Информация за състоянието на училищната мрежа и
подготовката на материално – техническата база за новата
учебна 2008/09 г., на територията на Община Хайредин.
Подготовка на КСС по училища.
Г- н Александров – Председател на ОбС – Хайредин: Уважаеми господа
общински съветници Вие знаете, че с Решение № 99 от 26.06.2008 г., Протокол № 10 на
ОбС, ние изграждаме временна комисия, която имаше за задача да проведе срещи по
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училищата с ръководствата и педагогическите колективи и изясни на място
състоянието на училищната мрежа и подготовката на материално – техническата
база за новата учебна година и затова предоставям думата на членовете на тази
комисия, за да ни запознаят с резултатите от проведените срещи по училища.
Предоставям думата на г –жа Искра Гиздова – Председател на ПК „социални
дейности” и член на временната комисия, изградена с Решение № 99 от 26.06.2008 г.,
да информира за резултатите от тези срещи.
Г- жа Искра Гиздова – член на комисията:От проведените срещи е видно, че
училищата в с. Рогозен и с. Михайлово са готови да отворят врати за новата учебна
година. Затруднения има в СОУ „В. Воденичарски” с. Хайредин, то е породено от
освобождаването на директорката и ОУ „Христо Ботев”с. Манастирище, също има
затруднения това беше дебатирано и в ПК по социални дейности.
Г –н В.Александров – Председател на ОбС - Хайредин: Благодаря на г –жа
Искра Гиздова! Сега като Председател на ПК по „социални дейности”, отново трябва
да изслушаме предложението на комисията.
Г- жа Искра Гиздова - Председател на ПК по „социални дейности”:В
комисията също се оформиха няколко предложения с които да излезем пред ОбС, а
именно: 1. Училищата в с. Михайлово и с. Рогозен са готови да отворят врат, както вече
казах преди малко, по - големи затруднения срещат СОУ „В.Воденичарски” в с.Хайредин
и ОУ „Хр.Ботев”с.Манастирище.
2. Предложението на ПК е – десет хиляди лева дотация от общината за
ОУ”Христо Ботев”с.Манастирище и другите средствата да се осигурят от
спонсорства, за да се подпомогне училището да преодолее кризисното състояние в което
се намира. Това училище изпитва силни затруднения, а не разполага с необходимите
средства, но бях информирана от г –жа Веселка Ефтимова - Директор на ОУ”Христо
Ботев”, че ще бъдат необходими средства от общината, не 10 000 лв., /десет хиляди
лева /, а около 6 000 лв.,/ шест хиляди лева /допълнително/.
3. На ПК – стана дума, за одобрен проект от Агенцията за енергийна
ефективност и детайлно обследване на ОУ”Хр.Ботев” с. Манастирище, защо общинска
администрация до момента не е уведомила ОбС – Хайредин и не е направила стъпки във
връзка с кандидатстване със сумата по проекта?
4. ПК предлага на ОбС Хайредин, да вземе Решение изплатените задължения за
доставка на въглища и не изплатените хиляда и четиристотин лева / за с.Манастирище
/да бъдат поети от общинския бюджет, на основание т.20 от системата на
делегираните бюджети на Общината.
В 9.50 ч., влизат общинските съветници г –н Ангел Стефанов и г – н
Цветомир Кирилов Кръстев.
Г- н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин:Ако има някои от
общинските съветници, моля да вземат отношение по въпроса.
Г –н Николай Кожухарски – Председател на ПК по „БиФ”:В комисията по
„БиФ”,също беше разгледан проблема с училищната мрежа, но не съм доволен от
информациите които се подават, непрекъснато нови цифри, нови информации. Защо по
това време на годината ние обсъждаме това, какво наложи да се стигне до тук?
Г- н Будьони Замфиров – Председател на ПК по „ТСУ”: Ние като комисия по
териториално и селищно устройство обърнахме повече внимание на КСС, които са
направени за ремонтите в училищата. Там видяхме някои несъответствия. Принципно
приемаме да се подпомогне финансово училището в с. Манастирище, но след като
училищното ръководство докаже своите нужди и намерения.
Г – жа Галина Здравкова – Председател на ПК по „контрол на
Решенията”:Комисията реши да се подпомогне училището, но след приключването на
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ремонтите да се направи отчет за изразходените пари и се представи в ОбС. Имаме и
един въпрос: Защо проблема е само в ОУ „Хр. Ботев „ с.Манастирище?
Г –жа Веселка Ефтимова – Директор на ОУ „Хр. Ботев” с. Манастирище
даде отговор на поставените и въпроси и стона ясно, че разчета е направен на 84 бр.
ученици, към момента са 69 бр. и това е основната причина.
Г –н Цветомир Кръстев – общински съветник: Вижда се, че няма разхищения
от месец януари, разходите са сведени до минимум.
Г –н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин: Думата имат и другите
общински съветници.
Г –н В. Петров – гл.счетоводител на Община Хайредин: Да дам отговор на
въпроса поставен от г- жа Гиздова. Това се текущи задължения, това е ротимнна
процедура, няма нищо нередно.
Г - н П. Попов- общински съветник: Няма да говоря много. Миналия мандат
нищо не се направи и сега няма. Нека всеки да поеме своите отговорности, да застане на
своето ниво, нека се борим и така да вървим.
Г –н В. Александров: Думата могат да вземат и кметовете на кметства и
директорките на училищата.
Г –н Р.Стойков – Кмет на Община Хайредин: Вие всички знаете, че училищата
са минали на делегирани бюджети, този проблем сага е в училищата, а следващата
година ще дойде и в детските градини. По въпроса с въглищата / за училището в с.
Манастирище / миналата година парите са били в общината, сега се в училищата – това
е факт.
Г –жа Гиздова – общински съветник: По отношение на обследването за
Енергийна ефективност, което е пристигнало в общинска администрация още януари
месец /за ОУ”Христо Ботев” с.Манастирище,СОУ „В.Воденичарски”, за ДСХ с.
Хайредин / защо не сме уведомени, защо не се направиха някакви постъпки и може би сега
нямаше да има нужда от тези средства. Ние имаме уверението от ст.специалиста гжа Цонова, че и тя не знае за такова нещо.
Г –н Р.Стойков – Кмет на Община Хайредин: Има ли необходимост да се прави
проект, това е въпроса?Тук става въпрос за Енергийна ефективност, първо не се знае
дали училището ще съществува, този проект още не е одобрен, ние сега тук за пореден
път коментираме този тежък проблем и не можем да кажем дали след Нова година ще
има училище, или не и кое ще бъде то.
Г –н В. Петров – гл.счетоводител на Община Хайредин: Може ОбС да
финансира учебните заведения. На мен ми се постави въпрос във Министерството на
финансите защо не се прави оптимизация на училището след като намаляват децата?
Г –н Р. Стойков – Кмет на Община Хайредин: Нямаме намерения да
съкращаваме учители. Нека си върнем общината на хората, но и хората в общината. С
тази първа точка ние правим един отчет, никак не е приятно това, че са излезли толкова
много деца от ОУ “Христо Ботев” с. Манастирище. Когото правихме извънредното
заседание на ОбС месец март, всички Вие госпожи директорки казахте, че ще
издържите. Има и друг проблем, че ако хората имат работа ще стоят тук, но много от
условията не им харесват и ги карат да излизат навън.
Г –н В. Александров – Председател на ОбС: Нека прочета предложението за
Решение на общинска администрация и ще продължим да обсъждаме, а то е:
1. ОбС – Хайредин приема информацията на ст.специалиста „хуманитарни дейности”и
директорките на училищата, за състоянието на училищната мрежа и подготовката на
материално – техническата база за новата учебна 2008/09 учебна година.
2. ОбС – Хайредин изразява тревога от състоянието на ОУ” Хр.Ботев” с.Манастирище.
3.ОбС – Хайредин на основание докладната на временната комисия създадена по
изпълнение на Решение № 99 от 26.06.2008 г., Протокол № 10, дава съгласието си да се
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отпуснат 6 000 лв., / шест хиляди лева /за подпомагане издръжката на ОУ”Христо
Ботев” с. Манастирище.
4.ОбС – Хайредин възлага на Кмета на Община Хайредин съвместно с кметовете на
селата Манастирище и Хайредин и директорките на училищата ОУ „Христо Ботев”с.
Манастирище и СОУ „В. Воденичарски” с. Хайредин, до края на месец юли 2008 г., на
работни срещи да изяснят най - необходимите ремонтни работи, които ще се извършат
приз 2008 г., в тези училища, тяхното финансиране с цел подготовката на материално –
техническата база за новата учебна 2008/09 г.,
Г- н Цветомир Кръстев-общински съветник: Предлагам да се допълни
някакъв срок, да се съставят и критерии.
Г –н Будьони Замфиров –Председател на ПК по „ТСУ”:Този проект за
Енергийна ефективност, би помогнал до известна степен. Ако се подмени осветлението в
класните стай, то ще бъде и по – икономично.
Г –н Ангел Стефанов - общински съветник: Съгласен съм и потвърждавам
мнението на г- н Кръстев, нека да дадем срок и предложат критерии за
функционирането на училищата на територията на общината.
Г –н Попов- общински съветник: Къде е информацията на ст.специалиста гжа Ирина Цонова?
Г – жа Ирина Цонова – ст.специалист”хуманитарни дейности”при Община
Хайредин: Първо сме учители и би трябвало да запазим добрия тон до края на
заседанието, за да покажем на всички пример. Направих всичко възможно, за да дам
такава обобщена информация, която Вие всички искахте. Обобщила съм цялата
информация на всяко едно училище, има и едно уведомително писмо. Според мен сме
спазили всичко по Решение № 52 на ОбС.
Да внеса повече яснота по проблема, бях и на комисията по „социални
дейности”-за учебната 2007/2008 година в училище СОУ „В.Воденичарски” работят 19,5
бр. педагогически персонал, в т.ч. 18,5 учители и 1 директор.
Преобладават
правоспособни учители – магистри, като 1 е носител на ІІ ПКС. Пътуващите учители са
5. Обявените места са за учители по английски език, физика и астрономия,физическо
възпитание и спорт, и по ИТК от 01.09.2008г. През учебната 2008/2009 година, в
училището ще работят 19,5 учители и 6 бр. обслужващ персонал/завеждащ
административна служба, работник поддръжка, нощни пазачи – 2 бр. и чистачи – 2 бр./.
Броят на учениците в началото на учебната година е185, а в края – 174, като 5 ученика
са придошли, 2 са отпаднали, 2 са със специални образователни потребности, 6 са на
самостоятелна форма на обучение.
Средният успех от ДЗИ по БЕЛ, история и цивилизация и география е добър, по
биология – мн. добър, по математика – слаб. Разминаване има при съпоставка на
резултата от ДЗИ по математика и средният годишен успех на ученика. Участието на
учениците от училището в олимпиади и национални състезания, дейностите за
повишаване на професионалните компетенции, както и взаимодействието със
социалната среда. СОУ „Васил Воденичарски” е училище с екип от квалифицирани
педагози, активни при организиране на културни и училищни мероприятия с обществена
значимост. Необходимо е по - активно участие в разработването на проекти с цел
подобряване качеството на УВП, МТБ и психо - климата в училището.
За учебната 2007/2008 година училище ОУ „ Кирил и Методий” с. Рогозен е
осигурено с 9 броя правоспособни учители, в т. ч. – директор, като преминалите
квалификационни форми през учебната година са 2-ма на национално ниво и 5 на
регионално. Затруднения се срещат при осигуряване на учител по математика,
информатика и физика. През учебната година, мястото е заето от пенсионер. Проблем
е и учител-лектор по френски език за VІІ и VІІІ клас. Пътуващите учители са 5.От
01.07.2008 г. е обявено 1 място за учител по математика, информатика и физика.
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Общо персонал за учебната 2008/2009 г. – 11, от които: 8 педагогически и 3 помощен.
Броят на учениците в началото на учебната година е 96, а в края – 97, като 4 ученика са
напуснали и 4 са придошли, 1 ученик е отпаднал, поради семейни причини. Търси се
съдействието на родителите за упражняване на обществен контрол върху поведението
на децата извън училището.Извинените отсъствия / средно на един ученик/ са 29, а не
извинените /средно на един ученик/ са 4.70. Наказани са 4 ученика по чл. 139, ал.1, т. 2 от
ППЗНП. 1 ученик завършва по реда на чл. 137 а. Видно е, че материалната база на
училището се опазва и обогатява и от учители, и от ученици, за да бъде то попривлекателно място за всички. Постигнатите резултати в овладяване на знанията
не са високи. Резултатите от външното оценяване на учениците от V клас са
задоволителни. В класа 95 % са деца от ромски произход, чиито родители не проявяват
интерес към възпитанието и обучението на децата си.
Пред училището стои много сериозен проблем – да се научат учениците да
разсъждават и да имат трайни знания, които да постигат чрез по-голямата
практическа насоченост на обучението като разработка на проекти, екскурзии,
изработване на макети, работа в лаборатория. За квалификационна дейност в
бюджета на училището са заделени пари. Учителите участват с желание при
провеждане на различни форми на квалификация, като споделят с колектива
придобитите знания. Най-многобройни и различни по форма са квалификациите,
проведени от РИО-Враца.
Училищното ръководство работи добре със всички институции, намиращи се на
територията на село Рогозен и община Хайредин. Среща разбиране по поставени
въпроси и получава съдействие при необходимост.
Г –н Николай Кожухарски – Председател на ПК по „БиФ” : да гласуваме
предложенията за решение точа по точка.
Г –н В.Александров – Председател на ОбС Хайредин: Според мен доста
изчерпателни бяха дебатите. Подлагам на гласуване предложението на г –н
Кожухарски, за гласуване на проекта за решение точка по точка:
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 3
“ПРОТИВ” – 5
“ВЪЗД.СЕ” - 5
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.
Г –н В.Александров- Председател на ОбС Хайредин предложи да се премине
към гласуване като цяло предложението за решение и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№ 110
1. ОбС – Хайредин приема информацията на ст.специалиста „хуманитарни
дейности”и директорките на училищата, за състоянието на училищната мрежа и
подготовката на материално – техническата база за новата учебна 2008/09 учебна
година.
2. ОбС – Хайредин изразява тревога от състоянието на ОУ” Хр.Ботев”
с.Манастирище.
3.ОбС – Хайредин на основание докладната на временната комисия създадена по
изпълнение на Решение № 99 от 26.06.2008 г., Протокол № 10, дава съгласието си да
се отпуснат 6 000 лв., / шест хиляди лева /за подпомагане издръжката на ОУ”Христо
Ботев” с. Манастирище.
4.ОбС – Хайредин възлага на Кмета на Община Хайредин съвместно с кметовете на
селата Манастирище и Хайредин и директорките на училищата ОУ „Христо
Ботев”с. Манастирище и СОУ „В. Воденичарски” с. Хайредин, до края на месец юли
2008 г., на работни срещи да изяснят най - необходимите ремонтни работи, които ще
6

се извършат приз 2008 г., в тези училища, тяхното финансиране с цел подготовката
на материално – техническата база за новата учебна 2008/09 г.,
5.ОбС –Хайредин възлага на Кмета на Община Хайредин, до края на месец
септември 2008 г., да разработи и предложи критерии за функциониране на
училищата на територията на общината.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - 1
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Председателя на ОбС г-н В.Александров обяви почивка от 11.00 ч., която
продължи до 11.15 ч.
По т.2 от дневния ред: Отчет на Председател на ОбС – Хайредин, за дейността на
Общинския съвет и неговите комисии за периода от месец
ноември 2008 г., до месец май 2008 г.,
Г-н Николай Кожухарски – председател на ПК по „БиФ”:Отчета на
Председателя на ОбС бе разглеждан във всички комисии, а аз като Председател на
бюджетна комисия, първо да кажа, че отчета е написан много - добре, този човек е с
много- голям опит, цифрите са отразени точно и предлагам да се приеме отчета.
Г –н Будьони Замфиров – Председател на ПК по „ТСУ”: Разгледан е
отчета и в комисията по териториално и селищно устройство, предлагаме на ОбС да се
приеме отчета заедно с точка втора за командировките на Председателя на ОбС.
Г-жа Искра Гиздова – Председател на ПК „социални дейности”:
Подкрепяме комисията по „ТСУ” и предлагаме на ОбС да се приеме отчета заедно с
разходите за командировките.
Г –жа Галина Здравкова – Председател на ПК по „контрол на
решенията”:Приемаме препоръката на г-н Александров, като комисия по контрол на
решенията да упражняваме по – голям контрол на ветите решения от ОбС.
Г – н П. Попов – общински съветник:Аз ще бъда кратък и по - различен от
всички останали. Видимо са вложени много усилия, но аз като го разгледах два, три пъти
се опитах да начертая някой основни моменти, но не можах. Стигнах до там, че според
мен Вие се опитвате да създадете една илюзия, че ОбС изпълнява всичко перфектно, но
ОбС е много далече от това, което трябва да свърши. Добре сте изразили броя на
заседанията, на комисиите, на решенията, но какви са резултатите?Взаимодействието
с общинска администрация е добро, но вече дори и прекалено. Повече внимание на ПК и по
– голям контрол от страна на комисията по контрол но решенията.Нека да не се
залъгват гражданите.
Г –н В. Александров – Председател на ОбС: Мисля, че достоа се отклонихме
от темата, в момента обсъждаме отчет на Председателя на ОбС.
Уважаеми колеги,
В качеството си на Председател на ОбС съм изпълнявал задълженията си в
съответствие със ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на ОбС. По
отношение на план – отчета на бюджета на ОбС към 31.05.2008 г., и очакваното
изпълнението за полугодието трябва да отбележа, че в бюджета няма извършени
преразходи на бюджета. Изтеклия период от ноември 2007 г., до май 2008 г., през
който период отчитаме нашата работа, беше белязан и с немалко спорове по
определени въпроси. Естествено е правото на всички да защитава позициите си.
Определено считам, че работата на ОбС, като цяло и Решенията, който ОбС е взимал
са на по – високо ниво в сравнение с предшестващия ОбС. Решенията, който вземаме
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винаги са подкрепени от болшинство общински съветници което е гаранция, че
работата на ОбС е добра и не се политизира.Всеки общински съветник гласува по
съвест, като се съобразява с нормативната уредба.
В заключение изказвам благодарност към всички общински съветници за
тяхната работа, към всички Председатели на ПК, към Кмета на общината и цялата
общинска администрация за положените съвместни усилия при решаването на всички
възникнали въпроси и се надявам, че ще насочим усилията си за утвърждаване на
положителното в работата на ОбС и работим за преодоляване
допуснатите
слабости в интерес на хората,
развитие на общината и утвърждаване на
Европейските стандарти в развитието на общината като цяло.
Г –н П. Попов: Всички знаем за какво става дума, но аз няма да приема отчета.
Г –н Будьони Замфиров: Една препоръка – мисля, че участието на юриста в
Община Хайредин е много – важно, знаете някои път изпадаме в неудобни положения.
Г –н Цветомир Кръстев: Нека комисията по контрол на решенията да има срок
в който да ни информира. Отчет за взетите решения от ОбС и тяхното изпълнение да
се внася на всеки три месеца.
Г –н В .Александров подложи на гласувани отчета и направените допълнения и
съвета взе
РЕШЕНИЕ
№111
1.ОбС – Хайредин приема отчета на Председателя на ОбС, за дейността на
Общинския съвет и неговите постоянни комисии, за периода от месец ноември 2007
г., до месец май 2008 г.
2.ОбС – Хайредин утвърждава извършените разходи за командировки на
Председателя на ОбС за периода януари 2008 г., до май 2008 г., в размер на 61.57 лв.,
/ шестдесет и едни лев и петдесет и седем ст./.
3.ОбС –Хайредин възлага на ПК по „контрол на Решенията” на всеки три месеца да
внася информация, за изпълнението на решенията от ОбС – Хайредин.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - 1
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.3 от дневния ред: Докладни:
3.1.Вносител: В. Александров – Председател на ОбС – Хайредин, относно:
Писмо № 91-00-90 / 2 / и писмо № 9100 – 90 / 3 /с вх.№
160/07.07.2008 г., на Областния Управител, за включване на
текст към вече приетите Наредби на ОбС „при извършване на
стопанска и търговска дейност, да се изисква удостоверение за
регистрация по смисъла на Закона за занаятите и майсторско
свидетелство”.
Г- н В.Александров – Председател на ОбС, обясни на всички общински
съветници, че с писмо № 91-00-90 / 2 / и 9100 – 90 / 3 /с вх.№ 160/07.07.2008 г., на
Областния Управител ни информира, че в изпълнение указанията на Върховна
административна прокуратура с прилагането на Закона за занаятите и с оглед
защитата на гражданите изискват от нас да включим и предвидим съответната
разпоредба в Наредбите за стопанската и търговската дейност на Общински съвет с
текст: „за извършване на стопанска и търговска дейност по смисъла на Закона за
8

занаятите, удостоверение за регистрация се издава при наличието на майсторско
свидетелство”.
Ето защо моля, за Вашето Решение за допълване на Наредба № 12 /
Определяне на местните данъци / с горния текст. Този текст да се допълни към
раздел V / патентен данък /, като се създаде към член 51 нова седма алинея и
предлагам ОбС да гласува.
Председателите на ПК обявиха, че материала е разглеждан във всички ПК и дават
съгласието си и предлагат ОбС да гласува предложеното решение.
Председателя на ОбС г –н В. Александров подложи на гласуване и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№ 112
1. ОбС – Хайредин приема и допълва чл.51 от Наредба № 12 за местните данъци /
Раздел V/ патентен данък с нова седма алинея със следния текст:
„за извършване на стопанска и търговска дейност по смисъла на Закона за
занаятите, удостоверение за регистрация се издава при наличието на майсторско
свидетелство”.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
При гласуването г- н П. Попов – общински съветник – отсъства!
По т.3.2 от дневния ред: 3.2. Вносител: Р.Стойков – Кмет на Община Хайредин,
относно:Споразумение за общинско сътрудничество съгласно
чл. 59 от ЗМСМА - участие на Община Хайредин, като
партньор в „Оперативна програма административен капацитет”,
приоритети ос 1 „ Добро управление”, приоритети 1.4 „
Администрацията – партньори на бизнеса” , заглавие „
Общините партньори на бизнеса”.
Председателя на ОбС г-н В.Александров даде думата на Р.Стойков – Кмет на
Община Хайредин.
Г –н Р.Стойков обясни, че предоставя на вниманието Ви сключено споразумение
за партньорство за общинско сътрудничество, съгласно чл. 59 и следващите от ЗМСМА
и чл.6, ал.2 от ЗФУКПС, за одобрение и предлагам на Общинския съвет да вземе решение.
Председателите на постоянните комисии докладваха, че материала е разглеждан
във ПК и предлагат на ОбС да даде съгласието си за общинско сътрудничество съгласно
чл. 59 от ЗМСМА - участие на Община Хайредин, като партньор в „Оперативна
програма административен капацитет”, приоритети ос 1 „ Добро управление”,
приоритети 1.4 „ Администрацията – партньори на бизнеса”.
Г – н В. Александров – Председател на ОбС подложи докладната на гласуване и
съвета взе
РЕШЕНИЕ
№ 113
1.ОбС – Хайредин на основание чл.59., и чл., 61., ал.1 от ЗМСМА, и чл., 5 , ал., 1
т.21
от ПОДОСНКВОА, одобрява подписаното споразумение за общинско
сътрудничество за кандидатстване и изпълнение на общ проект по оперативна
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програма „Административен капацитет (ОПАК) преоритет ос 1, преоритети 1.4
”Администрацията - партньор на бизнеса”, с водеща община – кандидат община
Бяла Слатина и партньори общините Криводол, Роман и Хайредин.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.3.3 от дневния ред:Вносител: Р.Стойков – Кмет на Община Хайредин, относно:
Отменяне на Наредба № 3 на ОбС – Хайредин „ за регистрация,
организация и работа на обектите за търговия и туризъм и битови
услуги в Община Хайредин.
Г-н В.Александров поясни, че този документ е дебатиран във всички
постоянни комисии и предложи да се премине към гласуване и съвета взе
РИШЕНИЕ
№ 114
1.ОбС – Хайредин приема докладната на Кмета на Община Хайредин и на основание
§ 4, ал.1 на преходните и заключителни разпоредби от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската
дейност отменя Наредба № 3 на ОбС за регистрация, организация и работата на
обектите за търговия, туризъм и битови услуги в Община Хайредин.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
При гласуването г –н П.Попов – общински съветник, отсъства!
По т.3.4 от дневния ред: Вносител: Димитър Тодоров Ценов – Председател на ЛРД с.
Хайредин, относно:
Отпускане на средства за провеждане на състезание по ловна
стрелба, с участието на дружинки от региона.
Г-н В.Александров – Председател на ОбС даде думата на г-н Никола Киков,
да внесе повече ясното по поставеното искане от ръководството на ЛРД с.Хайредин.
На заседанието на ОбС г-н Никола Киков – секретар на ЛРД с. Хайредин, се
обърна към всички присъстващи: Уважаеми Общински съветници, Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми кметове на кметства, Уважаеми Зам.Кмет на Община Хайредин, госпожи и
господа!
През 2007 г., на 21 юли се проведе състезание по ловна стрелба, посветено на
100 - годишнината от създаването на ловна дружинка с. Хайредин.
Същото предизвика интерес всред обществеността на селото и се превърна в
общоселски празник – привлякло много зрители. Ръководството на Ловно – рибарската
дружинка с. Хайредин, възнамерява да превърне това начинание в традиционно и се
обръща към ОбС с. Хайредин, ако намира това за уместно да отпусне необходимите
средства за закупуването на боеприпасите и всичко необходимо за провеждане на
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състезанието. Същият посочи, че предлага сумата от 3 000 лв., / три хиляди лева /. След
него думата взе Председателя на ПК по “БиФ”, които каза че подкрепя молбата и предлага
на ОбС да вземе решение да отпусне сумата от 1 500 лв., / хиляда и петстотин лева /за
подпомагане на провеждането на това мероприятие.
Думата взе и г –н Петър Кременски – общински съветник които каза, че подкрепя
докладната, но предложи сумата от 2 000 лв., / две хиляди лева /.
Г –н Ангел Стефанов - общински съветник, също взе думата и като Председател
на ЛРД с.Михайлово и направи някои допълнителни обяснения във връзка с проведеното
състезание през 2007 г. Поясни, че участват отбори от цялото сдружение “Сокол”,
формират се няколко отбора, които имат право на дубъл и това налага тази сума за
патроните.
Г- н В. Александров – Председател на ОбС подложи първо на гласуване
предложението на г-н Н.Кожухарски – Председател на ПК по “БиФ”, ОбС да отпусне
сумата от 1 500 лв., / хиляда и петстотин лева / и съвета гласува така:
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 5
“ПРОТИВ” – 5
“ВЪЗД.СЕ” - 3
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.
Председателя на ОбС г –н В. Александров подложи на гласуване и предложението
на г- н П.Кременски – общински съветник, което е за 2 000 лв., / две хиляди лева/ и съвета
взе
РЕШЕНИЕ
№ 115
1.ОбС – Хайредин приема молбата от ЛРД с.Хайредин, за провеждане на състезание
по ловна стрелба през месец август 2008 г., и приема да отпусне сумата от 2 000 лв., /
две хиляди лева /. Сумата да се вземе от параграфа за спортни дейности от бюджета
на Община Хайредин за 2008 г.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 7
“ПРОТИВ” – 2
“ВЪЗД.СЕ”
4
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.3.5 от дневния ред: Вносител: Иван Бешировски – Кмет на с. Рогозен, относно:
Актуализация на бюджета на кметство Рогозен за 2008 г
Г –н В. Александров – Председател на ОбС даде думата на Кмета на
кметство с. Рогозен, за да направи пояснение към докладната .
Г- н Иван Бешировски – Кмет на кметство с Рогозен: Принуден съм от наложени
обстоятелства, да Ви помоля да бъдат променени в поименния списък прогласуваните от
Вас средства за капиталов ремонт в § 51 за ул.” Ив.Вазов” и същите бъдат използвани за
ул. Хр. Смирнински” и поради това, че се осуетява изграждането на автоспирка.
Гласуваните от Вас 1000 00 лв., да бъдат прогласувани за доизграждането на
предложената ул. Хр.Смирнински”.
Г –н В. Александров подложи докладната на гласуване и съвета взе
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РЕШЕНИЕ
№ 116
1.ОбС –Хайредин приема докладната на Кмета на с. Рогозен и приема да се промени
поименния списък за ремонт на обектите за 2008 г.,като средствата за ремонт на
ул.”Иван Вазов” и автоспирка, бъдат пренасочени и използвани за ремонт на
ул.”Христо Смирненски”с. Рогозен.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
При гласуването г- н П. Попов присъства!
По т.4 от дневния ред: Вносител: Искра Гиздова – Председател на ПК „социални
дейности”Отпускане на социални помощи за лечение и
погребение.
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:
- Димитрина Симеонова Джурджова – от с. Хайредин, с ЕГН- 2511041873
Предложението на ПК по социални дейности е да се отпусне сумата от 100 лв., / сто
лева/.
- Нели Генова Генова – от с. Хайредин, за дъщеря и Ева Петрова Евгениева ЕГН –
9911021874, комисията предлага сумата от 120 лв., / сто и двадесет лева /.
- Мирослав Кирилов Димов – от с. Хайредин, за синът си Кирил Мирославов Димов
ЕГН - 0041201863, комисията предлага също сумата от 120 лв., / сто и двадесет
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
№ 117
1. ОбС-Хайредин уважава следните молби за отпускане на парична помощ за
лечение на лицата :
- Димитрина Симеонова Джурджова – от с. Хайредин, с ЕГН- 2511041873 –
сумата от 100 лв., / сто лева/;
- Нели Генова Генова – от с. Хайредин, за дъщеря и Ева Петрова Евгениева
ЕГН – 9911021874, сумата от 120 лв., / сто и двадесет лева/.
- Мирослав Кирилов Димов – от с. Хайредин, за синът си Кирил Мирославов
Димов ЕГН - 0041201863, сумата от 120 лв., / сто и двадесет лева /.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
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По т.5 от дневния ред: Питания, изказвания и предложения на граждани.
По тази точка отношение взе г- н Милко Пандурски – гражданин.
Постави въпрос на Кмет – Р. Стойков, които поиска да даде информация за
бившата сградата „Дом на животновъда” намираща се в землището на с. Хайредин
продадена ли е или не? Този въпрос го поставям, тъй като обществеността се интересува
от тази сграда и иска да научи истината.
Р. Стойков – Кмет на Община Хайредин: Поради затрудненията, който е
изпитвало някого „АПК” / клоновите стопанства/, бивши собственици на посочения
обект, навярно са имали финансови затруднения и не са изпълнили задълженията си към
Министерството на Финансите поради, което Агенцията за държавни вземания при
разтурянето на „АПК” и /клоновите стопанства/ този обект е останал на разпореждане на
агенцията, с цел обезпечаване на финансовите задължения. По – късно агенцията на търг е
продал обекта на лицето Александър Филипов, така, че отговарям – да обекта е продаден
от Агенцията за държавни вземания.
Г –н Пандурски изрази благодарност за изчерпателния отговор.
Думата взе и г –жа Йошка Маринова, която изказа недоволство от
предложението на г-н Н. Кожухарски – Председател на ПК по „БиФ”, за предложената
сума о т 1 500 лв., / хиляда и петстотин лева/, относно провеждането на ловното
състезание, а благодари на г-н П. Кременски, за изказаното доверие към ЛРД с. Хайредин
и направеното от него предложение за сумата от 2 000 лв., /две хиляди лева /.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12.35 ч.

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

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