ПРОТОКОЛ
№4

от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 30.01.2008г.
Място на провеждане: Заседателната зала на Общинска администрация- Хайредин.
Начало: 13.30 часа.
Край: 17.30 часа.
Днес на 30.01.2008г. от 13.30 часа се проведе заседание на Общински съвет – Хайредин.

В работата взеха участие 13/тринадесет/ общински съветници, от избрани 13/тринадесет
/общински съветници.

От заседанието нямаше отсъстващи съветници.

На заседанието присъстваха още: г-н Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин, г-н
Валентин Петров – гл. счетоводител на Община Хайредин, г-ца Ирена Игнатова представител
на Дирекция „ФСД”, г-н Иван Бешировски – Кмет на с. Рогозен, г-н Светлин Цветков – Кмет
на с. Бързина, г-н Атанас Атанасов – Кмет на с. Манастирище, г-н Валери Крумов – Кмет на с.
Михайлово, г-жа Радка Мермерска – Кметски наместник на с. Ботево и граждани.

Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на ОбС – Хайредин –
г-н Васил Александров.
Председателя на ОбС-Хайредин направи предложени към дневния ред да бъде
включена докладна от Кмета на Община Хайредин г-н Радослав Стойков относно:
Кандидатстване с проект „Изграждане на инфраструктура в ромските квартали „по
оперативна програма на Министерството на Финансите за регионите с ромско население над
4%.
следния

Други допълнения към дневния ред не бяха направени и общинския съвет прие

дневен ред:

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община- Хайредин за 2007 г
Докл. Кмет на Община-Хайредин.

2. Приемане план за работа на ОбС за 2008г.

Докл. Председател на ОбС-В.Александров

3.Докладни.

3.1.Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община Хайредин, относно:
Утвърждаване структурата и числеността на общинска администрация, съгласно чл.5 ал.1,т.2
от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация.
Докл. Кмет Община Хайредин
3.2.Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община Хайредин, относно:
Определяне възнагражденията на Кмета на общината,кметовете на кметства .
Докл. Кмет Община Хайредин
3.3.Вносител: В.Александров-Председател на ОбС-Хайредин ,относно:
Решение на Областен управител на Област Враца да върне за Ново обсъждане Решение №12 и
№15 от Протокол №3/27.12.2007г.в частта на чл.21,ал.3,чл.23,ал.2 и чл.56,ал.2 и ал.3. от
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Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация.
Докл. Председател на ОбС-В.Александров
3.4.Вносител: В.Александров-Председател на ОбС-Хайредин, относно:
Определяне възнагражденията на общинските съветници за участие в работата на Общинския
съвет и неговите комисии съгласно чл.34,ал.2 от ЗМСМА и чл.5,ал.1,т.23и чл.23 от Правилника
за организацията и дейността на ОбС.
Докл. Председател ОбС-Хайредин
3.5. Вносител: В.Александров-Председател на ОбС-Хайредин относно:
Утвърждаване числеността на съставите на ПК при ОбС –Хайредин,съгласно Правилника за
организацията и дейността на ОбС.
Докл. Председател ОбС-Хайредин
3.6.Вносител: Ирина Николова – председател на ПК”Социални дейности”.
Утвърждаване бройките отпуснати от МТСП и агенцията за социално подпомагане за ДСХ –
Хайредин и защитено жилище с.Манастирище в изпълнение бюджета за 2008г.
Докл.Председател ПК по социални дейности
3.7. Вносител: Ирина Николова – председател на ПК”Социални дейности”относно:
Отпускане на социални помощи за лечение и погребение на граждани от общината.
Докл.Председател ПК по социални дейности

3.8.Вносител:Радослав Стойков-Кмет на Община Хайредин, относно:
Кандидатстване с проект „Изграждане на инфраструктура в ромските квартали „по
оперативна програма на Министерството на Финансите за регионите с ромско
население над 4%.
Докл. Кмет на Община-Хайредин.
4.Питания, изказвания, становища и предложения на гражданите.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”
- 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА.
По т.1 от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община- Хайредин за

2007 г.
Отношение по тази точка от дневния ред взеха общинските съветници г-н
Кожухарски-Председател на ПК по „Б и Ф”, г- Попов, г-н Кръстев, г-жа Цонова, г-н СтойковКмет на Община Хайредин, г-н Александров-Председател на ОбС-Хайредин.
Председателя на ПК по „Б и Ф” обяви следните предложения за решения на
комисията:

1.На основание чл.21,.1,т.6,чл.52,ал.1 от ЗМСМА;чл.30 от ЗОБ, Общински
съвет- Хайредин :
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- приема уточнения годишен план на бюджета за 2007г. по прихода и разхода по
функции и дейности , както следва :
 По прихода – 3 155 629 лв.
 По разхода – 3 155 629лв.
- Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2007г., както следва :
 По прихода – 3 181 234 лв.
 По разхода – 2 605 279 лв.
- преходен остатък – 575 952 лв.”
по изпълнение на
бюджета на Община Хайредин за 2007г./в частта капиталови разходи /,като
незадоволителна и предлага на ОбС-Хайредин да задължи Кмета на Общината и
кметовете на кметства да предприемат мерки за изпълнение на засегнатите улици за
ремонти до август месец 2008г.

2.ПК по „Б и Ф”оценява работата на Общинска администрация

Г-н Попов-общински съветник направи следното предложение:
- Да се възложи на Кмета на Община Хайредин да сезира компетентните органи и се
назначи експертна комисия, която да направи оценка на изплатените обезщетения.
Г-н Александров-Председател на ОбС-Хайредин предложи:

- ОбС-Хайредин да задължи Кмета на Община Хайредин, кметовете на кметства ,
ръководителите на ДСХ и ДСП да изготвят докладни за несъбираемите средства,
поради изтекъл срок или други обективни причини и същите да се обсъдят в
Общинска- администрация и се набележат мерки за тяхното събиране или
заличаване.
Председателя на Общинския съвет
направените предложения за решения и съвета взе

подложи

на

гласуване

Р Е Ш Е Н И Е
№ 29
1.На основание чл.21,.1,т.6,чл.52,ал.1 от ЗМСМА;чл.30 от ЗОБ, Общински
съвет- Хайредин :
приема уточнения годишен план на бюджета за 2007г. по прихода и разхода по
-функции и дейности , както следва :
 По прихода – 3 155 629 лв.
 По разхода – 3 155 629лв.
- Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2007г., както следва :
 По прихода – 3 181 234 лв.
 По разхода – 2 605 279 лв.
- преходен остатък – 575 952 лв.”
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”
- 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
2.ОбС-Хайредин оценява работата на Общинска администрация по изпълнение на

бюджета на Община Хайредин за 2007г./в частта капиталови разходи /,като
незадоволителна и задължава Кмета на Общината и кметовете на кметства да
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предприемат мерки да извършат ремонтите на плануваните улици до август
месец 2008г.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”
- 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - 1
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
3. ОбС-Хайредин задължава Кмета на Община Хайредин, кметовете на
кметства , ръководителите на ДСХ и ДСП да изготвят докладни за
несъбираемите средства, поради изтекъл срок или други обективни причини и
същите да се обсъдят в Общинска- администрация и се набележат мерки за
тяхното събиране или заличаване.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”
- 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
4. ОбС-Хайредин възлага на Кмета на Община Хайредин да сезира
компетентните органи и се назначи експертна комисия, които да направят
проверка за правомерното изплащане на обезщетенията в Общината.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”
- 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗД.СЕ” - 3
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.2 от дневния ред: Приемане план за работа на ОбС за 2008г.
Отношение по темата взеха:
Г-жа Таня Андреева –Председател на ПК по „ТСУ”направи следното предложение
за решение на ОбС :
- Информация за изпълнение на решение № 649, Протокол №47/02.07.2007 г. на ОбСХайредин, относно оземляване на малоимотни граждани от общината- да се обсъжда
през месец февруари .
- Информация за състоянието на земеделието на територията на община Хайредин-да
се измести също за месец февруари.
Г-жа Ирина Николова –Председател на ПК по социални дейности : Да намери
място в плана за работа на ОбС и проблема със сметоизвозването ,и канализацията за
отпадните води .
Г-н Петър Попов-общински съветник: Да се обяви на публично място общинската
собственост, за да се даде по-голяма яснота по въпроса.
Г-н В. Александров-Председател на ОбС-направи следното предложение: Въпросът
за управлението и стопанисването на собствеността също да намери място в плана за
работа на ОбС.
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Направените предложения бяха подложени на гласуване от председателя на
общинския съвет и съветниците взеха
Р Е Ш Е Н И Е
№ 30
1.ОбС-Хайредин приема план за работата на Общинския съвет Хайредин през
2008г. с направените предложения.
2.Общинския съвет задължава Председателите на ПК в срок до 20.02. 2008г. да
разработят и приемат плана за работа на комисиите за 2008г.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
/Председателя на ОбС –Хайредин обяви почивка от 15.00 часа,която
продължи до 15.15 часа. При възобновяване работата на съвета, отсъстват
съветниците г-н Кръстев и г-н Стефанов./
По т.3.1 от дневния ред: Утвърждаване структурата и числеността на общинска
администрация, съгласно чл.5 ал.1,т.2 от Правилника за
организацията и дейността на общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Г-н Радослав Стойков – Кмет на Община- Хайредин направи пояснение по докладната
и се извини за забавянето и отлагането и във времето. Той сподели, че по структурата
на Общината са работили много компетентни хора,обсъждана е многократно ,а именно
Мирослав Жеков –финансов консултант и с юрист по административно-правните
въпроси, взето е мнението и на колеги на другите Общини с равен ранг като тази на
Община – Хайредин.
Докладната бе разгледана много внимателно, изказани бяха различни
мнения . .
Г-н Кожухарски-Председател на ПК по „Б и Ф” : Пълно право е на Кмета да
определи екипа с който да работи ,него го е избрал народа.
Изказаха мнение и г-н Кременски ,г-жа Ирина Цонова ,г-н Атанас Титов –
Кмет на кметство Манастирище.
Г-н Петър Попов –направи предложение за промяна на текста в позиция 1.1.2., както
следва:
Общинска администрация дофинансирана с приходи с общински характер
/местни данъци, от неданъчни и други общински приходи/ - за изчисление на
делегираните от държавата дейности и местни такси общо 10 /десет/нещатни
бройки.

Председателя на ОбС В.Александров подложи на гласуване докладната на
Кмета на Община Хайредин и направеното предложение от г-н Попов и съвета взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 31
1. ОбС-Хайредин на основание чл.21, ал.1,т.2 от ЗМСМА:
1.1. Одобрява предложената от Кмета на Община Хайредин Структура на
Общинска Администрация, съгласно приложението, като определя числеността
на общинската администрация във функция „общо държавни служби” на Община
Хайредин на 40 /четиридесет/ щатни бройки.
1.1.1. Общинска администрация изпълняваща делегираните от държавата
дейности – общо 40 /четиридесет/ щатни бройки, в.т.ч. за:
- Хайредин 28 щатни бройки;
- Кметство Михайлово 3 щатни бройки;
- Кметство Манастирище 3 щатни бройки;
- Кметство Бързина 2 щатни бройки;
- Кметство Рогозен –
3 щатни бройки;
- Кметство Ботево –
1 щатни бройки;
1.1.2. Общинска администрация дофинансирана с приходи с общински характер
/местни данъци, от неданъчни и други общински приходи/ - за изпълнение на
делегираните от държавата дейности общо 10 /десет/бройки.
1.2. Възлага на кмета на Община Хайредин на база одобрената от ОбС-Хайредин
Структура и определената обща численост, подробно да регламентира
вътрешната структура на отделите и с конкретни длъжности и тяхната численост
по време на мандата.
1.3. Възлага на Кмета на Община Хайредин:
1.3.1 При подготвянето на бюджета на Община Хайредин за 2008 г. да заложи
одобрената численост на Общинската администрация и необходимите средства за
обезпечаване ФРЗ.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.3.2. от дневния ред: Определяне възнагражденията на Кмета на
общината, кметовете на кметства.
По тази докладна взеха отношение г-н Кожухарски-Председател на ПК по „Б и Ф”,
г-н Кременски-общински съветник, г-н Попов-общински съветник и гл. счетоводител на
Община Хайредин-г-н Петров.
Председателя на ОбС-Хайредин подложи на гласуване поименно направените
предложения за възнагражденията на Кмета на Община Хайредин и Кметовете на
Кметства.
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На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА и местната администрация ,ОбС приема
докладната на Кмета и определи размера на трудовите възнагражденията на Кмета на
Общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба и
средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет както следва:
1. Кмет на Община Хайредин
седемдесет и седем /лв.

– Радослав Тодоров Стойков-977лв /деветстотин

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
2. Кмет на кметство Михайлово –Валери Занков Крумов-530 лв. /петстотин и тридесет/лв.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
3. Кмет на кметство Манастирище-Атанас Титов Атанасов-530лв./петстотин и тридесет /лв.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
4. Кмет на кметство Рогозен-Иван Павлов Бешировски-530 лв/петстотин и тридесет /лв.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИМЕА.
Г-н Кременски предложи на Кмета на с. Бързина да се увеличи
възнагражденията с – 30 лв. и да стане 493 /четиристотин деветдесет и три лв/.
Председателя на ОбС г-н В.Александров подложи на гласуване предложението
на г-н Кременски.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 6
“ПРОТИВ” – 3
“ВЪЗД.СЕ” - 4
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИМЕА.
5. Кмет на кметство Бързина –Светлин Горанов Цветков - 463 / четиристотин шестдесет
и три/ лв.както е по докладната на Кмета на Общината.
При поставяне на гласуване възнаграждението на Кмета на с.Бързина се получи
следния резултат:
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ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 7
“ПРОТИВ” – 4
“ВЪЗД.СЕ” - 2
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
След направеното поименно гласуване общинските съветници взеха
Р Е Ш Е Н И Е
№ 32
ОбС-Хайредин на основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА и местната администрация приема
докладната на Кмета на Община Хайредин и определи размера на
трудовите
възнагражденията на Кмета на Общината и кметовете на кметства в рамките на
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от
общинския бюджет както следва:
1. Кмет на Община – Радослав Тодоров Стойков – 977 /деветстотин седемдесет и седем/
лв.
2. Кмет на Кметство Михайлово – Валери Занков Крумов – 530 /петстотин и
тридесет/ лв.
3.Кмет на Кметство Манастирище – Атанас Титов атанасов – 530 /петстотин и
тридесет/ лв.
4.Кмет на Кметство Рогозен – Иван Павлов Бешировски – 530/петстотин и
тридесет/ лв.
5.Кмет на Кметство Бързина – Светлин Горанов Цветков – 463 /четиристотин
шестдесет и три/ лв.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.3.3. от дневния ред: Решение на Областен управител на Област Враца да върне за
Ново обсъждане Решение №12 и №15 от Протокол
№3/27.12.2007г.в частта на чл.21,ал.3,чл.23,ал.2 и чл.56,ал.2 и
ал.3. от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинска администрация.
Г-жа Таня Андреева-Председател на ПК по ТСУ обяви предложението на комисията:
ПК по „ТСУ” предлага на ОбС- Хайредин , да приеме докладната на Председателя
В.Александров,като в член 21,ал.3 да отпадне текста „14 дневен срок” и да добие
следния вид „Законността на избора на общинския съветник може да се обжалва пред
административен съд гр.Враца в 7 дневен срок от деня на избора.”
Това предложение бе подложено на гласуване и съвета взе
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РЕШЕНИЕ
№ 33
1.ОбС-Хайредин приема докладната на Председателя на ОбС-Хайредин - в чл.21,
ал.3 да отпадне текста „14 дневен срок” и да добие следния вид „Законността на
избора на общинския съветник може да се обжалва пред административен съд
гр.Враца в 7 дневен срок от деня на избора.”
2.В чл.23,ал 2 ОбС отменя ал.2 от чл.23 от Правилника за организация на
дейността на Общинския съвет и приема ал.2 от чл.23 да придобие следното
съдържание :
Да получава възнаграждение. Размера на възнаграждението на общинския
съветник за едно заседание се определя с решение на Общинския съвет, прието с
мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците и не може да
надвишава размера на дневната ставка, изчислена на базата средната брутна
работна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното
тримесечие по данни на Националния статистически институт. Общия размер на
възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече
от 50% на сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация за
последния месец от предходното тримесечие.”
3.В чл.56,ал.2 и ал.3 ОбС – Хайредин отменя ал.2 и ал.3 от чл.56 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС и в чл.56 се запази само ал.1 и чл.56 .
Чл. 56 „Постоянната комисия се свиква от нейният председател по негова
инициатива, по искане най-малко на една трета от нейните членове или от
Председателя на общинския съвет”
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.3.4. от дневния ред:Определяне възнагражденията на общинските съветници за
участие в работата на Общинския съвет и неговите комисии
съгласно чл.34,ал.2 от ЗМСМА и чл.5,ал.1,т.23 и чл.23 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС.
По тази докладна общинския съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 34
ОбС-Хайредин на основание чл.34, ал.2 от ЗМСМА , чл.5, ал.1,т.23 и чл.23, ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация определя размера
на възнагражденията на общинските съветници за участие в заседания на ОбС и
комисиите да бъде 45% от средната брутна заплата на общинска администрация
за последния месец от предходното тримесечие по данни на националния
статистически институт.
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ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.3.5. от дневния ред: Утвърждаване числеността на съставите на ПК при ОбС –
Хайредин,съгласно Правилника за организацията и
дейността на ОбС.
По тази докладна Председателя на ПК по ТСУ г-жа Андреева прочете
предложението на комисията:
ПК по „ТСУ”предлага на ОбС – Хайредин да остане в сила с Решение №5 от
Протокол № 2/30.11.2007г.относно утвърждаване числеността и съставите на ПК.
Председателя на ОбС-Хайредин г-н Александров подложи на гласуване
това предложение и съветниците взеха
РЕШЕНИЕ
№35
ОбС – Хайредин потвърждава свое
Решение №5 от Протокол №
2/30.11.2007г.относно утвърждаване числеността и съставите на ПК.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”
- 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.3.6 от дневния ред: Утвърждаване бройките отпуснати от МТСП и агенцията за
социално подпомагане за ДСХ –Хайредин и защитено
жилище с.Манастирище в изпълнение бюджета за 2008г.
Г-жа Ирина Цонова –Председател на ПК социални дейности обяви следното
предложение за Решение:
1.На основание закона за държавния бюджет за 2008г.на РБ и т.2.4.2. от Решение №76
на МС /06.02.2007г. Указанията за подготовката на средносрочните бюджетни прогнози
за 2008- 2010г.за защитено жилище с.Манастирище и подобряване на обслужването на
хората от ДСХ-Хайредин.
Председателя на ОбС-Хайредин г-н Александров подложи на гласуване
предложението на ПК социални дейности и съветниците взеха
РЕШЕНИЕ
№ 36
1.ОбС-Хайредин на основание закона за държавния бюджет за 2008г.и т.2.4.2. от
Решение №76 на МС и указанията за подготовката на средносрочните бюджетни
прогнози за 2008- 2010г.-утвърждава 5/пет/ щатни бройки за защитено жилище
с.Манастирище и За ДСХ- с. Хайредин- 13/тринадесет/ допълнителни бройки ,за
подобряване стандарта на обслужване.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” –13
„ПРИТОВ” - НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
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По т.3.7 от дневния ред:Отпускане на социални помощи за лечение и погребение на
граждани от Общината.
І. ПК по социални дейности предлага на ОбС-Хайредин да уважи следните молби:
1.Стефка Миронова Илиева – с.Михайлово.
Видимо сериозно заболяване,всеки месец и се налага да влиза в болница.След доклада
на социалния работник ,комисията обсъжда задълбочено молбата и предлага на ОбСХайредин да се отпусне помощ в размер на – 80 лева.
Председателя на ОбС-Хайредин г-н Александров подложи на гласуване
предложението на ПК социални дейности и съветниците взеха следното решение:
ОбС-Хайредин одобрява молбата на Стефка Миронова Илиева от с.Михайлово и
отпуска парични средства в размер на 80/осемдесет/лв.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” –13
„ПРИТОВ” - НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНИЕТОСЕ ПРИЕМА
2.Боян Данчев Илиев – с. Михайлово .
Боян е с диабетична гангрена,ампутиран пръст,усвидетелстван на ТЕЛК.
При него са настанени още четири деца от отдел закрила на детето ,който са негови
племенници .
ПК по социални дейности предлага на ОбС – Хайредин да се отпусне помощ в размер
на - 80 лева.
ОбС-Хайредин одобрява молбата на Боян Данчев Илиев от с.Михайлово и отпуска
парични средства в размер на 80/осемдесет/лв.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” –13
„ПРИТОВ” - НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
3.Иван Пенков Каменов-за лечение на дъщеря си Антония Инанова – да се отпусне
помощ в размер на -60 лева.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” –13
„ПРИТОВ” - НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
4.Вилма Гиоргиева Томова – с.Рогозен за син и/ за лечение/-60 лева.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” –13
„ПРИТОВ” - НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
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Други молби бяха разгледани , но не одгoварят на изискванията .
2.ПК по социални дейности предлага на ОбС да задължи Кмета на Общината със
заповед да възложи на временна комисия , която да изясни случая със семейното
положение на г-жа Юлия Михайлова-с Бързина и предприемат мерки за решаване
на въпроса с децата.
Председателя на ОбС-Хайредин г-н Александров подложи на гласуване
предложението на Председателя на ПК социални дейности и предложи ОбС да
вземе следното Решение:
РЕШЕНИЕ
№37
1.ОбС на основание на молбите на Стефка Миронова Илиева –с.Михайлово
;Боян Данчев Илиев-с.Михайлово;Иван Пенков Каменов-с.Михайлово ;Вилма
Георгиева Томова с.Рогозен.
Отпуска следните средсва :
1.Стефка Миронова Илиева- с.Михалово -80лв/осемдесет /лева
2.Боян Данчев Илиев- с.Михайлово-80лв/осемдесет/лева
3.Иван Пенков Каменов-с.Михайлово за лечение на дъщеря му-Антония Иванова60 лв/шестдесет/лева.
4.Вилма Георгиева Томова –за лечение на синът и Михайл Емилов Методиевс.Рогозен-60 лв/шестдесет/лева.
2. ОбС-Хайредин задължава Кмета на Община - Хайредин със заповед ,да
възложи на временна комисия ,която да изясни случая със семейното положение
на г-жа Юлия Михайлова-от с.Бързина и предприемат мерки за решаване на
проблемите с децата.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” –13
„ПРИТОВ” - НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
По т.3.8. от дневния ред: Кандидатстване на Община - Хайредин с проект
„Изграждане на инфраструктура в ромските квартали „по
оперативна програма на Министерството на Финансите за
регионите с ромско население над 4%.
По тази докладна г-н Стойков Кмет на Общината –предлага докладната да бъде
одобрена от ОбС . Идеята е полезна за Общината ,тъй като в Общината има голям брои
ромски квартали и при одобряване на проекта Общинска – администрация ще положат
усилия за нейното осъществяване и ще опражняват действен контрол над фирмите
изграждащи инфраструктурата на на ромските квартали.
Взеха отношение по докладната г-н Попов,г-н Георгиев,г-н Кръстев ,който изразиха
мнение ,че Кметовете на кметства следва да участват в разработването на програмата и
предложат конкретни предложения за включване на обекти от техните села в тази
програма.
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Председателя на ОбС-Хайредин г-н Александров също подкрепи
докладната и предложи на ОбС да вземат следното Решение:
РЕШЕНИЕ
№38
1. ОбС-Хайредин приема докладната на Кмета на Община Хайредин и дава
съгласие общината да кандидатства с проект „Изграждане на
инфраструктура в ромските квартали „по оперативна програма на
Министерството на Финансите за регионите с ромско население над 4%, на
стойност 360 000 евро/триста и шестдесет хиляди евро/ евро, от който
общината ще финансира 5 %
2. Задължава Кмета на Общината съвместно с Кметовете на кметства при
разработването на проекта за участие в оперативната програма на МФ за
региони с ромско население над 4 %. „Изграждане на инфраструктура в
ромските квартали”да включат улици и тротоари от всички села с
компактно ромско население .С програмата да бъде запознат ОбС.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” –13
„ПРИТОВ” - НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.4 от дневния ред: Питания, изказвания, становища и предложения на гражданите.
Кметът на с. Рогозен – г-н Бешировски изрази своята тревога от зачестилите
кражби и посегателства върху частна собственост в с. Рогозен.
По повод на това Председателя на ОбС-Хайредин обясни, че проблемът е с
кражбите е изключително важен и е в процес на проучване.
Кмета на Общината г-н Стойков отговори на въпроса на Председателя на ОбС да информира
съветниците за зимната обстановка в Общината.
Г-н Стойков сподели ,че независимо от тежката зимна обстановка Общината за няколко дни
е била почистена. Трудности при почистването е имало в първите дни на снеговалежа
следствие от не добрата екипировка на машините с който сме сключили договор с изкл.на
някой.
Счита ,че за в бъдеще трябва да възложим тази задача на фирми който разполагат с едро –
габаритна техника и има възможност същата да бъде оборудвана съгласно изискванията .
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Водил протокола:…………………
/Д.Димитрова/

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