ПРОТОКОЛ
№5

от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 29.02.2008г.
Място на провеждане: Заседателната зала на Общинска администрация- Хайредин.
Начало: 9.30 часа.
Край: 15.40 часа.
Днес на 29.02.2008г. от 9.30 часа се проведе заседание на Общински съвет – Хайредин.

В работата взеха участие 12/дванадесет/, от избрани 13/тринадесет /общински съветници.

В работата на ОбС по-късно взе участие и г-н Кременски с което присъстващите общински
съветни станха – 13/тринадесет/.

На заседанието присъстваха още: г-н Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин, зам.кмет г-жа
Пенка Николова, г-жа Елеонора Владимирова-ст.специалист „МДТ”, г-н Валентин Петров – гл.
счетоводител на Община Хайредин, г-ца Ирена Игнатова представител на Дирекция „ФСД”, г-жа Таня
Тодорова Андреева, г-жа Ирина Николова Цонова, 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, който се обърна към общинските съветници:Откривам поредната сесия на
Общинския съвет и преди да подложа на гласуване предложения Ви дневен ред за настоящото
заседание Ви информирам, че до мен са постъпили две молби, на г-жа Таня Тодорова Андреева –
Каменова общински съветник от листата на ВМРО и г-жа Ирина Николова Цонова- от
листата на БСП с които подават оставка и искат съгласно чл.30,ал.4 т.3 от ЗМСМА и
чл.25,ал.1 т.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, да им се
прекратят пълномощията като Общински съветници, поради постъпване на работа в
общинска администрация.Съгласно чл.25, ал.2 от Правилника за организация и дейността на
общински съвет и чл.30, ал. 4т.3 от ЗМСМА, тези молби аз съм изпратил до председателя на
Общинска избирателна комисия, с цел прекратяване на пълномощията на подалите молби
като общински съветници и връчване на удостоверения на поредните господа от листите на
ВМРО и БСП за Общински съветници.Такива удостоверения са връчени на господата Бодьони
Замфиров –листата на ВМРО от с.Манастирище и Нино Атанасов Братанов-листата на
БСП,също от с.Манастирище.
Съгласно чл.22, ал.1 и чл.32 ал.1 от ЗМСМА те следва да положат клетва и подпишат
клетвените декларации, за да могат да участват в работата на ОбС.
За това предлагам двамата да застанат до мен, а всички останали Общински съветници и
присъстващи да станат, аз ще чета клетвата те ще повтарят след което ще ги помолим да
подпишат и клетвените декларации.Клетвата бе положена от двамата господа и подписаха
клетвените декларации, след което Председателя на ОбС подложи на гласуване следния

дневен ред:

1.Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Общинския съвет -Хайредин 2007 г.
2.Приемане бюджета на Общинския съвет- Хайредин за 2008 г.
3.Приемане на Наредби № 12 и № 10 за определяне размера на местните данъци и такси.
4.Приемане бюджета на Община – Хайредин за 2008 г.
5.Обсъждане оптимизацията на училищната мрежа в Общината съгласно писмо
№Р.Д.21-40 /07.01.2008 г.на Регионален инспекторат по образувание гр.Враца.
6.Информация за изпълнение на Решение №649, Протокол №47 на Общинския
съвет,относно оземляване на малоимотни граждани в Общината.
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7.Докладни.
7.1 Вносител:Таня Андреева-Председател на ПК по „ТСУ”,относно:
Спиране изпълнение на Решение №118, Протокол №11/30.07.2004 г.на Общински съвет,със
което се разрешава на Кмета на Общината да открие процедура за продажба на част
имот №352001 включващ Пионерски лагер, Плувен басейн 50/25 кв. м. и терен между
двата обекта на площ от 50 дка.
7.2 Вносител:ПК по социални дейности ,относно:
Промяна хранодена в ЦДГ от 0.80 /осемдесет стотинки/ на 1.20 /един лев
и двадесет стотинки/.
7.3 Вносител:ПК по социални дейности,относно:
Отпускане на социални помощи за лечение и погребение на граждани от общината.
7.4 Вносител: Радослав Стойков –Кмет на Община -Хайредин относно :
Предложение за създаване на ОбС за енергийна ефективност на Община –Хайредин и
приемане на Правилник за устройството и дейността на ОбС за енергийна ефективност.
7.5 Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община-Хайредин относно :

Реда за ползване на Общински мери и пасища, за отглеждане на животни в съответствие с
условията за подържане на земята в добро и екологично земеделско състояние и
определяне такси за ползването им, на основание чл.21, ал.1 т.7 и т.8 от ЗМСМА и чл.48,
ал.2 от Закона за допитване до народа и във връзка с изменение на Закона за стопанисване
и ползване на земеделските земи в Община – Хайредин.
7.6. Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община-Хайредин относно :
Удължаване срока за ползване на помещенията от личните лекари и определяне цените за
тяхното плащане.
7.7.Вносител:Цветомир Кирилов Кръстев-Директор на Дом стари хора-Хайредин относно:
Увеличаване средната месечна брутна работна заплата в делегираните от държавни
дейности / Дом стари хора/ да бъде 340.00/ триста и четиредесет лева/ лв.считано от
01.01.2008 г.
8.Питания, изказвания, становища и предложения на граждани.
Председателя на ОбС-В.Александров направи предложение, да отпадне т.5 от
дневни ред да остане за извънредно заседание на 10.03.2008 г. и подложи на гласуване
своето предложение.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”
- 11
“ПРОТИВ” – 1/ Попов/
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Председателя на ОбС направи предложение да се приеме т.3 от дневния ред за т.1
и подложи на гласуване предложението.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 11
“ПРОТИВ” – 1/Попов/
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
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ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.1 от дневния ред: Приемане на Наредба № 12 за определяне размера на местните
данъци и такси.
Председателя на ОбС В.Александров предложи разглеждането и гласуването на
Наредбите № 12 и № 10 да става по глави и раздели и подложи на гласуване
предложението.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12 /Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Председателя на ОбС В.Александров подложи на обсъждане и гласуване Наредба
№ 12 /Определяне размера на местните данъци/ по глави и раздели.
І ГЛАВА- Общи положения /от чл.1 до чл.6 вкл./
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 12/ Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ІІ ГЛАВА-Местни данъци
Председателя на ОбС В.Александров подложи на обсъждане и гласуване
Раздел І.
Раздел І-Данък върху недвижимите имоти /от чл.7 до чл.21 вкл./
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 12/Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РАЗДЕЛ І СЕ ПРИЕМА

Председателя на ОбС постави на гласуване:
Раздел ІІ-Данък върху наследствеността /от чл.22 до чл.31 вкл./
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 12/Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РАЗДЕЛ ІІ СЕ ПРИЕМА.
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Раздел ІІІ-Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин/от чл.32 до чл.37/
Председателя на ПК по контрол на Решенията Галина Здравкова предложи на ОбС, Наредба
№12 в Раздел ІІІ, чл.35,ал.2 да остане 2% при възмездно придобиване на имуществен данък, а не
предложеното от Общинска администрация за 3%.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 11 /Александров, Божков, Попов, Кръстев,
Георгиев, Първанов, Стефанов, Хинов,
Братанв, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - 1 / Кожухарски/
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Поставено бе и на гласуване предложението на Общинска администрация Раздел ІІІ
чл.35, ал.2 да бъде 3% при възмездно придобиване на имуществен данък и общинските съветници
гласуваха по следния начин:
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 5 /Александров, Георгиев, Братанов,
Хинов,Кожухарски/
“ПРОТИВ” – 7 /Попов,Здравкова,Стефанов,Първанов,
Божков,Гиздова,Кръстев/
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.
Председателя на ОбС В.Александров постави на гласуване:
Раздел ІV-Данък върху превозните средства / от чл.38 до чл.48/
Общинските съветници гласуваха по следния начин:
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12/ Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РАЗДЕЛ ІV СЕ ПРИЕМА.
Раздел V-Патентен данък /от чл.48 до чл.56/
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12/ Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Преходни и заключителни разпоредби /от §1 до §7/
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 12/ Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
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Председателя на ОбС В.Александров,предложи да се гласува цялостна Наредба №
12 същата да влезе в сила от 01.03.2008 г.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12/ Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Председателя на ПК по „БиФ”г-н Кожухарски предложи:
1. Общински съвет –Хайредин на основание чл.17 т.1 от ЗМСМА и чл.5,ал.1 буква „а” от
Правилника за организацията и дейността на ОбС ,неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация приема Наредба № 12 за определяне на местните данъци за 2008г.на
територията на Община – Хайредин.
2. Задължава Кмета на Общината и кметовете на кметствата , да информира гражданите с
Наредба № 12 ,и я постави на видно място в кметствата за сведение на гражданите от Общината.
Председателя на ОбС В.Александров подложи на гласуване предложението на
ПК по „БиФ” и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№ 39
1. Общински съвет –Хайредин на основание чл.17 т.1 от ЗМСМА и чл.5,ал.1 буква „а” от
Правилника за организацията и дейността на ОбС ,неговите комисии и взаимодействието
му с Общинска администрация приема Наредба № 12 за определяне на местните данъци за
2008г.на територията на Община – Хайредин.
2. Задължава Кмета на Общината и кметовете на кметствата , да информира гражданите с
Наредба № 12 ,и я постави на видно място в кметствата за сведение на гражданите от
Общината.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12/ Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Председателя на ОбС В.Александров предложи да се гласува Наредба №10, като
не се приема Раздел V, поради необходимост от допълване на отделни членове и същата
да бъде гласувана на извънредно заседание на 10.03.2008 г..
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 12/ Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Председателя на ОбС в.Александров подложи на гласуване:
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Раздел І-Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги /от чл.1 до чл.10/
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 12/ Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Председателя на ОбС В.Александров подложи на гласуване:
Раздел ІІ-Промени в размера на местните такси и цени на услугите /от чл.11 до чл.13/
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 12/ Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Председателя на ОбС В.Александров подложи на гласуване:
ГЛАВА ІІ
Раздел І-Такса за битови отпадъци /от чл.14 до чл.18/
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12/ Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РАЗДЕЛ І СЕ ПРИЕМА.
Раздел ІІ-Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични
платна и терени с друго предназначение.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

11/ Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Георгиев, Първанов, Стефанов
Братанов, Хинов, Гиздова,
Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - 1/Кожухарски/
РАЗДЕЛ ІІ СЕ ПРИЕМА.

Раздел ІІІ-Такси за детски ясли,детски градини и други общински социални услуги /от чл.22
до чл.24/
Направено бе предложение чл.22, ал. 1 таксата да бъде 1.25 /един лев и двадесет и пет/ ст., а
не 1.50/един лев и петдесет/ ст.
Председателя на ОбС подложи на гласуване първо предложението на Общинска
администрация, т.е чл.22, ал. 1:
-за целодневни детски градини и ясли размерът на таксите се определя 1.50 / един лев и
петдесет/ ст.на присъствен ден.
Това предложение Председателя на ОбС подложи на гласуване:
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ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 11/ Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Георгиев, Първанов,
Стефанов, Здравкова/
Братанов, Кожухарски, Гиздова,/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - 1/Хинов/
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Второто предложение на таксата за детски градини и ясли не бе поставено на
гласуване поради гласуване на таксата, която е предложена от общинска администрация
/гласувана по –горе/.
Председателя на ОбС В.Александров подложи на гласуване целя Раздел ІІІ/от
чл.22 до чл.24 от Наредба № 10/
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12/ Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РАЗДЕЛ ІІІ СЕ ПРИЕМА.
Председателя на ОбС подложи на гласуване:
Раздел ІV-Такси за добив на кариерни материали /от чл.25 до чл.29/
Взеха отношение общинските съветници: Георги Кръстев, Бодьони Замфиров,
Кожухарски, В.Александров, П.Попов
Кмета на Община –Хайредин, който присъства на заседанието също взе отношение,като посочи,
че Общинска администрация заедно със Басеинова дирекция Плевен, ще предприемат
практически мерки за спиране безразборното добиване на инертни материали от р.Огоста.
Председател на ОбС подложи на гласуване Раздел ІV /от чл.25 до чл.29/
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12/ Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РАЗДЕЛ ІV от Наредба № 10 СЕ ПРИЕМА
Председателя на ОбС –Хайредин обяви почивка от 11.15 часа, която продължи
до 11.30 часа. При възобновяване работата на съвета, отсъстват съветниците г-н
Кръстев и г-н Стефанов./
Председателя на ОбС подложи на гласуване:
Раздел VІ-Такси за административни услуги /чл.37 до чл.40/
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 10 / Александров, Божков, Попов,
Кожухарски,Георгиев,Първанов,Братанов,
Хнов,Гиздова,Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РАЗДЕЛ VІ СЕ ПРИЕМА.
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Председателя на ОбС подложи на гласуване:
Раздел VІІ-Такси за гробни места/ от чл.41 до чл.42/
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 10/ Александров, Божков, Попов,
Георгиев,Първанов,Братанов,
Кожухарски, Хнов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РАЗДЕЛ VІІ СЕ ПРИЕМА.

Председателя на ОбС подложи на гласуване:
ГЛАВА ІІІ-Цени на неуредени със закон услуга,оказвани или предоставяни от Общината на
физически и юридически лица /чл.43 до чл.53/
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 10 / Александров, Божков, Попов,
Георгиев,Първанов,Братанов,
Кожухарски, Хнов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ГЛАВА ІІІ от Наредба № 10 СЕ ПРИЕМА.
Председателя на ОбС подложи на гласуване :
ГЛАВА ІV-Административнонаказателни разпоредби /чл.54 до чл.55/
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 10/ Александров, Божков, Попов,
Георгиев,Първанов,Братанов,
Кожухарски, Хнов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ГЛАВА ІV от Наредба № 10 СЕ ПРИЕМА.

Председателя на ОбС подложи на гласуване допълнителни разпоредби /от § 1 т.1,
2 ,3 и 4/:
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА 10 / Александров, Божков, Попов,
Георгиев,Първанов,Братанов,
Кожухарски, Хнов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Председателя на ОбС подложи на гласуване преходните и заключителни
разпоредби /от § 1 до § 6/:
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА - 10 / Александров, Божков, Попов,
Георгиев,Първанов,Братанов,
Кожухарски, Хнов, Гиздова, Здравкова/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
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Забележка:Поради неприемането на Раздел V от Наредба № 10 такса за
технически услуги, който Раздел съгласно Решението на ОбС ще се приеме на
извънредно заседание на ОбС на 10.03.2008 г.Наредбата не бе гласувана като цяло.
П о т.2 от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Общинския
съвет -Хайредин 2007 г.
Председателя на ОбС В.Александров подложи на гласуване предложения проект
за решение и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№ 39
1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на общинския съвет за 2007 г.
2. Задължава ПК по „БиФ”на всеки три месеца да обсъжда касовото изпълнение на
бюджета на Общинския съвет и при необходимост да информира ОбС.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА - 10/Александров, Божков, Попов,
Кожухарски,Георгиев,Първванов
Хнов,Гиздова,Здравкова,
Братанов/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
В 11 45 ч.влизат общинските съветници Цветомир Кръстев и Ангел Стефанов и Петър
Кременски.
По т.3 от дневния ред:Приемане бюджета на ОбС за 2008 г.
Председателя на ОбС подложи на гласуване проекто бюджета за 2008 г.и ОбС взе
следното решение:
РЕШЕНИЕ
№40
1.ОбС приема предложения бюджет на Общинския съвет за 2008г.,съгласно приложената
справка в размер на 48 818 лв.
2.ОбС задължава Председателя на ОбС и Кмета на Общината, в срок до 30.03.2008г.да
предложат и решат въпроса за подобряване на комуникацията между ОбС и общинска
администрация.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА - 13/Александров, Божков, Попов,
Кожухарски,Георгиев,Първванов
Хнов,Гиздова,Здравкова,Кръстев,
Братанов,Кременски,Стефанов/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.4 от дневния ред: Приемане бюджета на Община- Хайредин за 2008 г.
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След задълбочено обсъждане от всички съветници, по приходната и разходната части
след като получиха отговори на въпросите който зададоха относно бюджета от главния
счетоводител.
на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ, чл.9, ал.2 и
чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 г., ПМС №15/2008 г., ФО2/04.02.2008 г. на МФ и Наредбата на общинския съвет по чл.9а от ЗОБ, Ощински съвет
Хайредин взе
РЕШЕНИЕ
№ 41

Приема бюджета за 2008 г., както следва:

1. По прихода в размер на 2 802 226 лв. /съгласно Приложение 1 и 2 /
в т.ч.:

1.1. Приходи за държавни дейности в размер на 1 675 149.лв.,
- Обща субсидия в размер на 1 651 505 лв.;
- Преходен остатък от 2007 г. в размер на 23 644 .лв.

1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 127 077 лв., в т.ч. :
- Данъчни приходи в размер на 64 110 лв.;
- Неданъчни приходи в размер на 132 559 лв.;
- Обща изравнителна субсидия в размер на 233 400 лв.;
- За зимно поддържане и снегопочистване – 9 900 лв.;
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 134 800 лв.
/, от които 57 400 лв. за ремонт на ІV-класен път/, разпределени съгласно Приложение
№21;
- Преходен остатък от 2007 г. в размер на 552 308 лв.
2. По разходите в размер на 2 802 226 лв., разпределени по функции, групи, дейности и
параграфи, съгласно Разчет за разходите по кметства /Приложение№ 3-20/, в т.ч.:
2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 1 675 149 лв.,
от тях:
- От държавни трансфери – 1 651 505 лв. /27 964 лв. от тях са резерв в дейност
„Общообразователни училища”/;
- От преходен остатък – 23 644 лв.
2.2. За местни дейности в размер на 1 127 077 лв.;
- в т.ч. от местни приходи /дофинансиране на държ. дейн./ – 10 000 лв.;
2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 5 000 лв.
в т.ч.:
- За местни дейности - 5 000 лв.
3. Утвърждава разчетите по приходната и разходната част в размери съгласно
разработените и предоставени приложения в частта на ДДД и частта на делегираните
Местни Дейности.

МАКРОРАМКА

ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ/2008г.
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Шифър План 2008 г.
ЕБК
С у м а

№

П

и

I.
1.1
1.2

Държавна Дейност
Преходен остатък
Обща субсидия

II.
2.1
2.2
2.3
2.4
в т.ч.
2.5
2.6

Местна Дейност
Преходен остатък
Обща изравнителна субсидия
Зимно поддържане и снегопоч.
Субсидия целева КР
ремонт на ІV-класен път
Данъчни Приходи
Неданъчни Приходи
Всичко I+II:

95-01
31-11

95-01
31-12
31-12
31-13
13,20
27,45

1 675 149
23 644
1 651 505
1 127 077
552 308
233 400
9 900
134 800
57 400
64 110
132 559
2 802 226

МАКРОРАМКА ДЕЙНОСТ ДЕЛЕГИРАНА от ДЪРЖАВАТА

П Р И Х О Д И
Обща Субсидия 31-11
Преходен остатък 95-01

Дейност
С у м а
ЕБК
1 651 505 122
23 644 117
282
219
239
283
311
322
- в т. ч.

389
469
532
554
738
Държавни приходи:

1 675 149

Разходна част
Общинска администрация
Избори
Отбрана 282
Отбрана 219
Отбрана 239
Отбрана 283
Детски градини
Учебни заведения
резерв

Др. дейн. по обр.
Други д-ти здравеопазване
Дом стари хора
Защитени жилища
Читалища
Държавни разходи:

МАКРОРАМКА ДЕЛЕГИРАНА МЕСТНА ДЕЙНОСТ
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С у м а
274 690
1 491
43 911
700
12 908
800
210 070
510 744
27 964

3 373
31 475
475 740
45 128
64 119
1 675 149

П Р И Х О Д И
Данъчни приходи
Неданъчни приходи
Зимно поддържане и снегопоч.
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия КР
Преходен остатък 2007 г.

С у м а
64 110
132 559
9 900
233 400
134 800
552 308

Местни приходи:

1 127 077

Д/т
ЕБК
122
123
283
322
311
524
532
604
623
619
713
745
832
898
998

Разходна част
Сума
Общинска администрация
145 657
Общински Съвет
48 818
Отбрана 283
5 000
СОУ Хайредин(пътни у-щи над 16г.)
10 000
Детски градини
81 936
Домашен социален патронаж
56 315
ПВЗ/издръжка/
25 330
Улично осветление
64 217
Чистота
36 312
Други д-ти благоустрояване
447 370
Спорт за всички
11 270
Обредни домове
1 000
Подърж.,ремонт, изгр. на пътища
133 600
Др. дейн. по икономиката
55 252
Резерв
5 000
Местни разходи:
1 127 077

4. Инвестиционна програма в размер – 526 670 лв.
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА/ТИТУЛЕН СПИСЪК – КР
дейн п-ф
№ О Б Е К Т
И
ост ЕБК
1
2
3
4
1 Ремонт санитарни възли 122
51-00
в ритуална зала и сграда
общ. адм-я
2 Основен ремонт на път 619
51-00
ІV-кл. Бързина-Рогозен
3 Ремонт на улица „Драва” 619
51-00
- Михайлово
4 Ремонт
улица
„В. 619
51-00
Левски” - Михайлово
5 Ремонт
улица
„Ст. 619
51-00
Караджа” - Манастирище
6 Ремонт улица „И. Вазов”- 619
51-00
Рогозен
7 Основен ремонт на пътя 832
51-00
Хайредин - Ботево
8 Ремонт
улица
"Ал. 619
51-00
Стамболийски"
Манастирище
9 Ремонт
улица
"П. 619
51-00
Ненков" - Манастирище

Д. Дейност
к. Сума
5
6

12

М. Дейност
к.
Сума
7
8

От 2007 г.
Общо
к.
Сума
Ст/т
9
10
11
1
3 000
3 000

1

315 000

315 000

1

1 270

1 270

1

6 500

6 500

1

4 700

4 700

1

6 000 1

4 000

10 000

1

57 400 1

57 400

114 800

1

8 000

8 000

1

4 500

4 500

10 Ремонт
улица
"Т. 619
51-00
1
4 000
Каблешков"
Манастирище
11 Възстановяване
на 619
51-00
1
9 500
улично осветление в с.
Рогозен
12 Направа на автоспирка с. 619
51-00
1
1 000
Рогозен
13 Ремонт улица "д-р Петър 619
51-00
1
6 000
Берон" - Бързина
14 Ремонт улица "Дунав" - 619
51-00
1
5 000
Бързина
15 Основен
ремонт
на 619
51-00
1
6 000
страда - Кметство с.
Михайлово
17 Ремонт
улица
"Цв. 619
51-00
1
9 000
Радойнов" - Михайлово
18 Възстановяване
на 619
51-00
1
1 500
паметник
"Г.
Червеняшки"
с.
Михайлово
19 Ремонт улица "Хр. Ботев" 619
51-00
1
16 900
- Хайредин
Общо:
134 800
391 870
1. Целева субсидия Капиталови Разходи к.6+к.8:
в т. ч. по чл. 10, ал.1 от ЗДДБ за 2008 г. за изграждане и основен ремонт на местни
общински пътища
2. Капиталови разходи източник 2007 г. к. 10:
Всичко Капиталови разходи:

4 000

9 500

1 000
6 000
5 000
6 000

9 000
1 500

16 900
526 670
134 800
57 400
391 870
526 670

5. Приема разчета за целеви разходи, както следва за:
5.1 Членски внос – 1 200 лв.
5.2 Помощи за погребения – 1 000 лв.
5.3 Помощи за лечение – 6 000 лв.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1 Социално-битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения;
6.2 Представителни разходи в размер на 2 800 лв. за всички Кметове.
7. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи:
7.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък, съгл.
Приложение №22 на пътуващите учители и размера на средствата в рамките на 85% от
действителните разходи. Същите представляват целеви държавен трансфер.
7.2 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък, съгл.
Приложение №25 на пътуващите служители в „Общинска администрация” и размера на
средствата в рамките на 80% от действителните разходи.
8. Приема план сметките на ВРБК в частта на Общинските приходи от Предоставяне на
административни услуги, такси, финансови операции при Управлението на общинско
имущество.
9. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати, съгласно
Приложение № 23 и 24 за дейности „общинска отговорност”.
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10. Упълномощава Кмета на Общината за допълнително кадрово осигуряване на
Общината на основание ПМС №66 на 8 % от численността.
11. Възлага на Кмета на Общината и упълномощава същият със следните ПРАВА:
11.1 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и
третостепенни разпоредители с бюджетни кредити;
11.2 Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по
актуализираната Система за финансово управление и контрол;
11.3 При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на
“държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за
авансово предоставяне на одобрената субсидия;
11.4 Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на
дарителя, донора.
11.5 Да информира тримесечно общинският съвет в подходяща форма за размера и
причините по просрочените задължения в случаите на натрупани просрочени задължения
в размер (над 5% от общинските приходи), както и за просрочените вземания и
конкретните мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
11.6 Да предлага на общински съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от
един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение
на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие че няма
просрочени задължения в съответните дейности.
12. При спазване Общият размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани
потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е предвидено друго,
предоставя следните правомощия на кмета /чл27. от ЗОБ/:
- Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема
на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни
вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
- Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или
от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й
размер в частта за местните дейности;
- Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.2.3 ;
- Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални
програми и др. източници след решение на Общинския съвет;
- Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти след решение на Общинския съвет;
- Да разработва и възлага изработката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници и средства за реализиране на определените
годишни цели на общината.
13. Задължава ръководителите на бюджетни звена финансирани от общинския
бюджет да разработят и представят в срок до 30.04.2008 г. конкретни мерки по изпълнение
приходната и разходна част на бюджета.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 12/ Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Здравкова,Кременски/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - 1 /Гиздова/
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
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Кмета на Общината Р.Стойков направи пояснение относно утвърждаване на числеността в
„Общинска администрация”:
В ЗДБРБ за 2008 г. в дейност „Общинска администрация” на нашата община са заложени
40 щатни бройки към 01.01.2008 г. Съгласно § 23, ал. 1 от ЗДБРБ 2008 г., до 30.06.2008 г.
общините трябва да предприемат необходимите действия за намаляване с не по-малко от 12 на
сто на числеността на персонала, като намалението не се отнася за изборни длъжности и при
определяне на намалението не се взема предвид бройката на тези длъжности. Или за нашата
община се получава:
40 щатни бройки – 5 изборни длъжности = 35 бр. х 12% ≈ 4 бройки за съкращение.
С писмо изх. № ФО-2/04.02.2008 г. на Министерство на финансите общината получи
указания относно „Бюджет 2008 г.”, и съгласно тях в срок до 31.03.2008 г. трябва да се
представи в Министерство на финансите Решение на Общинския съвет за утвърждаване на
числеността в „Общинска администрация” към 01.01.2008 г. и към 01.07.2008 г.
Председателя на ОбС В.Александров подложи на гласуване предложението,относно
утвърждаването на числеността в „Общинска администрация”и ОбС взе
РЕШЕНИЕ
№42

-

Общински съвет –Община –Хайредин утвърждава числеността в държавна дейност
„Общинска администрация”,както следва:
-към 01.01.2008 г.-40 щатни бройки;
-към 01.07.2008 г.-36 щатни бройки.”
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 13 Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова,
Кременски/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Председателя на ОбС В.Александров обяви почивка от 15 минути и работата
на ОбС беше възобновена в 13.30 ч.
По т.5 от дневния ред: Информация за изпълнение на Решение №649,протокол №47 на
Общинския съвет, относно оземляване на малоимотни
граждани вОбщината.
Председателя на ПК по „ТСУ” прочете предложеното за вземане на решение от ОбС.
ПК по „ТСУ”предлага да се приеме информацията относно изпълнение Решение на ОбС № 649
/02.07.2007г.за оземляване на малоимотни и безимотни граждани на Общината и задължава
Кмета на Общината в срок до 30.12.2008г.да предприеме необходимите мерки съгласно ЗОС и
НОБМГ /Наредба за оземляване на малоимотни и безимотни /,да извърши и приключи
процедурата по оземляването на малоимотни и безимотни граждани от Общината .
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съвета взе

Председателя на ОбС в.Александров подложи на гласуване това предложение и

РЕШЕНИЕ
№ 43
ОбС –Хайредин приема информацията относно изпълнение Решение на ОбС № 649
/02.07.2007г.за оземляване на малоимотни и безимотни граждани на Общината и
задължава Кмета на Общината в срок до 30.12.2008г.да предприеме необходимите
мерки съгласно ЗОС и НОБМГ /Наредба за оземляване на малоимотни и безимотни /,да
извърши и приключи процедурата по оземляването на малоимотни и безимотни
граждани от Общината .
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12 /Александров, Божков, Попов,
Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова,
Кременски/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - 1/Кръстев/
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.7 от дневния ред: Докладни
По т.7.1 Вносител:Таня Андреева-Председател на ПК по „ТСУ”,относно:
Спиране изпълнение на Решение №118, Протокол №11/30.07.2004 г.на Общински съвет,със
което се разрешава на Кмета на Общината да открие процедура за продажба на част
имот №352001 включващ Пионерски лагер, Плувен басейн 50/25 кв. м. и терен между
двата обекта на площ от 50 дка.
Председателя на ПК по „ТСУ”предлага на ОбС да вземе следното решение:
1.Да спире изпълнение на Решение №118 от Проток №11/30.07.2004 г.на
Общински съвет, с което се разрешава на Кмета на Общината да открие процедура за продажба
на част имот № 352001 включващ Пионерски лагер, Плувен басейн 50/25 кв м. и терен между
двата обекта на площ от 50 дка.
Такава процедура не е стартирала и продажбата не е извършена до сега.
2.ОбС възлага на Кмета на Общината, да проучи въпроса за заменяне на земя общинска
собственост с терени частна собственост, съгласно решение на ОбС и същите не са
предприемали нищо, за използване на земята по предназначение/ и след съгласуване с юриста на
Общината и нормативната уредба в РБ/ да предяви иск чрез съда за възстановяване на земята
на Общината с цел обявяване нотариалните актове за нищожни.
3.Възлага на Кмета на Общината и Председателя на ОбС, да направи проверка в Областния
съвет за достоверността на Решение № 118 и след проверката информират Общинския съвет.
Председателя на ОбС В.Александров подложи на гласуване това предложение и
съвета взе
РЕШЕНИЕ
№44
1. ОбС спира изпълнение на Решение №118 от Проток №11/30.07.2004 г.на
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Общински съвет, с което се разрешава на Кмета на Общината да открие процедура за
продажба на част имот № 352001 включващ Пионерски лагер, Плувен басейн 50/25 кв м.
и терен между двата обекта на площ от 50 дка.
2.ОбС възлага на Кмета на Общината, да проучи въпроса за заменяне на земя общинска
собственост с терени частна собственост, съгласно решение на ОбС и същите не са
предприемали нищо, за използване на земята по предназначение/ и след съгласуване с
юриста на Общината и нормативната уредба в РБ/ да отпочне процедура чрез съда за
възстановяване на земята на Общината с цел обявяване нотариалните актове за
нищожни.
3.Възлага на Кмета на Общината и Председателя на ОбС, да направят проверка в
Областния съвет за достоверността на Решение № 118 и след проверката информират
Общинския съвет.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12 /Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Здравкова, Кременски/
“ПРОТИВ” – 1/ Гиздова/
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т 7.2 от дневния ред: Вносител:ПК по социални дейности, относно:
Промяна хранодена в ЦДГ от 0.80 /осемдесет стотинки/ на 1.20 /един лев
и двадесет стотинки/.
Председателя на ПК по социални дейности прочете предложеното решение от
комисията и предлага на ОбС да подкрепят докладната на директорките на детските заведения.
Председателя на ОбС подложи на гласуване докладната и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№45
ОбС-Хайредин, приема докладната на дирикторките на ЦДГ
ОбС-увеличава хранодена в ЦДГ от 0.80/ осемдесет стотинки /на 1.20/ един лев и двадесет
стотинки/.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13 /Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова,
Кременски/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.7.3 Вносител:ПК по социални дейности,относно:
Отпускане на социални помощи за лечение и погребение на граждани от общината.
ПК по социални дейности предлага на ОбС, да уважи следните молби за еднократни парични
помощи:
1.Татяна Петърчова Петрова-с.Михайлово-100 лв./сто лева/
2.Надка Николова Симеонова-с.Рогозен-120 лв./сто и двадесет лева/
3.Зорница Валентинова Василева-с.Михайлово-60 лв./шестдесет лева/
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4.Пламен Манолов Пеев-с.Ботево-80 лв./ осемдесет лева/
5.Красимир Ангелов Георгиев-с.Хайредин-100 лв./сто лева/
6.Камелия Върбанова Аврамова-с.Хайредин-80 лв./ осемдесет лева/
7.Георги Спасенов Мавров-с.Хайредин-100 лв./сто лева/
8.Цветан Йоцов Николов-с.Хайредин 120 лв./ сто и двадесет лева/
9.Тихомир Цонов Драмкин-с.Рогозен-100 лв./ сто лева/
Председателя на ОбС подложи на гласуване молбите за еднократни помощи на
гражданите от Общината и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№46
ОбС отпуска еднократни парични помощи на:
1.Татяна Петърчова Петрова-с.Михайлово-100 лв./сто лева/
2.Надка Николова Симеонова-с.Рогозен-120 лв./сто и двадесет лева/
3.Зорница Валентинова Василева-с.Михайлово-60 лв./шестдесет лева/
4.Пламен Манолов Пеев-с.Ботево-80 лв./ осемдесет лева/
5.Красимир Ангелов Георгиев-с.Хайредин-100 лв./сто лева/
6.Камелия Върбанова Аврамова-с.Хайредин-80 лв./ осемдесет лева/
7.Георги Спасенов Мавров-с.Хайредин-100 лв./сто лева/
8.Цветан Йоцов Николов-с.Хайредин 120 лв./ сто и двадесет лева/
9.Тихомир Цонов Драмкин-с.Рогозен-100 лв./ сто лева/
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 13 /Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова,
Кременски/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПК по социални дейности предлага на ОбС да не уважи следните молби за еднократни парични
помощи:
1.Иван Борисов Борисов – с.Михайлово
2.Славчо Кръстев Цветков-с.Хайредин/ да се подпомогне със строителни материали/
3.Тодор Петров Първанов-с.Хайредин
4.Боряна Георгиева Янева-с.Хайредин
5.Митко Йорданов Банчев-с.Михайлово
Председателя на ОбС В.Александров подложи на гласуване предложението на ПК
по социални дейности и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№47
ОбС не уважава молбите на:
1.Иван Борисов Борисов – с.Михайлово
2.Славчо Кръстев Цветков-с.Хайредин/ да се подпомогне със строителни материали/
3.Тодор Петров Първанов-с.Хайредин
4.Боряна Георгиева Янева-с.Хайредин
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5.Митко Йорданов Банчев-с.Михайлово
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 13 /Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова,
Кременски/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т.7.4 Вносител: Радослав Стойков –Кмет на Община -Хайредин относно :
Предложение за създаване на ОбС за енергийна ефективност на Община –Хайредин и
приемане на Правилник за устройството и дейността на ОбС за енергийна ефективност.
По тази докладна Кмета на Община –Хайредин Радослав Стойков сподели, че този съвет е жизнено
необходим за Общината и ще изготви програма, която ще бъде като основа за подобряване
условията на живот.Предстои да се извършат огледи от комисията, на сгради собственост на
Общината.
Председателя на ОбС предложи да се гласува докладната на Кмета по точки.
1. ОбС утвърждава общински съвет за енергийна ефективност, като структура,
подпомагаща кмета на община Хайредин и общинския съвет при разработване
и изпълнение на общинската програма за енергийна ефективност.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13 /Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова,
Кременски/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Председателя на ОбС подложи на гласуване 2т.от предложението за решение и
съвета реши:
2. ОбС приема предложената структурата и определя 7 членен състав на общинския съвет за
енергийна ефективност, както следва:
Председател:- Пенка Николова – зам. Кмет на Община Хайредин;
Зам. Председател: - инж. Христо Христов-управител на “Ескона Консулт”ООД-София;
Секретар: - Цветан Гущерски – началник отдел в общ. Хайредин;
Членове:
1. Румен Първанов – общински съветник в ОбС-Хайредин;
2. Цветан Цоков – енергетик подрайон Козлодуй;
3. Иван Бешировски – Кмет на с. рогозен;
4. Екатерина Цветкова – Директор ЦДГ с. Манастирище;
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12 /Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Здравкова, Кременски/
“ПРОТИВ” – 1/Гиздова/
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
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ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Председателя на ОбС В.Александров подложи на гласуване т.3
предложението и съвета реши:
3. ОбС приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет за
енергийна ефективност на Община Хайредин.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13 /Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова,
Кременски/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Председателя на ОбС подложи на гласуване т.4 от предложението и съвета реши:

от

4. ОбС-Хайредин възлага на Общинския съвет за енергийна ефективност в срок до 15.03.2008 г.
да внесе в общински съвет Хайредин за утвърждаване общинска програма за енергийна
ефективност.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13 /Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова,
Кременски/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
На основание гласуването на ОбС по отделните точки/ 1, 2, 3 и 4/ Председателя на
ОбС предложи да се вземе
РЕШЕНИЕ
№48
1.ОбС утвърждава общински съвет за енергийна ефективност, като структура,
подпомагаща кмета на община Хайредин и общинския съвет при разработване
и изпълнение на общинската програма за енергийна ефективност.
2.ОбС приема предложената структурата и определя 7 членен състав на общинския
съвет за енергийна ефективност, както следва:
Председател:- Пенка Николова – зам. Кмет на Община Хайредин;
Зам. Председател: - инж. Христо Христов-управител на “Ескона Консулт”ООДСофия; Секретар: - Цветан Гущерски – началник отдел в общ. Хайредин;
Членове:
Румен Първанов – общински съветник в ОбС-Хайредин;
Цветан Цоков – енергетик подрайон Козлодуй;
Иван Бешировски – Кмет на с. рогозен;
Екатерина Цветкова – Директор ЦДГ с. Манастирище;
3.ОбС приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет за
енергийна ефективност на Община Хайредин.
4. ОбС-Хайредин възлага на Общинския съвет за енергийна ефективност в срок до
15.03.2008 г. да внесе в общински съвет Хайредин за утвърждаване общинска
програма за енергийна ефективност.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13 /Александров, Божков, Попов, Хинов,
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Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Гиздова, Здравкова,Кременски/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.7.5 вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община-Хайредин относно :
Реда за ползване на Общински мери и пасища, за отглеждане на животни в съответствие с
условията за подържане на земята в добро и екологично земеделско състояние и
определяне такси за ползването им, на основание чл.21, ал.1 т.7 и т.8 от ЗМСМА и чл.48,
ал.2 от Закона за допитване до народа и във връзка с изменение на Закона за стопанисване
и ползване на земеделските земи в Община – Хайредин.
По тази точка от дневния ред Председателя на ПК по „ТСУ” прочете предложението за
решение от комисията и предлага на ОбС:
-Дава съгласието си 14224,818 дка. Мери и пасища от ОПФ, да се предоставят за общо
ползване на земеделски стопани, за отглеждане на животни в съответствие с условията за
подържане на земята в добро екологично състояние.
-Възлага на Кметовете на населените места по местоположение на общинските мери и пасища
да организират предоставянето им за ползване, съгласно т.1, при спазване реда и условията на
чл.48 от Закона за допитване до народа и съгласно указанията на МЗП.Да организират
поддържането им в добро земеделско и екологично състояние, за сметка на приходите от
таксата по т.4.
- Подържането на общинските мери и пасища в добро земеделско и екологично състояние по
т.2 не отменя задълженията на ползвателите по Закона за опазване на земеделските земи, ЗСПЗЗ
и други нормативни актове.
-Определя такса за общо ползване на общинските мери и пасища, без значение на категорията в
размер на 1 лв./дка.
- Земите по т.1 се предоставят на земеделските стопани – животновъди и техни сдружения,
регистрирани като юридически лица, след подаването на писмена молба до кметовете на
кметства. В молбата се посочва местоположението на земята, която се иска под наем и размера,
който е събран с Н.С.4-1. Към молбата се прилага задължително копие от анкетна карта за
регистрация на земеделски производител или справка от ветеринарния лекар, в която е посочен
броя на отглежданите животни.
- Срокът на договора за ползване на общинските мери и пасища под наем е за една година.
Председателя на ОбС В.Александров предложи докладната на Радослав Стойков-Кмет на
Общината да се гласува и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№49
1.ОбС- Хайредин на основание чл.48 а, ал.2 от Закона за допитване до народа и чл.21, ал.1,
т.7 и т.8 от ЗМСМА и във връзка с ИД на ЗСПЗЗ реши:
дава съгласието си 14224,818 дка. Мери и пасища от ОПФ, да се предоставят за общо
ползване на земеделски стопани, за отглеждане на животни в съответствие с условията за
подържане на земята в добро екологично състояние.
2. ОбС възлага на Кметовете на населените места по местоположение на общинските мери
и пасища да организират предоставянето им за ползване, съгласно т.1, при спазване реда и
условията на чл.48 от Закона за допитване до народа и съгласно указанията на МЗП.Да
организират поддържането им в добро земеделско и екологично състояние, за сметка на
приходите от таксата по т.4.
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3. Подържането на общинските мери и пасища в добро земеделско и екологично състояние

по т.2 не отменя задълженията на ползвателите по Закона за опазване на земеделските
земи, ЗСПЗЗ и други нормативни актове.
4. Определя такса за общо ползване на общинските мери и пасища, без значение на
категорията в размер на 1 лв./дка.

5. Земите по т.1 се предоставят на земеделските стопани – животновъди и техни
сдружения, регистрирани като юридически лица, след подаването на писмена молба до
кметовете на кметства. В молбата се посочва местоположението на земята, която се иска
под наем и размера, който е събран с Н.С.4-1. Към молбата се прилага задължително
копие от анкетна карта за регистрация на земеделски производител или справка от
ветеринарния лекар, в която е посочен броя на отглежданите животни.
6.Срокът на договора за ползване на общинските мери и пасища под наем е за една година.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12 /Александров, Божков, Попов,
Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова,
Кременски/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - 1/Кръстев/
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.7.6 Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община-Хайредин относно :
Удължаване срока за ползване на помещенията от личните лекари и определяне цените за
тяхното плащане.
Кмета на Общината Р.Стойков сподели, че поради изтичане срока на договорите за наем
на помещения общинска собственост, ползвани от общопрактикуващите лекари и стоматолози
на територията на Общината, е необходимо удължаване срока на същите до 31.12.2008 г.
Председателя на ОбС В.Александров подложи на гласуване докладната на Кмета на
Общината и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№50
ОбС-Хайредин Възлага на Кмета на Общината:
1. Да подпише анекс към сключените договори с общопрактикуващите лекари и
стоматолози за удължаване срока на договорите до 31.12.2008 г.при наемни цени –
30 % от определените с Решение №620 т.2/30.03.2007 г.на ОбС-Хайредин.
2. При костатирана нарушение/ неплащане/ на задълженията от страна на лекарите по
предложение на общинска администрация, ОбС да преразгледа договорните
отношения.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13 /Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова,
Кременски/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
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По т.7.7 Вносител:Цветомир Кирилов Кръстев-Директор на Дом стари хора-Хайредин
относно:
Увеличаване средната месечна брутна работна заплата в делегираните от държавни
дейности / Дом стари хора/ да бъде 340.00 /триста и четиредесет лева/ лв.считано от
01.01.2008 г.
По докладната Цветомир Кирилов Кръстев обясни, че: финансирането на делегираните от
държавни дейности, специализирани институции за предоставяне на социални услуги в
общината през 2008 г.се извършва по единни разходни стандарти, определени с РМС № 20 от
2008 г.по методология на МТСП. Те обединяват всички текущи разходи –заплати, други
възнаграждения на персонала, задължителни осигорителни вноски от работодатели,
здравословни и безопасни условия на труд на щатна и нещатна численост на персонала.
В единните разходни стандарти са предвидени средства за промяна на минималната работна
заплата и увеличаване на средната месечна брутна заплата от 01.01.2008 г.
Председателя на ОбС В.Александров подложи докладната на гласуване и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№51
На основание РМС № 20 по методология на МТСП, средната месечна брутна работна
заплата в делегираните от държавни дейности / Дом стари хора/ да бъде 340.00/ триста и
четиридесет лева / лв.считано от 01.01.2008 г.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13 /Александров, Божков, Попов,
Кръстев, Кожухарски, Георгиев,
Първанов, Стефанов, Братанов,
Хинов, Гиздова, Здравкова,
Кременски/
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Председателя на ПК по „БиФ”г-н Кожухарски съобщи, че в ПК са разгледани две
докладни от Пенка Светославова Кръстева-секретар на Читалище „Светлина 1928”с.Манастирище и от Радка Петрова Алексиева-секретар на Читалище
„Просвета”с.Хайредин.
Докладната от Пенка Светославова е отосно:
Осигуряване на средства за финансиране на неотложни мероприятия и дейности за честване на
80- годишния юбилей на читалишето.
Докладната на Радка Алексиева е относно:
Осигуряване на средства за културни празници и изяви на национално ниво и за ремонт на част
от сградата.
По двете докладни не беше взето решение и ОбС предложи проблема да се доизясни и се
внесат докладните на извънредното заседание на ОбС на 10.03.2008 г.
По т.8 Питания, изказвания, становища и предложения на граждани.
В ОбС е постъпила жалба от Станка Кирилова Бекярова с Вх.№ 71 от 28.02.2008 г.относно:
Проведения открит конкурс за „Доставка на хранителни продукти за заведенията на общинска
издръжка на територията на Община- Хайредин.
Кмета на Общината Р.Стойков даде отговор на жалбата, като обясни, че: на
основание чл.42, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с
протокол от 08.02.2008 г.на комисията за провеждане на открит конкурс „Доставка на
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хранителни продукти за заведения на общинска издръжка на територията на Община –
Хайредин”са отстранени всички участници.
С оглед отстраняването на всички участници в описаната малка обществена
поръчка и на основание чл.24, ал.1 и във връзка с чл.23, т.2 от НВМОП е прекратена
процедурата за възлагане на малка обществена поръчка- открит конкурс за „Доставка на
хранителни продукти за заведенията на общинска издръжка на територията на ОбщинаХайредин”при следните мотиви:Налице е отстраняване на всички участници от
процедурата за допуснати и неотстраними нарушения по чл.21 от НВМОП – основание по
чл.24, ал.1, т.1 от НВМОП.
Препис от решението е изпратено на участниците в процедурата в три дневен
срок от издаването му и до изпълнителния директор на Агенцията за обществени
поръчки.
По този повод г-жа Искра Гиздова, направи предложение в следващите комисии по
ЗОП да присъства и по един представител от общинските съветници, което беше
одобрено от ОбС.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 15.40 ч.

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

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