ПРОТОКОЛ
№8
от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 21.04.2008г.
Място на провеждане: Заседателната зала на Общински съвет - Хайредин.
Начало: 13.00 часа.
Край: 17.00 часа.
Днес на 21.04.2008 г. от 13.00 часа се проведе заседание на Общински съвет – Хайредин.
В работата взеха участие 11/единадесет/, от избрани 13/тринадесет /общински съветници.
Отсъстват:Николай Кожухарски и Галина Здравкова.
На заседанието присъстваха още: г-н Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин, г-н
Валентин Петров – гл. счетоводител на Община Хайредин, г-жа Таня Тодорова Андрееваадминистративен секретар на Община Хайредин, г-жа Ирина Николова Цонова-ст. специалист
„хуманитарни дейности”, г-жа Валентина Стойчовска -ст.специалист -„кадастър и регулация”, гжа Валентина Трендафилова - социален работник при ОСЗ- Хайредин, г-жа Нина Коева -НО
„ЗД”-към дирекция „СП” гр.Козлодуй , 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.
В.Александров Председател на ОбС–Хайредин се обърна към присъстващите:
Уважаеми Общински съветници,Уважаеми г-н Кмет,Уважаеми госпожи и господа!
Откривам поредното заседание на Общински съвет-Хайредин.
На това заседание предстой обсъждането и приемането на важни Решения,който имат
изключително значение за по нататъшно развитие на Общината. На заседанието присъстват
болшинство общински съветници и можем да вземем Решение.
Получихте поканата за настоящото заседание с проект за дневен ред и материалите,
който предстои да обсъждаме. След като Ви бе изпратен проекта за дневния ред, се внесоха още
няколко докладни, който бяха представени на общинските съветници и се разглеждаха в
постоянните комисии, ето защо предлагам тези докладни да бъдат включени към точка
четвърта от дневния ред:
Вносител:В. Александров- Председател на ОбС-относно: Поставяне на ново обсъждане от
Общинския съвет, на Решение №62 от 31.03.2008 г.,Протокол №7.
Вносител:Радослав Стойков-Кмет на Община – Хайредин-относно:Актуализация на
бюджета на Общината за 2008 г. прехвърляне на средства от § 10-20/външни услуги/ от Други
дейности по благоустрояването” в § 52-04 „Придобиване на транспортни средства”.
Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община – Хайредин-относно:Включване в таблицата
на служител от общинска администрация към останалите служители на който ОбС е
разрешил заплащане от 80% от пътните разходи.
Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община – Хайредин-относно: Даване право за добиване
и продажба на тополи дървета, намиращи се в регулацията на селата в Общината.
Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община – Хайредин-относно:Делегиране на права на
директорките на училищата в Община –Хайредин за събиране на собствени приходи по чл.44, ал.2
от ЗНП.
Молба от Атанас Пламенов Симеонов от с.Михайлово-относно:Замяна на лична земя със земя
собственост на училище „Горан Черваняшки”с.Михайлово.
Председателя на ОбС В.Александров попита общинските съветници има ли други
предложения за допълнение към дневния ред и подложи на гласуване вече представения дневен
ред (с допълненията).
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дневен ред:
1.Приемане на общинска стратегия за закрила на детето и програма, която е неразделна част
от стратегията за периода 2008/09 г.
Докл.Н.Коева -НО „ЗД” при дирекция
соц.подпомагане гр. Козлодуй
2.Актуализация на Глава шеста (Управление и отдаване на земя от общинския поземлен фонд) от
Наредба №5 на ОбС-Хайредин за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
Докл.Председател на ПК по „БиФ” и Председател на
временна комисия съгласно Решение №67.
3.Информация за състоянието на земеделието на територията на Община Хайредин.
Докл.Таня Андреева –Секретар на Община Хайредин
4.Докладни
4.1.Вносител: В. Александров- Председател на ОбС-относно:
Поставяне на ново обсъждане от Общинския съвет, на Решение № 62 от 31.03.2008 г.
Протокол №7.
Докл.В. Александров-Председател на ОбС
4.2 Вносител:Радослав Стойков-Кмет на Община Хайредин –относно:
Определяне на начална цена за учредено право на строеж в УПИ І кв.36 по
плана на с.Хайредин.
Докл.Кмет на Община Хайредин Р.Стойков
4.3. Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община Хайредин- относно:
Решение на ОбС за даване право на Кмета на Общината, да сключи
консултантски договор за 2008 г. със Центъра за Европейско финансиране – София.
Докл.Кмет на Община Хайредин Р.Стойков
4.4. Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община Хайредин- относно:
Актуализация на бюджета на Общината за 2008 г. прехвърляне на средства от § 1020/външни услуги/ от Други дейности по благоустрояването” в § 52-04 „Придобиване на
транспортни средства”.
Докл.Кмет на Община Хайредин Р.Стойков
4.5. Вносител:Радослав Стойков-Кмет на Община – Хайредин-относно:
Включване в таблицата на служителка в списъка общинска администрация на който ОбС е
разрешил заплащане от 80% от пътните разходи.
Докл.Кмет на Община Хайредин Р.Стойков
4.6.Вносител:Радослав Стойков-Кмет на Община-Хайредин-относно:
Даване право за добиване и продажба на тополи дървета, намиращи се в регулацията на
селата в Общината.
Докл.Кмет на Община Хайредин Р.Стойков
4.7.Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община-Хайредин-относно:
Извършване оглед на ОУ „Кирил и Методий” с.Рогозен, за извършване на ремонт и
кандидатстване с идеен проект за финансиране пред оперативна програма на Европейските
структурни фондове
Докл.Кмет на Община Хайредин Р.Стойков
4.8. Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община – Хайредин-относно:
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Делегиране на права на директорките на училищата в Община –Хайредин за събиране на
собствени приходи по чл.44, ал.2 от ЗАП.
Докл.Кмет на Община Хайредин Р.Стойков
4.9 Вносител:Николай Кожухарски- Председател на ПК по „БиФ”:- относно
Решаване начина на заплащане на месечните такси за комуникация между
ОбС и общинска администрация.
Докл.Председател на ПК по „БиФ”-Н.Кожухарски
4.10. Молба от Атанас Пламенов Симеонов от с.Михайлово-относно:
Замяна на лична земя със земя собственост на училище „Горан Червеняшки”с.Михайлово.
4.11. Вносител: Искра Гиздова-Председател на ПК по социални дейности относно:
Отпускане на социални помощи за лечение и погребение за месец април.
Докл.Председател на ПК по социални дейности.
5.Питания, изказвания и становища на граждани.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 11
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА.
Преминаване към обсъждане на т.1 от дневния ред, предложи г-н Александров
По т.1 от дневния ред. Приемане на общинска стратегия за закрила на детето и програма,
която е неразделна част от стратегията за периода 2008/09 г.
На обсъждането на тази точка участие взе г-жа Нина Коева, която внесе по-голяма
яснота в стратегията, която е неразделна част от стратегията за периода 2008-2009 г.
Отношение взеха и общинските съветници г-н П.Попов, г-н Стефанов, г-н Замфиров, г-жа Ирина
Цонова- ст.специалист „хуманитарни дейности” при Община – Хайредин.
На заседанието Председателите на ПК също съобщиха предложенията за решение и от
постоянните комисии като поясниха, че стратегията е подкрепена с анализ и прогноза на
социалната ситуация, има основни задачи, дейност за изпълнение на задачите, план на
действие/който има период за изпълнение 01.01.2008 г.- 31.12.2008 г.
След обсъждането на предложената общинска стратегия за закрила на детето
Председателя на ОбС подложи на гласуване и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№72
1.ОбС-Хайредин на основание чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл. 3 от
Правилника за неговото прилагане приема общинска стратегия за закрила на детето и
програма, която е неразделна част от стратегията за периода: 2008-2009 г.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 11
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.2 от дневния ред. Актуализация на Глава шеста (Управление и отдаване на земя от
общинския поземлен фонд) от Наредба №5 на ОбС-Хайредин за реда
на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
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В 13.34 ч. влизат общинските съветници Н.Кожухарски и Г. Здравкова.
По тази точка от дневния ред отношение взе г-жа Таня Тодорова Андреева- секретар
на Община- Хайредин.
Отношение взе и председателя на временната комисия Н.Кожухарски, създадена съгласно
Решение № 67 от 31.03.2008 г. който предложи да отпадне Глава шеста от Наредба № 5 и се
приеме новата актуализирана Глава шеста, която обхваща чл. 30 до чл.38.
Председателя на ПК по” ТСУ „ прочете предложението за решение на ОбС, което съвпада
с предложението на временната комисия и предложи на ОбС да отмени текстовете от чл. 30 до
чл.38 вкл.Глава шеста /управление и отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд/ от
Наредба №5 на ОбС-Хайредин за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
Председателя на ОбС В. Александров подложи на гласуване и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№73
1.ОбС отменя текстовете на чл. 30, 31, 34, 35, 36 и 38 от Глава шеста (Управление и отдаване
на земя от общинския поземлен фонд) от Наредба № 5 на ОбС- Хайредин, за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Направено бе предложение за решение от временната комисия, за разискване в
Общинския съвет със следния текст:”ОбС –Хайредин приема новите актуализирани текстове
на чл.30, 31, 34, 35, 36, и 38 от Глава шеста (Управление и отдаване на земя от общинския
поземлен фонд) от Наредба № 5 на ОбС- Хайредин, за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество”.
По това предложение отношение взеха общинските съветници г-н Г.Кръстев, г-н
П.Кременски, г-н Кожухарски, г-н Стефанов, който направи допълнение към вече направеното
предложение- в.чл.31, ал.2 да се допълни”постоянно местоживеене”, а не само по
„местоживеене”. Председателя на ОбС В. Александров подложи на гласуване направените
предложения за чл.31, ал.2, като на първо място постави предложението на временната комисия
„земите по предходната алинея се отдават под наем на малоимотни и безимотни със
местоживеене в населеното място в чието землище се намират земите”, след гласуването ОбС
прие предложението на временната комисия като общинските съветници гласуваха по следния
начин:
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 7
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗД.СЕ” - 3
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Г-н Кръстев, поиска повторно гласуване на предложението на временната комисия и
Председателя на ОбС постави на ново гласуване предложението на временната комисия, а то е
„земите по предходната алинея се отдават под наем на малоимотни и безимотни със
местоживеене в населеното място в чието землище се намират земите”,след като се получи
следния резултат:
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ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 11
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - 2
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Забележка: Предложението на г-н Стефанов, не бе поставяно на гласуване поради
обстоятелството, че се прие предложението на временната комисия !
След като нямаше повече предложения за изменение и допълнение на вече актуализираната
шеста глава от Наредба №5 Председателя на ОбС В. Александров подложи на гласуване и
съвета взе
РЕШЕНИЕ
№74
2.ОбС –Хайредин приема новите актуализирани текстове на чл.30, 31, 34, 35, 36, и 38 от
Глава шеста (Управление и отдаване на земя от общинския поземлен фонд) от Наредба № 5
на ОбС- Хайредин, за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.3 от дневния ред: Информация за състоянието на земеделието на територията на
Община Хайредин.
По тази точка от дневния ред отношение взе г-жа Таня Тодорова Андреева-секретар на
Община-Хайредин. Тя сподели, че е поела отговорността да представи тази информация на
вниманието на общинските съветници, като се е постарала да засегне поне 90% от проблемите
на земеделието на територията на Общината. Хаоса в управлението е много голям, през
изминалите два мандата са актувани само 14% от общинската земя. Има структурирано звено в
администрацията, което всекидневно се сблъсква с проблемите на земеделските производители,
но се стремим максимално да бъдем в тяхна полза, за да се усвоят парите от евро-фондовете.
Земеделието е основен отрасъл и почти единствен поминък на жителите от Община –
Хайредин. То е основен източник на доход на 76% от населението в нашата община и важен
фактор за заетостта в общината.
Селското стопанство като цяло в момента се намира в много неблагоприятно
състояние, поради изключителните загуби, които се понесоха от засушаването и редица други
нерешени проблеми в тази сфера.
След разрухата от ликвидацията на бившите ТКЗС –та, макар и по-бавно в сравнение с
други региони от страната земеделието в нашата община постепенно се съживява. Подобряване
на условията ни за живот и труд ще зависят от развитие на конкурентноспособно селско
стопанство.
Преструктурирането на земеделските стопанства е една от приоритетните сфери в
Общината. Нужни са големи усилия за да се подпомогнат земеделските стопани да адаптират
производството си към Европейските стандарти. В общината е голям броя на малките и
средни частни земеделски стопанства,което ограничава наличните средства на фермерите за
инвестиране и води до влошаване състоянието на машините и оборудването. В резултат на това
добивите са далеч под нормалното ,производството е нискокачествено и цените падат. Бързата
хармонизация на законодателството ни с това на Европейския съюз налага високи

5

изисквания,които не могат да се постигнат без съществено подобряване състоянието на
стопанствата.Подкрепа в областта на инвестициите е един от важните инструменти за
ускоряване адаптирането в земеделския сектор. Регистрираните животновъди участват в
схемата”de minimis”-държавна помощ на животновъди , които имат регистрация най-късно до
2007 г.Тези,които имат регистрация за 2008 г. нямат право на помощта, защото de minimis се
изплаща за събития настъпили вследствие на неблагоприятни климатични условия.
Общинска администрация – Хайредин проведе разяснителна кампания за отдаване на
общинските мери и пасища и възможността за идентификация по СЕП. До момента от вземане
на решението са раздадени 2553 дка общински мери и пасища за цялата община по населени
места.
Председателя на ПК по „ТСУ” –Будьони Замфиров прочете предложението от
комисията, а то е: ОбС да приема информацията за състоянито на земеделието в ОбщинаХайредин. Като направи допълнение в т.3 от проекта за решение да отпадне думата
„изясняване”, да остане текста:” Общинска администрация да приключи процеса на
актуването на общинския поземлен фонд до края на месец юли и спазва изискванията на Наредба
№ 5 за отдаване земеделската земя под наем или аренда.”
Г-н Будьони Замфиров-Председател на ПК по „ТСУ” предложи процедурата по отдаване
на земеделска земя- частно общинска собственост/ под наем, или аренда/, да приключи до края
на стопанската година.
Председателя на ПК по „БиФ”г-н Кожухарски, сподели, че в постоянната комисия е
възникнал един въпрос/ с. Бързина/ за, който ПК предлага да се разгледа и от ОбС и като точка
към проекта за решение бъде допълнено,а то е: общинска администрация да направи проверка на
случая със ползването на земеделска земя частна общинска собственост намираща се в
землището на с.Бързина от арендаторите, за резултатите от проверката да се информира ОбС
на следващото заседание.
Председателя на ОбС В.Александров подложи на гласуване предложенията с
направените допълнения и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№75
1.Общински съвет Хайредин приема информацията за състоянието на земеделието в
Община – Хайредин.
2.Оценява положително дейността на администрацията за изясняване състоянието на
земеделието в общината и желанието за подобряване дейността в този сектор.
3. Процедурата по отдаване на земеделска земя- частно общинска собственост/ под наем, или
аренда/, да приключи до края на стопанската година.
4.ОбС възлага на общинска администрация да разработи и предложи мерки /до следващото
заседание през, месец май /за поетапно решаване на проблемите на земеделието в Общината,
който са поставени в информацията.
5.ОбС-Хайредин, възлага на общинска администрация да направи проверка на случая със
ползването на земеделска земя частна общинска собственост намираща се в землището на
с.Бързина от арендаторите, за резултатите от проверката да се информира ОбС на
следващото заседание.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.4 от дневния ред:Докладни
По т.4.1.Вносител: В. Александров- Председател на ОбС-относно: Поставяне на ново
обсъждане от Общинския съвет, на Решение № 62 от 31.03.2008 г.
Протокол №7.
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Отсъства общинския съветник г-н Георги Кръстев.
Председателя на ОбС направи разяснение по докладната, за всички общински съветници,
като обясни, че със заповед №209 от 11.04.2008 г., Областния управител гр.Враца връща Решение
№62 от 31.03.2008 г., Протокол №7 на ОбС за ново обсъждане.
Мотивите на Областен управител са, че в т.1 от Решение №62 е посочено, че ОбС
приема да се промени начина на трайно ползване на поземлен имот №108523 в местността
„Пасище 2”по КВС на землището на с.Хайредин, от „пасище-мера” в друг вид земеделска
земя.В.т.2, се възлага на Кмета на Общината да подаде молба до ОСЗГ Козлодуй за отразяване на
промяната в КВС. В т.3 Общинския съвет възлага на общинска администрация да отрази
промяната в акта за общинска собственост. Така приетото Решение, както сочи Областния
управител в своята Заповед противоречи на чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно което собствеността на
Общината върху мерите и пасищата е публична и не може да се обявява в частна общинска
собственост. Той счита, че в случая ние променяме начина на трайно ползване на имота, а не вида
на собствеността му , но променяйки предназначението на имота от „пасище мера” в друг вид
земеделска земя, се открива възможност и за промяна на собствеността от публична в частна,
което е изрично изключено от разпоредбите на чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ.
Председателя на ОбС подложи на гласуване това предложение и общинските
съветници взеха
РЕШЕНИЕ
№76
1.ОбС-Хайредин отменя свое Решение №62 от 31.03.2008 г., Протокол №7.
2.Възлага на Кмета на общината, да продължи изясняване статута на този терен
удовлетворяващ инвеститорите с институциите имащи отношение към него, или предложи
друг терен съобразен със ЗСПЗЗ, за строителството на завод за извличане на скорбяла в ОбС
за обсъждане и решаване.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 11
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - 1/Гиздова/
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.4.2 от дневния ред. Вносител:Радослав Стойков-Кмет на Община Хайредин –относно:
Определяне на начална цена за учредено право на строеж в УПИ І
кв. 36 по плана на с.Хайредин.
Председателя на ПК по „ТСУ”-Будьони Замфиров, докладва пред ОбС предложението за
решение на комисията, а то е: приема докладната на Кмета на общината, но остава със
съмнение каква точно ще се случи със останалата площ, щом застроената площ ще е 12 дка?
Изказаха мнение и г-н Попов, г-н Кожухарски, г-н Стефанов, г-н Кръстев, въпреки че
докладната беше разгледана много обстойно във всички постоянни комисии.
Разяснение по проблема внесе г-жа В. Стойчовска –ст.специалист „кадастър и
регулация”при Община – Хайредин.
Кмета на Община – Хайредин обясни, че във връзка с Решение № 70 от Протокол №
31.03.2008 г. на ОбС-Хайредин внасяме за обсъждане оценка за учредяване право на строеж за
новообразуван у.п.и. І, кв.36 от 12 дка по плана на с. Хайредин. Оценката е за 20 700 /двадесет
хиляди и седемстотин/ лв. или 10 584 /десет хиляди петстотин осемедесет и четири/ евро.
Разходите за изготвянето на оценка от лицензиран оценител, съгласно Договор № 37/07.04.2008
г. е 100 /сто/ лв., която предлагам да бъде добавена към оценката при формиране началната цена
в тръжните книжа.
Г-н Георги Кръстев възобнови работата си в Общинския съвет.
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Председателя на ОбС подложи на гласуване докладната на Кмета Р.Стойков и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№77
1.ОбС-Хайредин приема докладната и определя начална цена за учредяване право на строеж
в у.п.и. І кв. 36 по плана на с. Хайредин площ от 12 дка. на 20 800 /двадесет хиляди и
осемстотин/ лв. или 10 635 /десет хиляди шестстотин тридесет и пет/ евро.
2.Преди подписване на договора за ползване на имота намиращ се в у.п.и. . І кв. 36, да се
представи за одобрение в Общинския съвет, като в него се заложат и клаузи защитаващи
интересите на Общината.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - 1/Гиздова/
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
По т.4.3 от дневния ред: Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община Хайредин- относно:
Решение на ОбС за даване право на Кмета на Общината, да сключи
консултантски договор за 2008 г. със Центъра за Европейско
финансиране – София.
Кмета на Община – Хайредин Радослав Стойков, внесе яснота по докладната, като
сподели, че във връзка с проведена среща на 08.04.2008 г. в Центъра за европейско финансиране
гр. София и проведени разговори за указване помощ при кандидатстване по оперативни програми
към Европейските структурни фондове Ви предлагам да решите и да ме упълномощите да сключа
консултантски договор с ЦЕФ за 2008 г. , като стойността е в размер на 970 /деветстотин и
седемдесет/ лв. за цялата година, с което консултантът – ЦЕФ се задължава за цялата година да ни:
-Дава консултации за кандидатсване по структурни инструменти и специализирани фондове на
европейския съюз;
-Консултации свързани с регламента по оперативните проглами на ЕС;
-Консултации свързани с процедурите за канадидатстване по европейски кредитни линии;
-Съдействие за подготовка на документи с цел отпускане на различни видове кредити ;
-Презентиране на проекти и привличане на инвеститори;
-Лизингови схеми на финансиране;
Отношение по въпроса взеха общинските съветници г-н Кременски, г-н Стефанов, г-н
Кръстев, г-н Попов, г-н Замфиров.
След прекратяване на дебатите Председателя на ОбС подложи на гласуване
докладната и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№78
1.ОбС-Хайредин дава право на Кмета на Община Хайредин да сключи консултантски
договор за 2008 г. с Център за Европейско финансиране гр. София на стойност 970
/деветстотин и седемдесет/ лв.,като се променят клаузите в предложения образец на
консултантския договор, с цел защитаване интересите на Общината.
2.ОбС задължава Кмета на Общината в края на годината да информира ОбС за резултатите
от изпълнението на договора, с което консултантът – ЦЕФ се задължава за цялата година да
ни:
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Дава консултации за кандидатсване по структурни инструменти и специализирани
фондове на европейския съюз;
Консултации свързани с регламента по оперативните проглами на ЕС;
Консултации свързани с процедурите за канадидатстване по европейски кредитни линии;
Съдействие за подготовка на документи с цел отпускане на различни видове кредити ;
Презентиране на проекти и привличане на инвеститори;
Лизингови схеми на финансиране;
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
По т.4.4 от дневния ред: Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община Хайрединотносно: Актуализация на бюджета на Общината за 2008 г.
прехвърляне на средства от § 10-20/външни услуги/ от Други
дейности по благоустрояването” в§ 52-04 „Придобиване на
транспортни средства”.
Кмета на Община Хайредин напомни, че с Решение № 61 от Протокол №7/31.03.2008 г.на
ОбС, съвета възлага на Кмета продажба на автомобили общинска собственост, които са
амортизирали. За нуждите на Общината е необходим автомобил, който да е технически изправен и
да отговаря на изискванията за движение по пътищата. Във връзка с това предлагам да бъде
закупен автомобил за нуждите на „Общинска администрация”. Средствата в размер на 5 000 /пет
хиляди/ лв. да се осигурят от дейност „Други дейности по благоустрояването”.
Председателя на ОбС подложи на гласуване докладната на Кмета и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№79
1.Общински съвет – приема докладната на Кмета на Община Хайредин и дава съгласието
си за прехвърлянето на 5 000 лв. от § 10-20 /външни услуги/, дейност „Други дейности по
благоустрояването” – Кметство Хайредин в § 52-04 /придобиване на транспортни средства/
на дейност „Общинска администрация”.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
По т.4.5 от дневния ред: Вносител:Радослав Стойков-Кмет на Община – Хайредин- относно:
Включване в таблицата на служителка в списъка на общинска
администрация на който ОбС е разрешил заплащане от 80% от
пътните разходи.
Кмета на общината обясни внесената от него докладна, да бъде включена в таблицата на
служителите от „Общинска администрация”, на които се заплащат 80% пътни разходи, Цецка
Василева Кирковска от с. Манастирище, която е постъпила на работа на 17.03.2008 г. след
приемането на бюджета и утвърждаването на поименния списък на служителите. Средствата ще се
осигурят от бюджета на „Общинска администрация” – Хайредин.
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Председателя на ОбС подложи на гласуване докладната и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№80
1.Общински съвет – приема докладната на Кмета на Община Хайредин и одобрява
включването в списъка със служителите от „Общинска администрация, Цецка Василева
Кирковска на които се полагат 80% пътни разходи.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
По т.4.6 от дневния ред: Вносител:Радослав Стойков-Кмет на Община-Хайредин-относно:
Даване право за добиване и продажба на тополи дървета, намиращи
се в регулацията на селата в Общината.
Кмета на Община Хайредин Р.Стойков сподели, че на територията на общината в
регулацията на селото има много тополи, които са с изтекъл срок на годност и представляват
опасност за живота на хората. Поради това, моля за Вашето решение за премахване на тези тополи
по населени места, както следва:
1. Хайредин –
25 бр.
2. Михайлово –
40 бр.
3. Манастирище – 30 бр.
4. Рогозен –
20 бр.
5. Бързина –
10 бр.
6. Ботево –
10 бр.
-----------------------ОБЩО:
135 БР.
След Вашето положително отношение към този проблем, моля на основание чл. 19 от
ЗОС и във връзка с чл.36 от Наредба № 5 на ОбС-Хайредин “За реда за придобиване, стопанисване,
управление и разпореждане с общинско имущество” Вашето решение за откриване на процедура за
провеждане на конкурс /търг/ за отдаване и ползване на маркирана дървесина /тополи/ находящи
се в селата от общината и одобрите началната цена на корен, която да бъде обявена за продажба
чрез конкурс /търг/, съгласно Наредба № 5 на ОбС, както следва:
№
по
ред
1
2
3
4
5
6

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

Такса на корен на
1 куб.м.
25
20
15
10
6
5

Отношение по докладната взеха г-н Замфиров, г-н Попов, г-н Стефонов, г-н Кожухарски
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Председател на ПК по „БиФ”предложи да не се приеме докладната на Кмета, докато не се
изпълнят изискванията на чл.39, ал.1 от Наредба № 14”Изграждане и опазване на зелената
система”. След като се състави изискания протокол, да се внесе за мнение и одобрение в
Общинския съвет.
Председателя на ОбС В. Александров подложи на гладуване докладната и така
направеното предложение на г-н Кожухарски и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№81
1.ОбС-Хайреди отклонява докладната на Кмета на Общината, относно:
даване право за добиване и продажба на тополови дървета , намиращи се в регулацията
на селата в Общината, като възлага на общинска администрация да спази изискването по
чл.39, ал.1 от Наредба № 14” Изграждане и опазване на зелената система”,като състави
протокол и се внесе за обсъждане в ОбС.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
По т.4.7 от дневния ред:Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община-Хайредин-относно:
Извършване оглед на ОУ „Кирил и Методий” с.Рогозен, за извършване
на ремонт и кандидатстване с идеен проект за финансиране пред
оперативна програма на Европейските структурни фондове .
Председателя на ОбС В. Александров подложи на гласуване от общинските
съветници, да се включи и разгледа ли докладната представена от Кмета на Общината
относно:
Извършване
оглед на
ОУ
„Кирил
и
Методий”
с.Рогозен,
за
извършване
на ремонти и кандидатстване с идеен проект за финансиране пред оперативна програма на
Европейските структурни фондове, която бе представена на тяхното внимание малко след
започване на заседанието.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 11
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” 2
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
ОбС прие да се включи в дневния ред докладната на Кмета на Общината, относно:
Извършване оглед на ОУ „Кирил и Методий” с.Рогозен, за извършване
на ремонти и кандидатстване с идеен проект за финансиране пред оперативна програма
на Европейските структурни фондове.
Кмета на Община Хайредин обясни, че във връзка с предприемането на мерки за
подобряване състоянието на училищната база и привеждането й в съответствие с утвърдените
международни стандарти и изисквания на ЕС предлагам да се направи оглед на ОУ “Кирил и
Методий” с. Рогозен, общ. Хайредин за извършване на ремонт и пристрояване на вътрешни
тоалетни и съблекални към физкултурен салон с цел кандидатстване с идеен проект пред
Оперативните програми към Европейските структурни фондове за финансиране.
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Отношение по докладната взеха общинските съветници г-н П.Попов, г-жа Гиздова, г-н
Кръстев, г-жа Ирина Николова Цонова-ст.специалист”хуманитарни дейности”при Община
Хайредин внесе по-голяма ясното в проблема със делегираните бюджети и сподели, че всяко едно
училище може да се бори и кандидатства със проекти, който да бъдат реализирани. Г-н Попов
постави въпроса за включване и на други училища за ремонти финансирани от Европейските
Фондове, като посочи , че това се налага най- вече за средишното училище с.Хайредин.
Г-н Будьони Замфиров- Председател на ПК по „ТСУ”, направи още едно предложение за
допълнение: Директорките на училищата от всички села, да изготвят предварителен планпроект за необходимостта от извършване на ремонтни за подобряване състоянието на
училищната база и привеждането й в по-добро състояние.
Председателя на ОбС В. Александров подложи на гласуване докладната на Кмета и
предложението на г-н Замфиров и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№82
1. ОбС-Хайредин приема докладната на Кмета на Община Хайредин да се извърши
оглед на ОУ “Кирил и Методий” с. Рогозен, общ. Хайредин за извършване на ремонт и
пристрояване на вътрешни тоалетни и съблекални към физкултурен салон.
2. ОбС-Хайредин дава съгласие Община Хайредин да кандидатства с идеен проект за
финансиране пред Оперативните програми на Европейските структурни фондове.
3. ОбС възлага на директорките на училищата от Община Хайредин , да изготвят
план- проект за необходимостта от извършване на ремонтни за
подобряване състоянието на училищната база и привеждането й в по-добро състояние.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 8
“ПРОТИВ” –
2
“ВЪЗД.СЕ” 2
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
По т.4.8 от дневния ред: Вносител:Радослав Стойков-Кмет на Община – Хайредин-относно:
Делегиране на права на директорките на училищата в Община –
Хайредин за събиране на собствени приходи по чл.44, ал.2 от ЗАП.
Председателя на ОбС В. Александров прочете докладната, за да запознае общинските
съветници със съдържанието /тъй като материала не е разглеждан от постоянните комисии /и
посочи, че на основание ЗДБРБ-2008 и ЗНП предлагам следното Решение на Общинския съвет
Общински съвет - Хайредин делегира права на директорите на училищата в Община Хайредин във
връзка с управлението на бюджетите им, да събират собствени приходи по чл. 44 ал. 2 от ЗНП.
Училищните настоятелства управляват средствата набрани от собствени приходи. При
реализиране на приходи от дарения, спонсорства и други безвъзмездно получени средства от
страната и чужбина (в т.ч. проекти и програми) по приходни параграфи §§ 45-00 и §§ 46-00,
приходи от наем училищна земя §§ 24-06 и приходи от наем на общинско имущество §§ 24-05 от
ЕБК за 2008 г. директорът на училището прави предложение до Общинския съвет за извършване
на корекция в увеличение на съответните приходни параграфи и увеличение на разходните
параграфи, по които ще се използват средствата. Средствата постъпват директно по
банковите сметки на съответното училище.
Докладната на Кмета на общината бе подложена на гласуване от Председателя на
ОбС В. Александров и съвета взе
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РЕШЕНИЕ
№83
1. ОбС - Хайредин делегира права на директорите на училищата в Община Хайредин във
връзка с управлението на бюджетите им, да събират собствени приходи по чл. 44 ал. 2 от
ЗНП.
2. При реализиране на приходи от дарения, спонсорства и други безвъзмездно получени
средства от страната и чужбина (в т.ч. проекти и програми), приходи от наем училищна земя
и приходи от наем на училищно имущество, директорът на училището прави предложение до
ОбС за извършване на корекция в увеличение на съответните приходни параграфи и
увеличение на разходните параграфи.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
Председателя на ОбС В. Александров обяви почивка от 15 минути, след което
работата на ОбС бе възобновена.
По т.4.9 от дневния ред: Вносител:Николай Кожухарски- Председател на ПК по „БиФ”:относно Решаване начина на заплащане на месечните такси за
комуникация между ОбС и общинска администрация.
Първи взе думата Председателя на ОбС В.Александров като напомни, че в изпълнение на
Решение №40 Протокол №5 от 29.02.2008 г.на ОбС – Хайредин, Председателя на ОбС и Кмета на
Общината следва да проучат и решат въпроса за начина на подобряване начина на комуникациите
между ОбС и общинска администрация. Този въпрос както знаете е проучен и решен. Доставени и
раздадени са срещу подпис апарати и сим карти на всеки общински съветник / като само г-н
П.Попов –общински съветник на пожела да получи апарат /. При раздаването обменихме мнение с
общинските съветници за начина за плащане на ежемесечните такси, която е 6 лв./шест лева /.
Болшинството от съветниците
изразиха мнение, понеже апарата ще се използва само за служебни нужди, същите да се плащат от
бюджета на ОбС за 2008 г.При констатиране на надвишаване на таксата за месеца, разликата от
постоянната такса и месечната ще се поема от общинските съветници.
Тази докладна бе обект на обсъждане в ПК по „БиФ” и „ТСУ”, а и в останалите
комисии, който споделят мнението на Председателя на ОбС и след станалите разисквания
докладната бе подложена на гласуване и съвета взе
РЕИЕНИЕ
№84
1.ОбС приема да заплаща месечните такси на апаратите раздадени за служебно ползване/
разговори в групи/, с цел улесняване на комуникацията между общинските съветници и
общинска администрация, като средствата за апаратите на общинските съветници се
осигурят от бюджета на ОбС.
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2. При констатиране и надвишаване на месечните такси , разликата от постоянната такса и
месечната се поема от самите общински съветници.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - 1/Попов/
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
По т.4.10 от дневния ред: Молба от Атанас Пламенов Симеонов от с. Михайлово-относно:
Замяна на лична земя, със земя- собственост на училище „Горан
Червеняшки”с.Михайлово.
1.ОбС-Хайредин по принцип дава съгласието си да се замени имот имот в размер на 6 796
дка.собственост на училище „Горан Червеняшки”с. Михайлово намиращ се в местността
„Край Реката „в землището на с. Михайлово под № 19 от Решение № 1449/05.12.2004 г. на
общинска служба „Земеделие и гори”гр. Козлодуй с имот от 9 351 дка. собственост на Пламен
Атанасов Симеонов с нотариален акт № 48, том ІІ, дело 420 от 1997 г., трета категория
,парцел № 29 от масив № 15 съставляващ имот № 015029 по плана за земеразделяне намиращ
се в земището на с. Михайлово .
2. Молителят Атанас Пламенов Симеонов да доокомплектова предоставените документи
съгласно изискванията на Наредба №9 за замяна на земеделска частна общинска собственост
със земя- собственост на граждани и юридически лица и след което ОбС да вземе
окончателно решение.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - 1/Попов/
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
По т.4.11 от дневния ред: Вносител: Искра Гиздова-Председател на ПК по социални
дейности относно: Отпускане на социални помощи за лечение и
погребение за месец април.
Председателя на ПК по” Социални дейности” г-жа Искра Гиздова прочете предложението на
комисията, а то е: предлага на ОбС, да уважи следната молба за еднократна парична помощ на
лицето Кирица Рангелова Островска от с.Михайлово, тъй като е претърпяла две тежки поредни
операции и в момента се намира в болница за лечение. Комисията предлага сумата да бъде в
размер на 80 лв./ осемдесет лева/ .
Председателя на ОбС В.Александров подложи на гласуване така направеното
предложение от ПК по „социални дейности” и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№85
1. ОбС-Хайредин одобрява молбата на Кирица Рангелова Островска –с.Михайлово и дава
съгласието си за отпускане на парична помощ в размер на 80 лв./осемдесет лева/.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
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Председателя на ПК г-жа Искра Гиздова, прочете и останалите молби за еднократни
помощи, който са постъпили в ОбС за разглеждане, но не са одобрени от комисията поради
изразходване на парите за първото тримесечие и второ тримесечие , а това са:
-Надка Методиева Костова-с.Рогозен
-Петър Горанов Паков-с. Михайлово
-Ренета Арсова Костова-с.Михайлово
-Митко Симеонов Михайлов-с. Рогозен
-Нина Георгиева Балабанова-дириктор на ПГСС”Хр.Ботев”с.Бутан за Николай Георгиев Асенов
-Лалка Петрова Русинова-с.Хайредин
-Латина Борисова Русинова-с.Хайредин
Предложение от ПК по „Социални дейности”, относно становищата, който се дават от
обществените съвети по селата, да прецезират работата си
и дават по-точни
предложения за сумите, от които се нуждаят гражданите.
Председателя на ОбС подложи на гласуване предложението на ПК по „социални
дейности „и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№86

1. ОбС-Хайредин отказва отпускането на еднократна парична помощ, както следва:

-Надка Методиева Костова-с.Рогозен
-Петър Горанов Паков-с. Михайлово
-Ренета Арсова Костова-с.Михайлово
-Митко Симеонов Михайлов-с. Рогозен
-Нина Георгиева Балабанова-дириктор на ПГСС”Хр.Ботев”с.Бутан за Николай Георгиев
Асенов
-Лалка Петрова Русинова-с.Хайредин
-Латина Борисова Русинова-с.Хайредин
2.ОбС-Хайредин приема предложеното от ПК по „Социални дейности”, относно
становищата, който се дават от обществените съвети по селата, да прецезират работата си и
дават по-точни предложения за сумите, от които се нуждаят гражданите.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
По т.5 от дневния ред: Питания, изказвания и становища на граждани.
Г-н П.Попов-общински съветник, отправи питане към Председателя на ОбС г-н В.
Александров относно:Плана за работа на ОбС – Хайредин през 2008 г., по–точно за месец
март в т. 2- обсъждане програма на Кмета на общината за управление на община Хайредин,
за срока на мандата 2007/2011г.,защо не се е изготвил такъв план и защо не е представен в
ОбС?
Г-н В. Александров поясни, че този план е отложен за по-късен период от време / месец
май/ ще бъде представен на вниманието на всички общински съветници. Също така по
преценка на Председателите на ПК, юриста на общината и гл. архитект е отложена и т. 1
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от месец април „приемане на Наредба за публично-частно партньорство на община
Хайредин „,която ще бъде разгледана на по-късен етап.
Г-н Ангел Стефанов-общински съветник, отправи питане към Кмета на общината и
предложи да се изпрати писмо от общинска администрация до”автобусни превози „ гр.
Враца-автобусите минаващи през с. Манастирище за Козлодуй и Оряхово, да се отклоняват
от спирка „Крушата”и влизат в с. Михайлово.
Кмета на Община Хайредин съгласно правилника за организацията и дейността на
Общински съвет ще даде отговор на следващото заседание.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17.00 ч.

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

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