ПРОТОКОЛ
№9
от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 28.05.2008г.
Място на провеждане: Заседателната зала на Общински съвет - Хайредин.
Начало: 09.30 часа.
Край: 14.17 часа.
Днес на 28.05.2008 г. от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет – Хайредин.
В работата взеха участие 13/тринадесет/, от избрани 13/тринадесет /общински съветници.
Отсъстващи:няма
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 Пенка Николова – Зам. Кмет на
Община – Хайредин, г –н Тодор Антов – гл.инспектор и началник на РПУ гр. Козлодуй, г –н
Стоян Стоянов –инспектор и началник на ПУ - с.Хайредин, г –н Стефан Тодоров – началник на
пожарна безопасност в с.Хайредин, 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-жа Радка
Мермерска – Кметски наместник на с. Ботево и граждани.
В.Александров Председател на ОбС – Хайредин се обърна към присъстващите:
Уважаеми Общински съветници,Уважаеми г-н Кмет,Уважаеми госпожи и господа!
Откривам поредното заседание на Общински съвет-Хайредин.
От направената проверка се установи, че на днешното заседание на ОбС присъстват
всички общински съветници и Общинския съвет може да вземе Решения.
Приятно ми е да Ви съобщя, че в работата на ОбС ще вземат участие; г – н Тодор
Антов – инспектор и началник на РПУ гр. Козлодуй, г – н Стоян Стоянов – инспектор и
началник на ПУ с. Хайредин, г –н Стефан Тодоров – началник на участък пожарна
безопасност в с. Хайредин.
Уважаеми общински съветници, съгласно Правилника за организация и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
сме Ви изпратили всички материали с проекта за дневен ред на днешното заседание.
Преди да го поставя на гласуване, моля ако има предложение за допълнения към
дневния ред да бъдат предложени?
В. Александров: При мен постъпи предложение от ПК по „ТСУ”т.2 от проекта
за дневен ред, а именно:Отчет за работата на Общинска епизоотична комисия в Община
Хайредин да не се гледа сега и същия отчет да остане за обсъждане на следващото
заседание на ОбС през юни месец.
Мотивите на ПК на „ТСУ” са; Този отчет е гледан и е разисквано по него на
заседание на ПК по „ТСУ”, проведено на 26.05.2008 г., По време на неговото обсъждане
възникнаха много и то основателни въпроси, изрази се тревога за назадоволителното
състояние на лекарското обслужване на домашните животни в общината и без участието
на ветеринарните специалисти, които отговарят за държавната политика в тази област
и обсъждано без специалиста и отговарящ за района няма да даде ползотворен резултат. Д
– р Йонов в момента е в отпуск и не може да присъства на заседанието, затова г – н В.
Александров подкрепи предложението на ПК по „ТСУ” и предлага тази точка да се остави
за разглеждане за следващото заседание.
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).

дневен ред:
1

1.Информация за състоянието на обществения ред и сигурност, пожарна безопасност и
безопасност на движението на територията на Община Хайредин.
Докл.Началник на РПУ гр.Козлодуй
и Началник на РСПБЗН гр.Козлодуй

2.Приемане на мерки за поетапно решаване на проблема в земеделието на територията
на Общината /произтичащи от информацията за състоянието на земеделието в
общината / и в изпълнение на решение №75, т.4 от заседание на ОбС от 21.04.2008 г.
Докл.Т.Андреева-секретар на
Община Хайредин.

3.Докладни:
3.1 Вносител: В.Александров-Председател на ОбС, относно:
Обсъждане писмо №275/21.03.2007 г., на Районна прокуратура гр. Козлодуй.

Докл.Председател на ОбС –
В.Александров

3.2.Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община Хайредин, относно:
Кандидатстване пред Министерство на околната среда и водите по Оперативна програма
“Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 с проектно предложение “Техническа помощ
и подготовката на инвестиционен проект за изграждане на канализацията и с ПСОВ на с.
Хайредин”.
Докл.Кмета на Общината Р.Стойков

3.3.Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община Хайредин, относно:
Даване право на Кмета на Община – Хайредин, да ползва банкова гаранция от ТБ „ДСК”
ЕАД в размер на 115 697 / сто и петнадесет хиляди шестстотин двадесет и седем / лв.,
необходими за получаване на безлихвен заем по сключен и финансово обезпечен /след
изпълнението му / Договор № 3471- 11.10.2007 г., по специална предприсъединителна
програма на ЕС, обект: Цялостно асфалтирана ул.” Ю. Гагарин” с. Хайредин.
Докл.Кмета на Общината Р.Стойков

3.4.Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община Хайредин, относно:
Създаване на сдружение с нестопанска цел „МИГ”-Местна Инициативна Група,
Криводол-Хайредин.
Докл.Кмета на Общината Р.Стойков
3.5 Вносител: Искра Гиздова – Председател на ПК „социални дейности”
Отпускане на социални помощи за лечение и погребение .

Докл. Председател на ПК”социални дейности”

3.6 Вносител: В.Александров-Председател на ОбС, относно:
Поставяне на ново обсъждане на Решение от Общинския съвет,за даване на принципно
съгласие да се замени земеделска земя собственост на училище „Горан Червеняшки „ с.
Михайлово, с лична земеделска земя на Пламен Атанасов Симеонов от с. Михайлово –
съгласно заповед №269/12.05.2008 г., на Областен управител гр. Враца.
Докл.Председател на ОбС –
В.Александров

3.7 Вносител: В.Александров-Председател на ОбС, относно:
Поставяне на ново обсъждане от Общинския съвет, на Решение №74 от 21.04.2008
г.,Протокол №8 в частта му относно чл. 32 от Наредба №5 на Общински съвет за реда на
придобиване, управление и разпределяне с общинското имущество като незаконосъобразно.
Докл.Председател на ОбС –
В.Александров

3.8 Вносител: Радка Алексиева и Пенка Кръстева – секретари на читалище „ Просвета „
с.Хайредин и читалище „Светлина- 1928” с.Манастирище, относно:финансово
подпомагане участието на танцовите състави от читалищата в фолклорен събор гр.
Средец.
Докл.Секретарите на читалищата.
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3.9 Молба от Пенко Господинов-относно:
Замяна на земя /частна общинска собственост/, със земя собственост на г-н
Господинов.
4. Отговор на питания и Решения на ОбС от 21.04.2008 г., протокол №8 / срок на
изпълнението изтича края на месец май /, относно:
4.1 – Проверка на ползването на земя частна общинска собственост намираща се
в землището на с. Бързина от арендатори.

Докл. Таня Тодорова- Секретар на общината

4.2 – Питане на общински съветник Ангел Стефанов с. Михайлово, относно: отклоняване на
автобусите фирма „Автобусни Превози” гр.Враца от спирка „Крушата” за влизане в с.
Михайлово.
Докл.Кмета на Общината Р.Стойков

4.3- Отговор на Решение №57, т.2, относно: регистрация на обекти в лошо състояние.
Докл.Таня Андреева –Секретар на общината

4.4- Провеждане на преглед на чистотата в Общината, съгласно Решение №59/31.03.2008 г.,
протокол №7.
Докл.Кмета на Общината Р.Стойков

5. Питания, изказвания и предложения на граждани.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА.
В.Александров: Уважаеми общински съветници, преди заседанието бях помолен от
Кмета на общината да се разгледа първо докладна по т.3.2 и т.3.3 от вече приетия дневен
ред, тъй като се налага спешно нашето Решение, за да може общинска администрация да
работи по поставените проблеми за разглеждане в докладните.
Радослав Стойков – Кмет на Община – Хайредин:Направи пояснение по – точно какво
налага разглеждането на тези две докладни в началото на заседанието и г-н В. Александров
подложи на гласуване предложението на Кмета на общината.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 8
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - 5
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.3 Докладни:
По т.3.2 от дневния ред. Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община Хайредин, относно:
Кандидатстване пред Министерство на околната среда и водите по
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 с
проектно предложение “Техническа помощ и подготовката на
инвестиционен проект за изграждане на канализацията и с ПСОВ на с.
Хайредин”.
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Кмета на Община Хайредин- Радослав Стойков направи малко пояснение преди
обсъждането на докладната: Министерството на околната среда и водите е обявило
своята готовност да подпомага методически и експертно всички общини за подготовката
на проекти, с които да кандидатстват за финансиране по Оперативна програма „Околна
среда”.Целта на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на естествената
околна среда и развитие на екологичната инфраструктура, опазване и подобряване
състоянието на водите, опазване на биологичното разнообразие и защита на природата.
МОС ще контролира законосъобразността, разходите и изпълнението на
дейностите заложени в проекта, указаните в него срокове.Министерството на финансите
ще контролира правомерното разходване на средствата.
Намерението на Община Хайредин е да кандидатства по процедурата „Техническа
помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна
програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” с проектно предложение за изграждане на
канализация и с ПСОВ на с.Хайредин.”
В.Александров – Председател на ОбС Хайредин даде думата на Председателите на
ПК за мнение и предложение.
Председател на ПК по „ТСУ”- Будьони Замфиров: След обстойно разглеждане на
докладната на Кмета в комисията възникна един въпрос, думата „недопустими „или
„нерегламентирани”? На този въпрос отговори Кмета на Община Хайредин, че е допусната
техническа грешка и думата е „нерегламентирани”.
Председател на ПК по „БиФ”- Николай Кожухарски: Каза, че приема докладната на
Кмета на общината, но за в бъдеще ще изисква по – голяма ясното по проблема и по – подробна
информация, представяна пред общинските съветници!
Председателя на ОбС г- н В. Александров подложи на гласуване докладната на Кмета
на общината и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№87
1. ОбС-Хайредин приема докладната на Кмета на Община Хайредин и дава съгласие
Община Хайредин да кандидатства пред Министерство на околната среда и водите по
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 с проектно
предложение “Техническа помощ и подготовката на инвестиционен проект за
изграждане на канализацията и с ПСОВ на с. Хайредин”.
2. ОбС-Хайредин
дава
съгласие
Община
Хайредин
да
финансирана
нерегламентираните разходи по проекта в размер на 320 /триста и двадесет/ лв.
3. ОбС-Хайредин възлага на Кмета на Община Хайредин да осигури първоначалното
финансиране по проекта до момента на получаване на плащанията от ОП “Околна
среда”.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.3.3 от дневния ред..Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община Хайредин, относно:
Даване право на Кмета на Община – Хайредин, да ползва банкова
гаранция от ТБ „ДСК” ЕАД в размер на 115 697 / сто и петнадесет
хиляди шестстотин двадесет и седем / лв., необходими за получаване на
безлихвен заем по сключен и финансово обезпечен /след изпълнението
му / Договор № 3471- 11.10.2007 г., по специална предприсъединителна
програма на ЕС, обект: Цялостно асфалтирана ул.” Ю. Гагарин” с.
Хайредин.
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Отново преди започване на коментарите по докладната Кмета на Община
Хайредин, направи няколко пояснения: С настоящата докладна, моля за Вашето решение
Община Хайредин, респективна Кмета на Община Хайредин да ползва банкова гаранция от
ТБ „ДСК”ЕАД в размер на 115 697 / сто и петнадесет хиляди шестстотин деветдесет и
седем / лв.
Гаранцията е необходима за получаване временен безлихвен заем по реда на ПМС
40-12.03.2005 г., по сключен и финансово обезпечен / след изпълнението му / Договор №3471 –
11.10.2007 г., от времето на изпълняващия длъжността Кмет на Община Хайредин г- н
Видол Гачовски с ДФ „Земеделие” по специална предприсъединителна програма на ЕС –
обект:”Цялостно асфалтиране на ул.”Ю.Гагарин” с. Хайредин, също така ОбС да даде
съгласието си гаранцията да бъде обезпечена със залог на вземания с бъдещи и настоящи
приходи.
Отношение по докладната на Кмета взеха общинските съветници г-н Попов, който
предложи думата ” респективно” да отпадне и предложи да се замени с думата „представляван”
, г-н Кръстев, г-н Стефанов също зададоха въпроси на който Кмета отговори.
Тъй като докладната бе разглеждана и в ПК, общинските съветници бяха добре
запознати и г-н В. Александров предложи да се премине към гласуване и ОбС взе
РЕШЕНИЕ
№88
1. ОбС-Хайредин приема докладната на Кмета на Община Хайредин и дава
съгласие Община Хайредин, представлявана от Кмета на Община да
ползва банкова гаранция от ТБ “ДСК” ЕАД в размер на 115 697 /сто и
петнадесет хиляди шестстотин деветдесет и седем/ лв.,с включено ДДС,
представляваща, съгласно ПМС 40/2005 г. 96414 / деветдесет и шест хиляди
четиристотин и четиринадесет лв.без ДДС/ необходим за
получаване на безлихвен заем по сключен и финансово обезпечен /след
изпълнението му/ Договор № 3471-11.10.2007 г. по специална
предприсъединителна програма на ЕС, обект: “Цялостно асфалтиране на
ул. “Ю. Гагарин” с. Хайредин”.
2. ОбС – Хайредин дава съгласие гаранцията да бъде обезпечена със залог на
вземания бъдещи и настоящи приходи по разплащателна сметка в ТБ
„ДСК”ЕАД гр. Козлодуй до 122 000 / сто двадесет и две хиляди лева. /.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.1 от дневния ред:Информация за състоянието на обществения ред и сигурност,
пожарна безопасност и безопасност на движението на територията
на Община Хайредин.
Г- н Т. Антов – началник на РПУ гр.Козлодуй, първо представи своите колеги, който
присъстваха на заседанието на ОбС и побърза да сподели, че в информацията наистина има
много посочени факти, който ни дават право да дадем една положителна оценка, но ни предстои
сериозна и съвместно продължителна работа.
Председателя на ПК по „БиФ”г-н Николай Кожухарски: – сподели, че работата е
наистина сериозна и отговорна, но сподели една своя тревога, за недопускане на произшествия с
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МПС управлявани от неправоспособни лица - особено на селскостопанска техника в
с.Михайлово.
Отношение взеха и общинските съветници г-н Кръстев, г- н Попов, г-н Георги Георгиев, гн Иван Бешировски- Кмет на с.Рогозен, г- н Светлин Цветков – Кмет на с.Бързина, г-н Петър
Кременски- общински съветник.
Г-н Св.Цветков-Кмет с. Бързина:Доволен съм от работата на ПУ Хайредин и РПУ
Козлодуй, но имам и няколко препоръки, а именно:
- Моля да се направи корекция в работата на полицейския състав –повече детективска работа;
- Има патрули, но нека бъде завишено тяхното присъствие – дневно и нощно в селата;
- Предлагам да се отпуснат финансови средства за ремонт на двигателя на автомобила на
шкодата и се предостави на полицията;
- Нека се поднови техническото оборудване;
- Да се възстановят радиостанциите;
Г-н Петър Кременски: Ако може да бъде видно полицейското присъствие, така всява по –
голям страх при криминално проявените лица.
- Нека се засили полицейското присъствие в среднощните часове, основната престъпност е по
селата;
- Нека се дадат правомощия на тези пазачи, който са назначени по временната заетост, с цел
подпомагане на органите на реда;
- Нека се сменят полицаите, да не са само от с. Хайредин, да има една ротация;
Г-н Попов-общински съветник: Отчета на Началник РПУ Козлодуй е структуриран.
Работата на полицията е много тежка, важна и отговорна.
Г –н Замфиров-общински съветник: В комисията по „ТСУ”, беше разгледана
информацията много подробно и възникнаха няколко въпроси, а именно:
- Борбата срещу незаконно притежаваното оръжие;
- Борбата срещу бракониерите;
- и не на последно място, за мен добър полицаи е този, които умее да контактува с хората, да
извлича полезна информация.
Г –н Цветомир Кръстев: Няма да взимам отношение, доста неща се казаха, интересува ме
друго.Заделени ли са пари за материално техническата база?
Г-н Иван Бешировски-Кмет на с. Рогозен: От заседанието на ПК, аз ще кажа отново, че
пред мен стоят всеки ден проблеми от такова естество, недобросъвестни граждани посягат на
метал, на възрастни хора; моето мнение е, че резултат има само тогава когато се правят акциите с
„качулките”, престъпниците се крият за около месец и отново се продължава. За изминалия
мандат се смениха около четирима млади полицаи, ще се позволя да ги цитирам „добре е, че няма
още едно такова село като Рогозен”.Чест правя на г- н Антов, за проведените открити
и
изнесени срещи по кметствата.
Г-н Атанасов- Кмет с.Манастирище: За мое голямо щастие ние нямаме проблемите на с.
Рогозен, но и аз искам да вметна за бракониерството, и още нещо знаците който са на разклона
за”Крушата”са простреляни.
Думата взе г-н Т.Антов –началник на РПУ гр.Козлодуй, който отговори на всички въпроси,
който бяха зададени от общинските съветници.
Благодарен съм за положителната оценка, но искам да кажа, че аз съм много критичен както
към себе си така и към подчинените си, вярно е, че нещата са по-добре отколкото в съседните
села, но тази работа е общо дело, най – важно е всички общо да си помагаме.
- лицата / неправоспособните водачи на МПС / ще се започне усилена проверка, приемам го
като критика.
- Нощното движение- правим различни акции, но някой път не е лесно да си и контролиращ
орган;
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Проверката на оръжията- тук проблема е по-сложен, касае се за нарушаване на човешки
права, а и се работи по-лесно когато сигнала е по- точен;
- За човешкото отношение – ние сме длъжни да се държим уважително;
- Нощните патрули- всички действия се провеждат по светлата част на деня
- За пазачите от временната заетост- единствено може с нашите хора да дават дежурство;
- За простреляните табели – това не е наша работа, но нашата работа е да открием кой ги е
прострелял;
- Наистина проблем са с.Рогозен и Бутан;
Отношение по проблема взе и г-н Стефан Тодоров-началник на ПБ с.Хайредин,
които даде точна информация за възникналите пожари на територията на общината от началото
на тази година, като каза, че са сравнително са намалели в сравнение с миналата година и са
посетени почети всички обекти на територията на общината, като са направени оказания за
тяхната противопожарна защита.

-

Председателя на ОбС г-н В.Александров взе отношение по информацията от РПУ
гр.Козлодуй и пожарната безопасност.
В.Александров: Проблема, който обсъждаме в ОбС е изключително важен и
актуален. Той има отношение към работата и на двете специализирани държавни звена,
като РПУ и РСПБЗН гр. Козлодуй и техните поделения работещи на територията на
общината, който имат като основна задача – борбата с престъпността, контрола за
спазване на противопожарните изисквания и осигуряване ред и спокойствие на гражданите
в общината. За това беше отделено и доста време за обсъждането на тези два материала
във всички постоянни комисии при ОбС. Споделям всичко казано в отчетите на
ръководителите на тези звена и изказванията на общинските съветници и ще кажа, че:
- Отчета е подготвен добре, като са посечени всички положителни и отрицателни неща
в дейността на органите на МВР и държа да отбележа, че бяха представени в срок на
вниманието на ОбС. За съвместната ни работа с органите на МВР и особено с поделенията
работещи на територията на общината е много добра.
- Ние имаме добра комуникация с ръководствата и служителите на тези служби. На
налице е положителна тенденция в съвместната ни работа за осигуряване на един добър
обществен ред, намаляване и ограничаване на престъпленията, кражби и пожарите на
територията на общината. Обстановката в общината не зависи само от добрите
намерения и добрата ни съвместна работа, борбата с престъпността не се и не трябва да
бъде еднократен акт, а постоянна грижа на всички нас, на всички държавни и обществени
органи и за да бъде успешна работата ни, тя трябва да бъде последователна и упорита.
- Ние не можем да кажем, че на територията на общината не се нарушава обществения
ред;
- Не можем да кажем, че и нашите села няма кражби;
- не можем да кажем, че липсва посегателство към личното имущество и.т.н.
За да решим проблема, ние заедно трябва да виждаме пропуските в работата си и да
работи за тяхното преодоляване, за решаване основните задачи в борбата срещу
престъпността, да спазваме противопожарните изисквания и осигуряване на един по –
добър обществен ред и спокойствието на гражданите от общината.
В крайна сметка ние сега трябва да отговорим на въпроса подобрява ли се дейността
ни в това отношение, или не?
Аз споделям казаното от другите, че съвместната ни работа е положителна и тя
дава добри резултати.
Затова подлагам на гласуване предложението на ПК за решение и ОбС взе
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РЕШЕИНИЕ
№89
1. ОбС – Хайредин приема доклада на РПУ и информацията на РСПБЗН гр.
Козлодуй за състоянието на обществения ред и сигурност, пожарна безопасност
и движението на територията на общината и дава положителна оценка на
съвместната работа на Община Хайредин с РПУ и РСПБЗН гр. Козлодуй.
2. ОбС – Хайредин възлага на Кмета на общината да внесе предложение за
допълнение и изменение на Наредба №1 за подържане на обществения ред,
чистотата, благоустрояването и засилване мерките по контрол по отношение на
спазване на необходимите хигиенно- санитарни изисквания при отглеждането
на животни на територията на Община Хайредин.
3. ОбС – Хайредин препоръчва на общинска администрация, съвместно със
служителите на РСПБЗН и с участието на социалните работници да проведат срещи
за осъществяване на превантивна дейност към категорията на най-застрашените от
предизвикване на пожари хора / самотно живеещи, трудно подвижни, болни лица /.
4. ОбС – Хайредин възлага на ПУ Хайредин съвместно с охранителите и общинската
комисия по безопасност на движението, да предприемат конкретни мерки относно
осъществяване на превантивен контрол с цел на недопускане на произшествия с
МПС и тяхното управление от неправоспособни водачи на територията на общината,
включително и на селскостопанската техника.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - 1
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
/ Председателя на ОбС В.Александров обяви почивка от 15 минути. В 11.48 ч.ОбС
възобнови своята работа./
По т.2 от дневния ред: Приемане на мерки за поетапно решаване на проблема в
земеделието на територията на общината /произтичащи от
информацията за състоянието на земеделието в
общината / и в изпълнение на решение №75, т.4 от заседание на ОбС
от 21.04.2008 г.
По отношение на мерките думата взе г-жа Таня Тодорова - административен
секретар на общината. Изказаха свето мнение и Председателите на ПК Будьони Замфиров –
Председател на ПК по „ТСУ”, Николай Кожухарски- Председател на ПК по „БиФ” , като
предложиха на общинските съветници да се приемат мерките за поетапно решаване на
проблема в земеделието.
Председателя на ОбС г- В.Александров предложи да се премине към режим на
гласуване и подложи мерките за поетапно решаване на проблемите в земеделието и
съвета взе
РЕШЕНИЕ
№90
1. ОбС Хайредин приема мерки за поетапно решаване на проблемите в земеделието на
територията на общината.
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ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.3.1 от дневния ред: Вносител: В.Александров-Председател на ОбС, относно:
Обсъждане писмо №275/21.03.2007 г., на Районна прокуратура гр.
Козлодуй.
Председателя на ОбС В.Александров първи взе думата, като поиска да даде по –голяма
яснота на всички общински съветници, по проблема който е поставен от Прокурора в
гр.Козлодуй. С писмо от 24.04.2008 г., на Районна прокуратура гр.Козлодуй за втори път ни
напомнят, че ОбС Хайредин не е отговорил на писмо №275 от 21.03.2007 г., относно
предложението което прави г-н М.Николов- Районен прокурор, за създаване на общински съвет
по наркотични вещества.
От направената справка от протоколите на ОбС за 2007 г., е видно, че това писмо не е
поставяно на обсъждане в ОбС- Хайредин и не е взето решение за създаването на общински
съвет по наркотични вещества, по които проблем сме длъжни съгласно чл. 15, ал. 4 от ЗИД на
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / обновен ДВ бр.30 / 99 и
последвало изменение в ДВ бр.79/2005 г.да работим.
Предшестващия ОбС работел през мандата 2003/07 г., и неговото ръководство съгласно
напомнителните писма от 17.05.2007 г., на Районна прокуратура гр. Козлодуй какво е извършено
от ОбС в изпълнение на писмо №275 от 21.03.2007 г., не е отговорил, затова отново с писмо от
24.04.2008 г. ни напомнят, че не сме отговорили на гореспоменатото писмо.
С писмо изх. № 46 от 10.05.2008 г. аз отговарям на Районна прокуратура какво е
направено от нас относно превантивната дейност с малолетни и непълнолетни лица, зависими от
наркотичните вещества в нашата Община.
Ето защо считам, че проблема е сериозен и предложението, което прави Районна
прокуратура с писмо №275 заслужава внимание, затова макар и закъсняла реакцията от наша
страна го поставям на обсъждане в ОбС. Създаването на общински съвет на територията на
общината ще създаде по-добра възможност за координация на дейността на всички държавни и
обществени органи работещи по проблема за работа с малолетни и непълнолетни лица зависими
от наркотичните вещества. Съвета ще има задача да осъществява превантивна дейност и
програми, да събира, съхранява и анализира информация за ограничаване на
наркоразпространението в изпълнение на националната стратегия за борба с наркотиците.
Ето защо в материалите който Вие получихте съм представил два варианта за
предложение и обсъждане.
Отношение по докладната взеха общинските съветници г-н Попов, г-н Кръстев, г-н
Будьони Замфиров, който също споделят мнението и напълно подкрепят направеното
предложение от Прокурора- М.Николов, като се постави на гласуване първия вариант .
Председателя на ОбС г-н В.Александров подложи на гласуване докладната и ОбС взе
РЕШЕНИЕ
№91
1. ОбС- Хайредин на основание чл.15, ал. 4 от ЗДИ на Закона на контрола на
наркотичните вещества създава общински съвет по наркотични вещества в
състав:
1. Председател: Пенка Николова – Зам. Кмет на Община Хайредин.
2. Секретар:Ирина Николова Цонова -ст.специалист Хуманитарни дейности.
3. Членове:
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 Сашка Ангелова- гл.специалист – здравеопазване към Община
Хайредин
 Валентина Георгиева – социален работник отдел „Закрила на детето”
към Д”СП” с.Хайредин.
 Искра Гиздова- Председател на ПК по „социални дейности”
 Марин Кривачков-инспектор ДПС гр.Козлодуй
 Милена Цокова-ст.специалист ГРО и ЧР при Община Хайредин.
2. ОбС – Хайредин задължава обществен съвет в срок до 30.06.2008 г., да разработи
план за работа на съвета за 2008 г., в изпълнение на ЗИД – Закона за контрола на
наркотичните вещества.
3. Предлага на директорките на училищата на територията на Община Хайредин на
заседания на педагогическите съвети да обсъдят въпроса с извършващата се
превантивна дейност в училищата в изпълнение ЗДИ на Закона за контрола на
наркотичните вещества сред учащата се младеж и работа с малолетни и
непълнолетни на недопускане употребата на наркотични вещества.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т 3.5 от дневния ред: Вносител: Искра Гиздова – Председател на ПК „социални
дейности”
Отпускане на социални помощи за лечение и погребение .
Г-жа Гиздова - Председател на ПК по социални дейности обяви предложението на
комисията с уважените молби за отпускане на помощи за лечение и погребение и предложи на
ОбС да уважи молбите на Наталка Михайлова Боанова, за съпруга й Асен Боянов- с.Михайлово
/ за погребение / - 80 лв., и Красимира Боянова Ангелова , за дъщеря й Панайота от с.Хайредин –
предлага сумата от 50 лв.
Направеното предложение бе подложено на гласуване от Председателя - г-н
Александров и Общинския съвет взе
РЕШЕНИЕ
№92
І. ОбС-Хайредин уважава следните молби за отпускане на парична помощ за лечение и
погребение:
1. Наталка Михайлова Боянова, за съпруга й Асен Боянов – с.Михайлово – 80 лв.
/осемдесет лева/.
2. Красимира Борянова Ангелова за дъщеря си Панайота Людмилова Иванова –
с.Хайредин, с ЕГН- 0243141890, която боледува от астма – 50 лв./ петдесет лева /.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
ІІ. ОбС-Хайредин не разгледа следните молбите:
1. Мария Симеонова Бодурска –с. Харедин – не отговаря на реда и условията за
отпускане на еднократна помощ;
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2. Цветанка Йорданова Нинова – с.Хайредин - не отговаря на реда и условията за
отпускане на еднократна помощ;
3. Кирица Тодорова Ангелова –с.Хайредин - не отговаря на реда и условията за
отпускане на еднократна помощ;
4. Ренета Арсова Костова – с.Михайлово - не отговаря на реда и условията за отпускане
на еднократна помощ;
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
По т.3.4 от дневния ред: Вносител: Радослав Стойков-Кмет на Община Хайредин, относно:
Създаване на сдружение с нестопанска цел „МИГ”-Местна Инициативна
Група, Криводол-Хайредин.
Кмета на Община Хайредин направи някой пояснения във връзка с постъпилото
предложение от Община Криводол.
Община Хайредин получи покана от Община Криводол за участие в сдружение с
нестопанска цел „ Местна Инициативна Група – Криводол - Хайредин”,което да се учреди,
съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ и работи съгласно чл.61, до 65 от регламента 1698/2005 г. на
ЕС и мерките по приоритетна ос 3 и 4 от Програмата за развитие на селските райони на
2007/20013 г. Основните цели на сдружението са активизиране на общините; Насърчаване на
сътрудничество и изграждане на капацитетите за създаване и прилагане на стратегии за местно
развитие; стимулиране на иновативни Решения ; Разнообразяване на икономиката и по –
ефективно използване на човешките ресурси.
Партньори за сътрудничество са физически и юридически лица, обществени органи и
организации. Ще се осъществи международно и транс – национално сътрудничество със страните
от ЕС. Ще бъде от полза и за двете общини и ще даде възможност за по – добра координация и
взаимодействие на сдружението, за решаване проблемите на селата в нашите две общини.
Отношение по докладната на Кмета на Община Хайредин взеха общинските съветници гн Николай Кожухарски, г-н Цветомир Кръстев, г-жа Искра Гиздова, г- н Попов, г-н Стефанов.
Отношение взе и един гражданин от присъстващите в залата г-н Борис Тодоров.
Той сподели изключителната необходимост и важност от създаването на такава група ката
„ МИГ”и изрази своето мнение, че няма нищо против създаването на подобно група с Община
Криводол, но счита, че по - полезно ще бъде да участваме с Община Мизия с, която имаме
повече контакти.
Председателя на ОбС г-н В.Александров подложи на гласуване докладната на
Кмета на общината и съвета взе
РЕЕШЕНИЕ
№93
1. ОбС Хайредин дава съгласието си да бъде включена Община Хайредин съвместно с
Община Криводол в сдружение с нестопанска цел „МИГ”-Местна Инициативна Група –
Криводол – Хайредин.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 9
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗД.СЕ” - 3
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
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По т.3.6 от дневния ред:Вносител: В.Александров-Председател на ОбС, относно:
Поставяне на ново обсъждане на Решение от Общинския съвет,за
даване на принципно съгласие да се замени земеделска земя
собственост на училище „Горан Червеняшки „ с. Михайлово, с
лична земеделска земя на Пламен Атанасов Симеонов от с.
Михайлово –съгласно заповед №269/12.05.2008 г., на Областен
управител гр. Враца.
Г-н В.Александров – Председател на ОбС взе думата, като направи някой много
подробни обяснения по повод връщането на решението от Областния управител.
На проведеното заседание на ОбС – Хайредин на 21.04.2008 г., по т.4.10/ докладни /,
бе обсъдена молбата на Пламен Атанасов Симеонов от с. Михайлово и бе взето Решение на
ОбС / без но мер на Решение /, че 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 с земя
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 и молителят Атанас Пламенов
Симеонов да доокомплектова предоставените документи съгласно изискванията на
Наредба №9 за замяна на земеделска земя частна общинска собственост със земясобственост на граждани и юридически лица и след което ОбС да вземе окончателно
решение. Тази молба бе разгледана обстойно и в постоянната комисия по „ТСУ” и бе
предложена на ОбС за включване в дневния ред.
Мотивите от, който се ръководеше ОбС и ПК по „ТСУ” за взимане на това
Решение Бяха следните:
- По принцип /поне до сега е показал/,че ОбС винаги съдейства на всички
физически и юридически лица, който искат да развиват бизнес на територията на
общината, кагато това е законосъобразно с цел създаване на нови работни места, развитие
на икономиката и решаване на социални проблеми на територията на общината.
- В началото на месец април постъпи молба от Атанас Пламенов Симеонов,
който поиска ОбС да си даде съгласието да замени земеделска земя собственост на у-ще „
Г. Червеняшки” с. Михайлово с негова лична земя.Тогава аз отклоних неговата молба с
мотива, че тази земя е собственост на у – ще „ Г. Червеняшки” и следва да се отнесе към
ръководството на училището и при тяхно желание може да се извърши замяна.След което
се е допитал до нотариуса и съдията по вписвания гр. Козлодуй г-н Симеонов ми съобщи, че
ОбС следва да вземе Решение за тази замяна. Тогава аз му поисках да представи в ОбС
Протокол от проведено заседание на училищното настоятелство на у –ще „Г.
Червеняшки”, с което те дават съгласието си. Такъв Протокол бе представен в ОбС –
Хайредин.
Преди заседание на ОбС на 21.04.2008 г., и по време на обсъждането на молбата на
г –н Симеонов се установи, че не са представени всички документи съгласно Наредба №9,
именно:
1.Липсва оценка на лицензиран оценителна на имотите предмет на замяната.
2.Няма нотариално заверено пълномощно от Пламен Атанасов Симмеонов / баща
на молителя / , а представя декларация от баща си, че дава съгласието си. По мнение на
юриста на Община – Хайредин, същият следва да представи пълномощно, а не декларация.
3. Представената скица за собственост на земята на у – ще „Г. Червенашки” е
стара с изтекъл срок и следва да се извади нова актуализирана скица.
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4. Няма и писмено становище от ОС „ Земеделие и гори”гр.Козлодуй относно:
замяната на земеделска земя.
Всичко това наложи ОбС да не вземе окончателно Решение, както в първата
точка дадохме само принципно съгласие да се извърши замяна и с т.2 сме възложили на
молителя да доокомплектова молбата си, съгласно Наредба №9 за замяна на земеделска
земя собственост на граждани и юридически лица, след което ОбС – Хайредин да вземе
окончателно Решение.
Очевидно Областния управител не се е съобразил с факта, че ОбС не е взел Решение
по замяна на земята собственост на у- ще „Г. Червеняшки” с лична земя собственост на
молителя и затова с Заповед № 269/12.05.2008 г., го връща за ново разглеждане с което иска
да отменим взетото принципно Решение и становището на ОбС, като счита цитирам: „В
случая е налице извършване на разпореждане с имот, които е собственост на отделно
юридическо лице – у – ще” Г. Червеняшки”с. Михайлово, а не Община. ОбС се разпорежда
само с имоти и вещи, който са общинска собственост.
Този въпрос отново бе коментиран доста задълбочено от общинските съветници, като
становище изказаха Председателите на постоянните комисии, а то е да се отмени вече взетото
принципно решение и не се допускат други недоокомплектовани документи за в бъдеще.
Председателя на ОбС подложи на гласуване своята докладна и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№94
1. ОбС – Хайредин отменя принципното си съгласие да се замени 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. ОбС – Хайредин отклонява молбата на Атанас Пламенов Симеонов, относно:
искане за замяна на лична земя, със земя- собственост на училище „Горан
Червеняшки с.Михайлово и му предлага да отправи иска си до училищно
настоятелство и ръководството на училището, съгласно Заповед №269 от 12.05.2008
г., на Областен управител на гр. Враца, който счита, че Решението на ОбС е
незаконосъобразно.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 12
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.3.7 от дневния ред: Вносител: В.Александров-Председател на ОбС, относно:
Поставяне на ново обсъждане от Общинския съвет, на Решение №74 от
21.04.2008 г.,Протокол №8 в частта му относно чл. 32 от Наредба №5
на Общински съвет за реда на придобиване, управление и
разпределяне с общинското имущество като незаконосъобразно.
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Председателя на ОбС В.Александров поясни на всички общински съветници, че със
заповед №270 от 12.05.2008 г., Областен управител гр. Враца връща за ново обсъждане
Решение №74 от Протокол №8 от проведено заседание на ОбС на 21.04.2008 г., в частта му
относно чл.32, от Наредба №5 на ОбС за реда на придобиване и разпореждане с общинското
имущество.
Мотивите на Областен управител са, че с Решение №74 ОбС – Хайредин приема
актуализацията на текстове от Наредба №5 за реда на придобиване и разпореждане с
общинското имущество. В този 32-ри чл., ал.1 от Наредбата на ОбС е предвидено, че
максималният размер на земя, която може да се отдаде под наем на безимотни и
малоимотни е : за не семейни пълнолетни граждани до- 10 дка., на семейни граждани без
деца или едно дете – до 20 дка., на семейни граждани с две и повече деца – до 30 дка. В ал.2
от същата разпоредба максималният размер земя, която може да се отдаде под наем на
малоимотни граждани, включително и притежавана от тях земя, не трябва да превишава
определения размер в предходната алинея.
Мотивите на Областния управител е, че чл.32 от Наредба №5 на ОбС противоречи
на чл.5, ал.1 от Наредбата за оземляване на малоимотни и безимотни граждани приета от
МС , съгласно което малоимотни и безимотни граждани може да се оземлява с не повече
от 10 дка., а за домакинствата общо до 15 дка. Наредбата на МС се явява по- висш
нормативен акт, а Наредбата на ОбС може да доуреди предвидения ред за оземляване но не
и да му противоречи.
ОбС – Хайредин при приемането на раздел шести от Наредба №5 с която се
актуализира тази Наредба се е ръководил от мотива, определя размера на земята която се
дава на малоимотни граждани под наем / с това решение ние не оземляваме малоимотни /,
а само даваме право до ползват земя под наем и то за една стопанска година.
Очевидно е, че мотивите на ОбС и на общинска администрация , която внася тези
изменения не е точен и следва да се съобрази с Наредбата на МС съгласно , която
безимотни и малоимотни могат да се оземляват с не повече от 10 дка., а за домакинство
общо 15 дка., затова предлагам чл.32, ал. 1 и 2 да се отменят и придобие следните
редакции:
Чл.32, ал., /1/ Максималният размер земя, коя може да се отдаде под наем на
безимотни; за не семейни пълнолетни граждани не повече от 10 дка., а за домакинства
общо до 15 дка.
Ал.2 / да остане в същия вид и текст / т.е. максималния размер земя която може да
се отдаде под наем на малоимотни и безимотни граждани, вкл. и притежаващи от тях
земя не трябва да превишават определения размер в предходната алинея.
Тази докладна бе обект на обсъждане във всички ПК, след като и Председателите
на комисиите изказаха своето мнение Председателя на ОбС В.Александров подложи
материала на гласуване и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№95
1.ОбС – Хайредин отменя Решение №47 в частта му на чл.32, ал.1 от
актуализираната Наредба №5 на ОбС и отменя неговия текст.
2.ОбС – Хайредин приема новия текст на чл.32, ал. 1, който придобива следния вид:
максималният размер земя която може да се отдаде под наем на малоимотни и
безимотни граждани – до 10 дка., а за домакинства общо 15 дка., земеделска земя.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
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“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.3.8 от дневния ред: Вносител: Радка Алексиева и Пенка Кръстева – секретари на
читалище „ Просвета „ с.Хайредин и читалище „Светлина- 1928”
с.Манастирище, относно:финансово подпомагане участието на
танцовите състави от читалищата в фолклорен събор гр. Средец.
Докладната на секретарите на читалищата г-жа Радка Алексиева и г-жа Пенка
Кръстева, бе разглеждана във всички постоянни комисии, но по – обстойно в ПК по „БиФ” и
поради този факт отношение взе г-н Николай Кожухарски – Председател на комисията.
Председателя на ОбС Хайредин г-н В.Александров подложи на гласуване
докладната и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№96
1. ОбС – Хайредин приема докладната на Радка Алексиева и Пенка Кръстева –
секретари на читалище „ Просвета „с.Хайредин и читалище „Светлина- 1928”
с.Манастирище, за участие в концерта – надиграване на фолклорни групи в гр.
Средец Бургаска област и дава съгласие пътните разходи за участие на самодейните
състави да се поемат от бюджета на общината, като средствата се вземат от резервния
фонд.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 13
“ПРОТИВ” – НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
По т.3.9 от дневния ред: Молба от Пенко Господинов-относно:
Замяна на земя /частна общинска собственост/, със земя собственост на
г-н Пенко Господинов.
Този проблем, е започнал да се разглежда още от предишния Общински съвет през
мандат 2003/2007 г., Сега в постоянните комисии също бе разглеждана молбата на г-н Пенко
Господинов.
Г-н В.Александров – Председател на ОбС, съобщи, че е изпратил писмо до Общинска
служба по земеделие и гори – Козлодуй с изх. №31/23.03.2008 г., с което моли за мотивирано
становище по молбата на г- н Господинов от гр. Пловдив. В отговор на писмото с изх.
№31/23.03.2008 г., Общинска служба по земеделие и гори гр.Козлодуй ни изпраща своето
становище и предложение, относно: Искане за замяна по чл.36, ал.2 от ППЗСПЗЗ на
земеделски земи в землището на с. Хайредин, общ. Хайредин.
Г-н Александров даде думата на Председателите на ПК, който също се придържаха към
предложението на ОСЗГ гр.Козлодуй. В предложението е цитирано точно чл.36, ал.2 от
ППЗСПЗЗ и във връзка с постъпилата молба от г-н Пенко Генов Господинов, становището на
ОСЗГ е, че няма законови пречки да бъде извършена исканата замяна, но при вземане на решение
ОбС трябва да има в предвид, че имот № 028042 от 4.033 дка., по картата на възстановената
собственост на с. Манастирище е
собственост на Иванка Захариева Господинова е
необработваема земеделска земя, шеста категория в местността „Братанов връх”.
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Имот № 000915 от 1.426 дка., по картата на възстановената собственост на с.Хайредин, е
общинска частна собственост на Община Хайредин и представлява полски път с бетонова
настилка.
По тази молба отношение взеха общинските съветници г-н Н.Кожухарски, г-н Попов, г-н
Замфиров, г-н Александров и г- н Стефанов, който предложи на молителя да предостави земя в
„Златията”, която е обработваема и равностойно на земята собственост на общината.
Г-н П.Попов: Аз не виждам никакво писмено намерение, представено от този господин,
предлагам да се спре тази практика и за в бъдеще.
Г-н Будьони Замфиров – Председател на ПК по „ТСУ”, сподели своето мнение: След дълги
колебания в комисията, решехме да подкрепим молбата на г- н Господинов.
Председателя на ОбС г-н В. Александров – подложи молбата на гласуване и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№97
1. ОбС Хайредин – дава съгласието си да се замени земя частна общинска собственост
от 1 426 дка., под № 000 915 в землището на с.Хайредин с лична земя от 4 033 дка.,
под № 028042 намираща се в землището на с. Манастирище и възлага на Кмета на
общината да открие процедура по замяната, като включи в договора клауза за
задължението на г-н Господинов, да осигурява постоянен достъп на останалите
собственици до имотите им.
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 4
“ПРОТИВ” – 1
“ВЪЗД.СЕ” - 6
Поради неяснота в преброяването на гласувалите и създадения временен шум в
залата Председателя на ОбС помоли общинските съветници да се прегласува отново
молбата на г-н Господинов и ОбС гласува така:
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 5/Александров, Кременски, Божков,
Христов, Кожухарски,
“ПРОТИВ” – 1/ Цветомир Кръстев/
“ВЪЗД.СЕ” - 7 /Гиздова, Попов,Стефанов, Замфиров,
Здравкова, Г.Кръстев, Атанасов/
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

По т.4 от дневния ред: Отговор на питания и Решения на ОбС от 21.04.2008 г., протокол №8
/ срок на изпълнението изтича края на месец май /, относно:
4.1 – Проверка на ползването на земя частна общинска собственост намираща се
в землището на с. Бързина от арендатори.
По този въпрос отговор даде г-жа Таня Тодорова Андреева –Административен
секретар на общината, която сподели, че проверката е извършена и наистина арендаторът
е ползвал тези земи частна общинска собственост и изразява готовност да заплати
ползваната земя и сключи нов договор. Изпратено е писмо до Кмета на с.Бързина в което се
изразява готовност за сключване на нов договор и плащане на задълженията. Г-жа Таня
Тодорова Андреева - сподели, че в най-близко време предстои да се подпише договор с
арендатора.

16

4.2 – Питане на общински съветник Ангел Стефанов с. Михайлово, относно: отклоняване на
автобусите фирма „Автобусни Превози” гр.Враца от спирка „Крушата” за влизане в с.
Михайлово.
На този въпрос даде отговор Кмета на Община Хайредин: Разговор е водено с
ръководството на фирма „Автобусни превози” гр.Враца, който са изразили съгласието се
техните автобуси да се отклоняват от спирка „Крушата „ и влизат в с. Михойлово.
4.3- Отговор на Решение №57, т.2, относно: регистрация на обекти в лошо състояние.
Отговор даде г-жа Таня Андреева , която сподели, че е направена регистрация на
такива обекти още от предишното ръководство, но писмата не са връчени по надлежния
ред на собствениците, или наследниците на тези обекти, за това сегашното ръководство
ще пристъпи към връчване на тези писма,съгласно Закона и приетата Наредба №13 от
ОбС и ще се допълни регистрация с нови обекти за който ще състави протокол.
4.4- Провеждане на преглед на чистотата в Общината, съгласно Решение №59/31.03.2008 г.,
протокол №7
Отговор даде Кмета на Община Хайредин Р.Стойков, който каза, че е извършена
значителна по обем работа в Хайредин и селата от общината, но се нуждаем от повече
време, за да изпълним това задължение и предложи, срока за провеждане на прегледа на
чистотата в общината да се удължи до 30 юни. ОбС прие този срок да се удължи до 30 юни
2008 г.
Г-н Ангел Стефанов- общински съветник, отправи въпрос: Колко са глобените за
замърсяването с отпадъци?
Кмета на Община Хайредин: Няма глобени до момента.
Г-н Александров допълни, че съгласно Наредба № 5 на ОбС, кметовете на кметствата имат
право да налагат санкции, не е необходимо да се чакат органите на реда.
По т.5 от дневния ред: Питания, изказвания и предложения на граждани.
Отношение взе г-н Иван Бешировски – Кмет на с.Рогозен- за ползване на язовирите от
концесионерите в резултат на което те силно са похабени, разрушена е шахтата, крана,
пукнатини има и по стената на язовира. Посочи също, че има предписания от Басейнова
дирекция, за извършване на необходимите ремонтни дейности, но почти нищо не се прави.
Състоянието на линейката, която е в лошо състояние още от преди един мандат, за това
предложи да се предприемат необходимите мерки относно нейното бракуване.
Отношение взе Кмета на общината, който посочи, че концесионерите, ако не
предприемат необходимите мерки, то договорите с тях ще бъдат прекратени.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 14.17 ч.

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

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

17

18

