ПРОТОКОЛ
№ 43

от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на
11.03.2011г.
Място на провеждане: Заседателната зала на Общинска администрация - Хайредин
Начало: 09.30 часа.
Край: 13.15 часа.
Днес на 11.03.2011 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: Радослав Тодоров Стойков – кмет на община Хайредин, Валери
Крумов – кмет на с. Михайлово, Иван Бешировски – кмет на с. Рогозен, Атанас Атанасов – кмет
на с. Манастирище, Светлин Цветков – кмет на с. Бързина, Радка Мермерска – км.нам. на с.
Ботево, Силвия Катанска – гл. експерт „ Бюджет” в община Хайредин, Валентин Петров – гл.
счетоводител при община Хайредин и граждани.
Извънредното заседанието бе открито и ръководено от г – н В. Александров - Председател на ОбС
Хайредин, в заседателната зала на община Хайредин на 11.03 2011 г.
От направената проверка на присъстващите общински съветници, от избрани 13 /
тринадесет / общински съветници присъстват 13 / тринадесет / общински съветници.
Г – н В. Александров: Уважаеми Общински съветници, Уважаеми г – н Кмет, Уважаеми
кметове на кметства, госпожи и господа и всички присъстващи в залата!
Днешното заседание на ОбС Хайредин се свиква извънредно, за решаването на едни от най
– важните въпроси, който касаят Община Хайредин, приемане бюджета на Община Хайредин за
2011 г., и във връзка с депозираната докладна – искане от група общински съветници с която се иска
оставката на Председателя на ОбС. Съгласно ЗМСМА и Правилника за организация и дейността на
ОбС Председателя е задължен да свика извънредна сесия.
Освен това искам да Ви информирам, че е постъпила докладна от група общински
съветници към 5.30 ч., на 10.03.2011 г.,/ четвъртък/, относно: нарушенията на нормативните
документи от общинския съветник Цветомир Кирилов Кръстев. След което постави на гласуване
дали да бъде включена тази докладна за разглеждане на настоящото извънредно заседание. Съвета
гласува така:

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 6
“ПРОТИВ” - 6
“ВЪЗД.СЕ” 1
ДОКЛАДНАТА НЕ СЕ ПРИЕМА за включване в дневния ред
Г –н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин, след като нямаше други
предложения за допълнение и изменение към дневния ред го постави на гласуване

дневен ред:
1. Приемане бюджета на Община Хайредин за 2011 г.
Докл. Р. Стойков – Кмет на Община Хайредин
2. Приемане бюджета на ОбС Хайредин за 2011 г.
Докл. В. Александров – Председател на ОбС
Хайредин
3. Докладна – искане на група общински съветници, относно оставката на
Председателя на ОбС Хайредин.
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ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 8
“ПРОТИВ” - НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” 5
ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА
Г – н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин предложи да се премине към
обсъждане на точка първа от дневния ред.
По т. 1 от дневния ред: Приемане бюджета на Община Хайредин за 2011 г.
Г – н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин по тази точка от дневния
ред предостави думата на г – н Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин.
Г – н Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин: Уважаеми общински
съветници,
ще си позволя да дам информация за проведените срещи, относно общественото
обсъждане на бюджета по селата. Срещите се проведоха на 09.03.2011 г., / сряда / и 10.03.2011 г., /
четвъртък / съставени са протоколи от селата и ще бъдат прикрепени по надлежния начин. Дебатите
по отчета бяха не толкова на преден план, а всеки един от гражданите бе дошъл на срещата с
определен въпрос и проблем. Проектобюджетът на Община Хайредин за 2011 г. е разработен при
спазване на приетите от Министерския съвет основни допускания по отношение на данъчноосигурителната политика, политиката по доходите и публичните разходи, съобразени с целите и
приоритетите на общината. Община Хайредин провежда рестриктивна политика, поради което
приоритети при съставяне на бюджета на общината в частта за делегираните общински дейности за
2011г. Община Хайредин ще продължи да полага усилия, във връзка с усвояване на финансов
ресурс, предоставян от Европейския съюз, да подготвя проекти за финансиране по оперативните
програми: «Околна среда», «Регионално развитие», «Човешки ресурси». Предоставил съм на
Вашето внимание основните моменти при съставянето на държавния бюджет на Република
България, които оказват влияние на макрорамката на общинския бюджет на община Хайредин за
2011 година .
 През 2010 г. за първи път след кризата през 1996/1997 година се актуализира държавния
бюджет, като се намалиха някои от трансферите за общините. Едновременно с това,
изпълнението на собствените приходи се запази на равнището на 2009 г. след преосмисляне
политиката по управление на ОПФ. Значителен ръст отбелязват приходите от наем земя над
40 000 лв., получени през 2010 г., но с характер на приходи за бъдещ период, тъй като са по
договор за стопанската 2010/2011 г.
 Продължава намаляването на общинските бюджети спрямо брутния вътрешен продукт /от 5,3
за 2010 г. на 5,0 за 2001 г./, което показва замразяване на процеса на финансова
децентрализация.
 Запазват се нивата на намалените средства за 2010 г. по единните стандарти за общинска
администрация, за културата и здравеопазване.
 Във функция „Образование” са утвърдени нови единни разходни стандарти (по 65 лв. на
дете/ученик ), „Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в
детските градини и учениците от І до ІV клас”. Средствата са разчетени по бюджетите на
общините и не се предоставят целево през годината, както беше досегашната практика.
 Разширяване обхвата на задълженията на кметовете и общинските съвети за прилагане
политиката по управление на отпадъците, както и засилване на регионалния принцип в
управлението на отпадъците.
 Управление на европроекти, изпълнение на правомощията на публичния изпълнител /чл.166
от ДОПК – съставяне на актове за начети на нередовните платци в областта на местните
данъци и такси.
 Задължителен ръст на трудовите плащания, обусловен от ръста на осигурителните вноски
съгласно закона за бюджета на ДОО за 2011 г. (в частта за осигурителните вноски увеличени са с 1.8%. Вноската за ДОО от работодател става 13.18%. За увеличението на
осигурителните вноски не се предвижда да бъдат предоставени допълнителни средства на
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общините в частта за делегираните държавни дейности. Увеличението следва да бъде за
сметка на издръжката на същите дейности.), промените в КСО, касаещи задължението за
заплащане от работодателя на първите 3 дни от болничните, текущ ръст на трудовите
разходи за процент прослужено време, очаквани плащания за обезщетения на изборните
длъжности при приключване на мандата и от наложителното преструктуриране на общинска
администрация.
 „Преходен недостиг” на средствата от актуализацията на бюджета през 2010 г. в частта на
разходите за заплати на администрацията. / Проведените мерки през 2010 г. чрез ползването
на неплатен отпуск и спрени социални плащания дава временен ефект, който задълбочава
проблема с недостига на средства и натрупване на високи задължения в частта на
неизползвани платени отпуски. Необходима е политика по отношение на снижаване на
задълженията до разумни финансови граници / параметри/.
 Намалени средства за ФРЗ през 2011 г. спрямо приетия размер по стандарт за 2009 г. За 2011
г. средствата са равни на коригирания размер със Закона за изменение на ЗДБРБ за 2010 г.
В условията на стопанска и финансова криза общинска администрация трябваше да разработи
проект на общинския бюджетза 2001 г., който се базира на:
 Приемане на ясни приоритети и реално изпълними цели за 2011 г.
 Постигане на добра база за приемственост към следващия мандат.
 Осигуреност на разходите с устойчив резултат, а не на дейности с еднократен ефект.
 Оценка на резултатите от антикризисните програми и мерки и предприемане на адекватни
действия и недопускане влошаването на финансовото състояние на общината, както и ефекта
от администрираните дейности в частта разходи за персонала и издръжка.
 Оптимизиране на видовете местни услуги.
 Планиране на разходните отговорности да реалните размери на собствените приходи, без
т.нар. „кухи” обеми.
 Осигуряване на средства за вече поети или предстоящи ангажименти - заем към ПУДОС,
заем към Банка ДСК и други дължими плащания.
 По-голяма прозрачност и публичност на бюджетния процес.

І. Приходна част на Общинския бюджет.
№
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Приходи
Държавна Дейност
Преходен остатък
Обща допълваща субсидия
Трансфери
Наем училищна земя
Други целеви трансфери
Местна Дейност
Преходен остатък
Обща изравнителна субсидия
Субсидия зимно
снегопочистване
Субсидия целева КР
Субсидия ремонти ОП мрежа
Данъчни Приходи
Неданъчни Приходи
Трансфер ПУДОС
Приходи от продажби
Всичко I+II:

Шифър
ЕБК

95-01
31-11
61-00
24-06
31-28
95-01
31-12
31-12
31-13
31-13
13-00
20-00
64-00
40-40

План 2011
1 992 152
190 354
1 779 678
0
22 120
0
810420
26 770
327 900
14 000
31 100
54 200
72 900
229 350
-35 000
89 200
2 802 572

Г - н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата на г – н В.
Петров – гл. счетоводител при Община Хайредин.
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Г – н В. Петров – гл. счетоводител: При разработването на проектобюджета на
Община Хайредин, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са
определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размери
не по-малко от предвидените със ЗДБРБ за 2011г. и в съответствие с определените размери
съгласно Приложение № 1 на ЗДБРБ. Разпределението на Общата изравнителна субсидия е
извършено като са отчетени социалните и икономически ангажименти на Общината, както
следва:
№ по
ред

Обща изравнителна субсидия

Бюджет 2011

Издръжка Общински съвет
Превоз учащи над 16 г.
Обединени детски заведения
безлихвен заем ПУДОС
Домашен социален патронаж
Лихви по лизинг и предстоящ
банков заем
Кметство Михайлово
Кметство Манастирище
Кметство Бързина
Кметство Рогозен
Кметство Хайредин
ОБЩО

1
2
3
4
5
6
10
11
12
13
14

№

61 500
21 000
42 000
35 000
35 000
13 000
3 200
0
3 700
2 520
110 980
327 900

ВРБК
Кметство Михайлово
Кметство Манастирище
Кметство Бързина
Кметство Рогозен
Кметство Хайредин
ОБЩО

1
2
3
4
5

Бюджет 2011
3 200
0
3 700
2 520
318 480
327 900

В проекта за бюджет, в частта за местни приходи, въз основа на извършен анализ на
изпълнението на същите към 31.12.2010 г. и като са взети пред вид тенденциите в развитието на
икономиката, както и нормативните промени, са заложени като прогноза постъпленията от местни
данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените
общински имоти, приходите от продажба на общинско имущество и други. Местните приходи на
ВРБК са прогнозирани съгласно техните предложения. Данъчните и неданъчни приходи на
Общината са прогнозирани съобразно изпълнението им през 2010 г. и очакваните постъпления за
2011 г., разпределени по видове и параграфи от ЕБК, както следва:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
Данък недвижими имоти
Патентен данък
Данък превозни средства
Придобиване имущество
Други данъци
Приход наем имущество
Приход наем земя
Постъпления дивидент

EБК
13-01
01-03
13-03
13-04
20-00
24-05
24-06
24-07

ОБЩО
План 2011
28 000
1 500
20 000
23 000
400
9 300
62 700
6 400
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Постъпления лихви Б. С/ка
Такси детски градини
Такси дом. соц.патронаж
Такси пазари, тържища
Такса битови отпадъци
Такса технически услуги
Такса администр. услуги
Такса гробни места
Други общински такси
Други неданъчни приходи
Приходи продажба земя
Приходи концесии
Всичко:

24-08
27-01
27-04
27-05
27-07
27-10
27-11
27-15
27-29
36-19
40-24
41-00

500
10 800
30 000
250
46 000
25 250
21 700
250
1 000
10 700
89 200
4 500
391450

ІІ. Разходна част.
Планираните разходи на Община Хайредин за 2011г. са в размер на 2 802 572 лв., в това
число:
За делегирани държавни дейности са разчетени
1 992 152 лв.
За общинските дейности се предвиждат общо
810 420 лв.
В.т.ч. за дофинансиране на държавни дейности
с общински приходи са разчетени
63 020 лв.
Разделянето на дейностите на държавни и общински, както и определянето на стандартите
за издръжка на делегираните от държавата дейности за 2011г. се извърши с Решение на
Министерски съвет № 715 от 01.10.2010 г.
2.1. Делегирани от държавата дейности
Съгласно Eдинната бюджетна класификация за 2011 г., разходите се разделят на:
- Разходи за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения. Планираните средствата за работна заплата за 2011 г. са на равнището на 2010г.
Тъй като средствата не са достатъчни за обезпечаване на трудовите разходи в Общинска
администрация, се наложи преструктуриране и оптимизиране в същата и същевременно се налага
дофинансиране на средствата за РЗ с местни приходи пред вид обезпечаване на предстоящо
изплащане на обезщетения и възнаграждения по извънтрудови правоотношения.
- Осигурителните вноски - увеличени са с 1.8%. В частта за работодателя вноската за ДОО е
13.18%, а здравната вноска от работодател се запазва на 4.8%.
Съотношението работодател/работник за 2011г. е 60:40.
- Текущата издръжка включва разходи за: материали, отопление, осветление,
текущи ремонти, външни услуги, учебни помагала, храна, средства за работно облекло и други в
съответствие с дейността. Субсидиите за читалища, както и за медицинска дейност също са в
рамките на разчетените веществени разходи.
2.2. Делегирани местни дейности.
В дейностите общинска отговорност са планирани средства за:
 веществена издръжка на Общинска администрация;
 Общински съвет – заплати, осигуровки и издръжка;
 Обединено детски заведение - веществена издръжка;
 Домашен социален патронаж – заплати, осигуровки и издръжка;
 веществена издръжка на Програмите за временна заетост;
 Чистота, Улично осветление, Спорт за всички, Други дейности по икономиката /общинска
охрана/, Други дейности по здравеопазването / линейка и медицински кабинети/ – заплати,
осигуровки и издръжка.
 Лихви по лизинг и предстоящ банков кредит – издръжка.

Г -н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата на
останалите общински съветници.
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Г – жа Искра Гиздова – общински съветник: Относно, проведените обществени
обсъждания по селата, искам да попитам има ли изготвени протоколи и ако има, защо не
са представени?
Г –н Георги Кръстев – общински съветник: Подал съм писмено предложение до г –
н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин, предложенията ми за промяна в
инвестиционната програма и до момента нямам нито отговор, нито резултат.
Г – н Будьони Замфиров – общински съветник: Аз присъствах на срещата за
обсъждането на бюджета в с. Манастирище, но за съжаление най – малко се
коментираше бюджета на общината.
Г – н В.Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата на
кметовете по населени места.
Г – н Атанас Атанасов – Кмет на кметство с. Манастирище: Обсъждане на
бюджета бе проведено, присъстваха доста граждани, бяха засегнати и доста други
въпроси, обсъждането до известна степен стана извън регламентираното, отклонихме се
доста от темата. Като Кмет на кметство с. Манастирище поддържам становището си
за асфалтиране на ул. „ Гаврил Генов” с. Манастирище.
Г – н Валери Крумов – Кмет на кметство с. Михайлово: Обществено обсъждане в
с. Михайлово за бюджета на общината се проведе. Предлагам три хиляди лева за ремонт
на „ Клуба на пенсионера”с. Михайлово, а останалите средства да бъдат за ремонт на
детската градина.
Г – н Николай Кожухарски – общински съветник, подкрепям предложението на г – н
В. Крумов – Кмет на кметство с. Михайлово.
Г – н Светлин Цветков – Кмет на кметство с. Бързина: В с. Бързина също бе
обсъждан бюджета на Общината има съставен протокол, имаше различни
предложения.Оформи се мнението да се асфалтира ул. „ Петко В. Петков” с. Бързина. На
разговорите също г – н В. Александров – Председател на ОбС пое ангажимент да
съдейства за ремонт на ул. Димитър Благоев”, която е в много тежко състояние и се
наводнява.
Г – н Иван Бешировски – Кмет на кметство с. Рогозен: Наясно сме с всички
проблеми. Среща и в с. Рогозен се проведе, засегнаха се доста теми, но много от хората ни
не знаят дори и какво е това „ Бюджет”. Капиталовит са в размер на десет хиляди лева,с
които предлагам да бъде направен пазар. Това което е заложено за с. Рогозен е по проект
и имаме готова програма по благоустрояване и инфраструктура тя се приема добре от
населението и те го очакват.
Г – н Благой Божков – общински съветник: Солидарен съм с предложението на г –
н Иван Бешировски, напълно го подкрепям и смятам, че ще бъде изпълнено, защото това е
едно традиция за селото.
Г – жа Искра Гиздова – общински съветник: Имам въпрос, относно съкращението
на една бройка в с. Рогозен. Обсъждано ли е подобно нещо и какви са резултатите?
Г – н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин, съобщи на общинските
съветници, че на 10.03.2011 г., от училищното ръководство граждани от с. Хайредин му е
представена подписка със сто и осемнадесет пописа за извършването на частичен ремонт
на СОУ „ В. Воденичарски” с. Хайредин.
Г – жа Искра Гиздова – общински съветник: Твърдя, че в предложението имаше
конкретни намерения и предложения, но никъде не ги виждам.
Отношение по този въпрос взеха още г – н Петър Попов – общински съветник, г
– н Румен Христов – общински съветник, г – н Гиорги Кръстев – общински съветник, г –
н Цветомир Кръстев – общински съветник.
Г – н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата на г – н
В. Петров – гл. счетоводител в Община Хайредин.
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Г – н В. Петров – гл. счетоводител в Община Хайредин: Разходи в Бюджет 2011
г. по функции. Функция “Общи държавни служби” - предвидени финансови средства в размер
на 619 289 лв. Включва дейностите на Общински съвет, Общинска администрация, Статистическо
преброяване.Предвидените средства за дейност “Общински съвет“, която е общинска отговорност,
са в размер на 61 500 лв. и представляват разходите за възнаграждения, осигурителни вноски
съгласно ЗМСМА и веществени разходи. За “Общинска администрация”:
- Делегирани държавни дейности - Средствата, определени на база единни стандарти за
минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”,
са на равнището на определените с актуализирания от 23.07.2010 г. държавен бюджет в размер на
346 800 лв. Тъй като преструктурирането и оптимизирането на Общинска администрация беше
отложено за 2011 г. и през 2011 година ще се проведат местни избори, което налага планирането на
обезщетения за изборните длъжности и тези, на които ще им бъде прекратено трудовото
правоотношение, то разходите определени в ЗДБРБ за заплати и осигурителни вноски не са в
достатъчен размер и се налага дофинансиране на държавната дейност с общински приходи в размер
на 42 020 лв.
- Делегирани местни дейности – средства в размер на 168 894 лв. В дейността се разчитат
средства за канцеларски и други материали, веществени разходи по издръжка на сградите, в които се
помещава общинската администрация / вода, ел. енергия, телефон, интернет/, разходите за
представителни цели, помощите за лечение, отпускани от Общинския съвет, изплащане на
обезщетения по дела и всички други разходи, обезпечаващи нормалното функциониране дейността
на Общинска администрация. Средствата за дейност “Статистика“ в размер на 75 лв. са получени
от целеви трансфер и се разходват съгласно указанията на МФ.
II. Функция “Отбрана и сигурност” - 69 563 лв.
Делегирана държавна дейност - Във функцията са включени разходи за специфични дейности
– материално стимулиране на обществените възпитатели, съгласно Наредба № 2 от 1999 г., издръжка
на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
/МКБППМН/, средства съгласно ПМС № 212 от 10.11.1993 г. за възнаграждения и осигурителни
плащания на денонощните оперативни дежурни; на отговорници и техници на пунктове за
управление /ПУ/ и радиоподвижни централи /РПЦ/, за поддръжка на Пунктовете за Управление и
Радио-Предавателни Центрове; за организация на отбранително – мобилизационни мероприятия.
Средствата се финансират за сметка на държавния трансфер
III.Функция “ Образование” – 918 782 лв.
В тази функция като делегирани дейности са определени общообразователните училища на
територията на Общината, предучилищната подготовка на 5-годишни и 6-годишни деца и Обединено
детско заведение в частта за работна заплата и осигурителни плащания. Средствата за ДДД във
функция образование са в размер на 835 282 лв. Съгласно §53, ал.9 т.1 от Закона за държавния
бюджет на РБългария за 2011г., установеното в края на годината превишение на постъпленията над
плащанията по бюджетите на държавните и общинските училища се включва в бюджета им за
следващата година. Същото е включено в бюджета на съответното учебно заведение. Средствата по
Единни разходни стандарти са разпределени между училищата на база формула за разпределение на
средствата, след обсъждане с директорите на ОДЗ и училищата. Съгласно изискванията на §53, ал. 3
от ЗДБРБ за 2011 г. същата е утвърдена от ПРБК до 28 февруари 2011г. и публикувана на интернет
страницата на Общината. За местни дейности за текущи разходи са разчетени 62 500 лв., с които
средства се обезпечава издръжката на ОДЗ и филиали в общината. За дофинансиране са разчетени
средства в размер на 21 000 лв., които средства са необходими за осигуряване превоза на ученици
над 16 г. в рамките на общината. IV. Функция “ Здравеопазване “ - 57 225 лв.Делегирани
дейности в здравеопазването остават средствата за работна заплата и осигурителните плащания
за медицинския персонал в училищното и детското здравеопазване и средствата, получавани от
държавния бюджет за изплащане лекарствата на ветераните от войните – планирани средства в
размер на 53 725 лв.Средствата за Общински дейности, планирани в размер на 3 500 лв. са за
издръжката на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. V. Функция
“Социално осигуряване, подпомагане и грижи “ – 734 712 лв., В делегирани държавни дейности
са разчетени средства в размер на 621 587 лв., предоставени със ЗДБРБ за 2011г. и преходния
остатък от 2010 г. За Дом за стари хора с. Хайредин - 497 106 лв., Защитено жилище с. Манастирище
– 124 046 лв. и Други текущи трансфери в размер на 435 лв.Общински дейности за функцията са
Домашен социален патронаж и веществена издръжка по Програмите за временна заетост. Общо за
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социални дейности общинска отговорност са разчетени 113 125 лв., от тях: за ДСП – 71 000 лв.,
Клуб на пенсионера с. Михайлово 4 000 лв., Център за обществена подкрепа 5 125 лв., ПВЗ – 30 000
лв., др., служби и дейности по СО / транспорт граждани с. Михайлово/ - 3 000 лв., VI. Функция
“Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
172 380 лв.Тази функция е изцяло общинска отговорност и се финансира от общинските приходи. За
поддържане на благоустройствените и комунални дейности по бюджета за 2011 година като текущи
и капиталови разходи са разчетени средства в размер на 172 380 лв. В това число за заплати и
осигурителни вноски на всички дейности в отрасъла 22 110 лв., за веществена издръжка и
капиталови разходи – 150 270 лв.В рамките на тази функция, планираните кредити за дейност
“Чистота” са 81 000лв.,От тях: за заплати и осигурителни вноски – 13 230 лв., за веществени
разходи 32 770 лв. и 35000 лв. за вноска по заем към ПУДОС.
Г – н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата на г – н Р.
Стойков – Кмет на Община Хайредин.
Г –н Радослав Стойков– Кмет на Община Хайредин: Такъв ремонт е изключително
важен и необходим за СОУ „ В. Воденичарски” с. Хайредин, има две възможности, в момента текат
разговори с представители на различни фирми. В най – скоро време ще Ви информирам за среща на
която да се обсъдят възможните варианти и се обсъди с училищното ръководство.
Г – н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин обяви почивка от 10.50 ч., до
11.05 ч., след което съвета възобнови своята работа.
Г – н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата на г – жа
Силвия Катанска – гл. експерт „ Бюджет” в Община Хайредин.
Г –жа Силвия Катанска: Уважаеми общински съветници, от години наред е било едни и
също, а сега законодателят промени една думичка и ние всички я видяхме. Искам да кажа, че
входящият номер на проекта за Бюджет 2011 е от 14.02.1011 г., четиридесет и петия ден е на
22.02.2011 г., т.е. срока е спазен. Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната
мрежа” е дейност в бюджетната класификация, по която се разчитат и отчитат средствата за основен
и текущ ремонт на уличната мрежа и поддръжката й. За 2011г. за тази цел са предвидени
капиталови и текущи разходи в размер на 24 000 лв. Дейност 604 “ Улично осветление – 57 380
лв. От тях за заплати и осигурителни вноски на ел.техниците - 8 880 лв., Текущи разходи по
поддръжката, заплащането на ел. енергия и др. - 48 500 лв. VII. Функция “Почивно дело, култура
и религиозни дейности” Група 2 - “Физкултура и спорт”- 10 754 лв., Разчетените кредити за
общински дейности в областта на спорта и за спортни мероприятия са в размер на 9 850 лв., от които
за заплати и осигурителни вноски на нещатен персонал - 4 850 лв. и за издръжка - 5 000 лв.В
делегираните държавни дейности е разчетен остатък от 2010 г. за училищни мероприятия по ПМС
№ 129 / 2000 г. в размер на 904 лв. Същото ПМС дава допълнителна възможност на училищата и
детските градини, на база защитени проекти, всяка година да получават допълнително от
републиканския бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта. Група 4 “Култура”- Разчетените разходи за 2011 г. са в размер на 69 536 лв. В това число за делегирани
държавни дейности – 63 536 лв., които представляват субсидия за организациите с нестопанска цел
– читалищата на територията на Общината. Субсидията е разпределена между отделните читалища
на работна среща, за което е съставен протокол и е уведомено Министерството на културата. За
общински дейности се предвиждат 5000 лв., разчетени в „Други дейности по културата” за
осигуряване и участие на културни дейци от общината в различни местни, регионални и национални
мероприятия и по указание на Министерство на финансите в тази функция, в дейност “Обредни
домове и зали”, се отразяват средствата, отпускани по Решение на Общински съвет за помощи при
погребения на социално слаби, бездомни, безпризорни и без близки роднини в размер на 1000
лв.VIIІ. Функция “Икономически дейности и услуги”- предвидени средства в размер на 103 379
лв. Инвестиционна програма на Общината.
Разработеният поименен списък за капиталови разходи е в размер на 186 377 лв.
С източници за финансиране, както следва:
целева субсидия от РБ – 85 300 лв.
от неданъчни приходи – 7 000 лв.
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от продажби на активи / земя/ - 89 200 лв.
от преходен остатък от 2010 г. средства от продажба на общинска земя/ – 4 877 лв. Поименният
списък за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на дълготрайни активи за 2011 г. е
разработен в съответствие със Стратегията за развитие на Общината. Инвестиционната програма
отразява политиката на Общината в:
- основен ремонт на обекти от пътната инфраструктура;
- ремонт на социалнозначими обекти за общността;
- закупуване на транспортни средства и оборудване.
Разпределението на инвестиционната програма по функции и обекти е отразено подробно в
Приложения поименен списък на обектите от инвестиционната програма на общината. Обектите за
финансиране от продажба на активи се реализират след осигуряване на финансовия ресурс от
предстоящите сделки.

Г – н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин, след като нямаше други
изказвания от страна на общинските съветници, предложение и мнения предложи да
се пристъпи към прекратяване на дебатите по обсъждането на точка първа от
дневния ред приемане Бюджет 2011 г., на Община Хайредин и съвета гласува така:

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” прекратяване на дебата - 11
“ПРОТИВ” НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” 2
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

След прекратяване на дебата г-н В. Александров предложи проект за решение и
съвета взе

РЕШЕНИЕ
№ 417
1. ОбС Хайредин, на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл. 9 и
чл.12 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2011 г., ПМС № 334 / 29.12.2010 г. за изпълнение на ЗДБРБ за
2011 година, Решение на МС № 715 / 01.10.2010 г. за разделение на дейностите,
финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата
дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата
дейности през 2011 г., Указание на МФ № ФО – 81 от 30.12.2010 г. по съставянето на
бюджета, Наредбата на общинския съвет по чл.9 а от ЗОБ - Общински съвет Хайредин,
и др., приема Бюджет 2011 г., на Община Хайредин както следва:
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1. Приема разпределение на преходния остатък от 2010 г. по бюджета на Община Хайредин
1.1. Делегирани държавни дейности:
141
219
239
282

дейност
СТАТИСТИКА
ОТБРАНА
ОТБРАНА
ОТБРАНА

318 ПУП
311 ЦДГ
ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ
337 ДЕЙНОСТИ
437
469
559
713
898
ВСИЧКО
540
554
ВСИЧКО

ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ
ДДЗ
ВЕТЕРАНИ
СПОРТ
ДДИ
Хайредин
ДСХ
ЗЖ
ДСХ и ЗЖ

322 СОУ- Хайредин
322 ОУ- Михайлово
322 ОУ- Манастирище
322 ОУ- Рогозен

преходен остатък в
лв.
забележка
75 Остатък, формиран от целеви трансфер
2159
2658
1908
Средства за безплатни закуски и пътни разходи на
620 педагогическия персонал
2348 Средства за заплати и осигурителни вноски
2492 Средства за извънкласна дейност
Средства ФРЗ и издръжка на здравни кабинети в
5020 училища и детски градини
2432 Средства за лекарства на ветераните от войните
435 Средства за трансп.разходи на ветераните
904 Средства по 129 ПМС за Спорт в училище
680 Средства за присъдена издръжка
21731
13896
76878
90774
Преходен остатък от единни разходни стандарти и
20882 целеви средства за учебното заведение
Преходен остатък от единни разходни стандарти и
19626 целеви средства за учебното заведение
Преходен остатък от единни разходни стандарти и
985 целеви средства за учебното заведение
Преходен остатък от единни разходни стандарти и
36356 целеви средства за учебното заведение
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ВСИЧКО по дейност 322
ОБЩО

77849
190354

1.2.
дейност
122 ОА
898 ДДИ
832 ДПП
ОБЩО

Делегирани местни дейности:

преходен остатък
забележка
13 094 Издръжка
Превишение на постъпленията над плана от продажба на
общинска земя, които следва да се разходват за
4 877 инвестиционни цели
Неизразходена част от средствата за зимно
8799 снегопочистване и от трансфер от ИА „Пътища”
26 770

2. Приема Бюджета на Община Хайредин за 2011 г., както следва:
1. По приходите - Общ размер на приходите 2 802 572 лв., в това число:
1.1. За държавни дейности – 1 992 152 лв., в т. ч.
 § 31-11 / Обща допълваща субсидия /
- 1 779 678 лв.
 Преходен остатък от 2010 г.
- 190 354 лв.
 Наем училищна земя
- 22 120 лв.
1.2. За общински дейности – 810 420 лв.
 § 31-12 /обща изравнителна субсидия / - 327 900 лв.
 поддържане и снегопочистване
14 000 лв.
 § 31-13 / капиталови разходи /
- 85 300 лв.
 Данъчни приходи
- 72 900 лв.
 Неданъчни приходи
- 229 350 лв.
 Преходен остатък
- 26 770 лв.
 Трансфер ПУДОС
- ( -35 000) лв.
 Приходи от продажби
- 89 200 лв.
1.3. Утвърждава разчетите за данъчни и неданъчни приходи и държавни приходи за дейности общинска отговорност по
видове и ВРБК, както следва:
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№

ВРБК

1

Михайлово

Цент
ър за
обще
Клубо ствен
ве на
а
пенсио подк
нера
репа

ПВЗ

Други служби
и дейности по
СО,
подпомагане
и заетостта /
транспорт
граждани
Михайлово/

ВиК

Улич
но
Осв.

ИРУМ

Др.дейн
ости по
благоус
трояван
ето

Чистот
а

Спор
т

Обр.
домо
ве

ДПП

ДДК

ДДИ

лихви

ОА

ОС

ОДЗ

ДДО

ДДЗ

ДСП

122

123

311

389

469

524

525

526

532

589

603

604

606

619

623

714

745

832

759

898

910

План
2011

План
2011

План
2011

План
2011

План
2011

План
2011

План
2011

План
2011

План
2011

План 2011

План
2011

План
2011

План
2011

План
2011

План
2011

План
2011

План
2011

План
2011

План
2011

План
2011

План
2011

3500

8000

ОБЩО

План
2011
11500
0
0
0

2

Манастирище
резерв

3500

8000

11500

500

500
0

3

Бързина

2500

2500

5000
0
0
0

4

Рогозен

3500

8000

11500
0
0
0

5

Хайредин
ФРЗ /0100 0500/

58910

издръжка

95794

капиталови
Всичко
Хайредин

12600

в резерв
6

0

дофинансиране
ОБЩИНА:

108394

2590

61500

47000

37250
46500

1500 21250

6000

2000

52500
10000

42020
210914

0

10000

2500

4000

5125

3500 61000

4000

5125

10000

10000

3000

3000

20000

8880

13230

12000

37770

33000

21000

23000

33000 20880

21000

23000

10000

3000

33000 57380

24000

4850

11700
1000 22799

51000

4850

30000

5000

81000

9850

2000

5000

66200

10952

1000 88999

2000 27652
3000

147820
13000

186377
13000

9000

62500

21000

595400
147000

21000
61500

261203

63020
3500 71000

4000

5125

30000

3000

23000

1000 88999

5000 36652

13000

12

845420

2. По разходите - в размер на 2 802 572 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи в т.ч.:
2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 1 992 152 лв.,
П Р И Х О Д И
Обща държавна субсидия
Субсидия капиталови
разходи
Преходен остатък /2010 г.

С у м а
1 779 678

Наем училищна земя

дейност
ЕБК
Разходна част
122
Общинска администрация

190 354

141
219

22 120

239
282
318
311
322
337
437
469
540
554
559
713
738
898

Държавни приходи:

1 992 152

С у м а
346 800

Статистика
Др. дейности по отбраната
Др. дейности по вътр.
сигурност
Отбр. мобилизационна
подготовка
Предучилищна подготовка
Обединени детски заведения
Общообразователни училища
Извънучилищни дейности
Здравни кабинети в ООУ и
ОДЗ
Други д/ти по
здравеопазването
Дом стари хора
Защитено жилище
Други текущи трансфери
Спорт за всички
Читалища
Др.дейности по икономиката
Държавни разходи:

75
46 231
17 332
6 000
3 931
174 203
649 560
7 588
47 505
6 220
497 106
124 046
435
904
63 536
680
1 992 152

2.2. За местни дейности в размер на 810 420 лв.

МАКРОРАМКА ДЕЛЕГИРАНА МЕСТНА ДЕЙНОСТ
П Р И Х О Д И
Данъчни приходи

С у м а
72900

дейност
ЕБК
122

Разходна част
Общинска администрация
в това число резерв: 47 000 лв.

С у м а
168894

13

Неданъчни приходи
Субсидия зимно снегопочистване
Обща изравнителна субсидия

229350
14000
327900

122
123
311

Целева субсидия КР
Субсидия ремонти ОП мрежа
Преходен остатък/ 2010 г.

31100
54200
26770

389
469
524

Приходи от продажби

89200

525
526
532

Трансфер ПУДОС

-35000

589
603
604
606
619
623

714
745
759
832
898
910
Местни приходи:

810420

Общинска администрация-дофинансиране
Общински Съвет
Обединени детски заведения
в това число резерв: 10 000 лв.
Др.дейности по образованието – превоз на ученици над 16 г.дофинансиране
Др. дейности по здравеопазването
Домашен социален патронаж
в това число резерв: 10 000 лв.
Клубове на пенсионера
Център за обществена подкрепа
Програми временна заетост
в това число резерв: 20 000 лв.
Други служби и дейности по СО, подпомагане и заетостта /
транспорт граждани Михайлово/
Водоснабдяване и канализация
Осветление улици и площади/
в това число резерв: 10 000 лв.
Поддържане улична мрежа
в това число резерв: 3 000 лв.
Други дейности по благоустрояването
Чистота
в това число за връщане заем ПУДОС
в това число резерв: 30 000 лв.
Спортни бази за спорт за всички
в това число резерв: 5 000 лв.
Обредни домове / помощи при погребения/
Други дейности по културата
в това число резерв: 3 000 лв.
Поддържане на ОП мрежа
Др. дейности по икономиката
в това число резерв: 9 000 лв.
Разходи за лихви
Местни разходи:

42020
61500
62500

21000
3500
71000
4000
5125
30000

3000
33000
57380
24000
23000
81000
-35000
9850
1000
5000
88999
36652
13000
810420
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в т.ч. дофинансиране 63 020 лв.
3. Приема поименна Инвестиционна програма за 2011 г., както следва:
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА/ТИТУЛЕН СПИСЪК – КР/
№
по
ред

1
2
3
4

описание

капиталови
от
разходи от капиталови капиталови
преходен
местни
разходи от
р-ди
остатък
приходи
местни
субсидия
2010
продажба
приходи
2011
на активи

Закупуване на зъболекарски стол
Закупуване на специализиран лекотоварен
автомобил
Закупуване на помпа за специализиран
автомобил
Закупуване на специализиран лек
автомобил за ДСП

2000
9000
4000
2500

общо

източник на финансиране

целева субсидия
2000 Републикански бюджет
целева субсидия
9000 Републикански бюджет
целева субсидия
4000 Републикански бюджет
целева субсидия
2500 Републикански бюджет
продажба на общинска земя изпълнението на обекта ще се
извърши след осигурен
4000 финансов ресурс от продажбата

5

Ремонт на Клуб на пенсионера с.
Михайлово

6

Закупуване на 4 броя климатици

5600

целева субсидия
5600 Републикански бюджет

7

Разплащане по изготвяне на Комплексен
доклад за канализация и пречиствателна
станция Хайредин по договор с ОП
"Околна среда" № 58131-125-125/2008 г.

8000

целева субсидия
8000 Републикански бюджет

8

Рехабилитация на общинска пътна мрежа
- участък Хайредин - Ботево - Липница

27000

целева субсидия
27000 Републикански бюджет

4000

15

9

Рехабилитация на общинска пътна мрежа
- участък Бързина - Рогозен

10

Строителен надзор за обект
"Реконструция на хранителен
водопровод" с. Хайредин

11

12

13

14

15

16

27200

СМР за обект "Център за обществена
подкрепа" с. Хайредин

Изграждане на Общински пазар с. Рогозен

Ремонт на улична мрежа с. Бързина

Проектна документация за укрепване на
подпорна стена Язовир Бързина

Ремонт на улична мрежа с. Манастирище

Проект за ремонт на четвъртокласна
общинска пътна мрежа

4877

целева субсидия
27200 Републикански бюджет

13000

продажба на общинска земя изпълнението на обекта ще се
извърши след осигурен
13000 финансов ресурс от продажбата

5125

продажба на общинска земя изпълнението на обекта ще се
извърши след осигурен
5125 финансов ресурс от продажбата

10000

продажба на общинска земя изпълнението на обекта ще се
извърши след осигурен
10000 финансов ресурс от продажбата

10000

продажба на общинска земя изпълнението на обекта ще се
извърши след осигурен
10000 финансов ресурс от продажбата

2075

преходен остатък 2010 г. от
продажба на общинска земя и
предстояща продажба на
общинска земя - изпълнението
на обекта ще се извърши след
осигурен финансов ресурс от
6952 продажбата

11000

продажба на общинска земя изпълнението на обекта ще се
извърши след осигурен
11000 финансов ресурс от продажбата

12000

продажба на общинска земя изпълнението на обекта ще се
извърши след осигурен
12000 финансов ресурс от продажбата

16

17

18

Проект за Ремонт водопровод с.
Михайлово

Проект за защитна стена река Огоста
с.Хайредин

19

Идеен и работен проект за водопроводна
мрежа с.Рогозен

20

Лизингова вноска микробус

21

Ремонт на ОДЗ – филиал с. Михайлово

6000

Всичко:

4877

6000

продажба на общинска земя изпълнението на обекта ще се
извърши след осигурен
6000 финансов ресурс от продажбата

4000

продажба на общинска земя изпълнението на обекта ще се
извърши след осигурен
4000 финансов ресурс от продажбата

6000

продажба на общинска земя изпълнението на обекта ще се
извърши след осигурен
6000 финансов ресурс от продажбата
7000

89200

7000

7000 от местни приходи
продажба на общинска земя изпълнението на обекта ще се
извърши след осигурен
6000 финансов ресурс от продажбата

85300 186377

Обектите за финансиране от продажба на активи се реализират след осигуряване на финансовия ресурс от предстоящите
сделки.
5. Приема разчета за целеви разходи, както следва за:
5.1 Членски внос – 1 000 лв.
5.2 Помощи за погребения – 1 000 лв.
5.3 Помощи за лечение – 4 000 лв.
6.Финансова дисциплина.
6.1. Приема лимит за представителни разходи в размер на 1 360 лв. за всички Кметове, в т.число:
Км. Хайредин – 1 000 лв.
Км. Манастирище – 90 лв.
Км. Михайлово – 90 лв.
Км. Бързина – 90 лв.
Км. Рогозен – 90 лв.
6.2. Разходването на бюджетните средства се извършва единствено при спазване процедурата по ЗФУК – заявка, контрол-проверка за
наличие на средства, разрешение, разходване.
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6.3. Допълнителни финансови ангажименти се поемат при осигурено финансиране и наличен финансов ресурс, заделен в конкретна дейност,
вид разходен параграф по ЕБК, размер.
7. Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък на пътуващите учители и размера на средствата в рамките на 85% от
действителните разходи /Приложена Справка за пътуващите преподаватели/. Същите представляват целеви държавен трансфер.
8. Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък на пътуващите служители в „Общинска администрация” и размера на
средствата в рамките на 85% от действителните разходи. /Приложена Справка за пътуващите служители от Общинска администрация/.
9. Утвърждава извънбюджетна сметка, оперираща със средства постъпващи в общината от оперативните програми –
BG87STSA93003278793300 в Банка ДСК,
BG60STSA93003278793301 в Банка ДСК.
10. Утвърждава числеността и средствата за заплати в годишен размер, както следва:
10.1 Общинска администрация – 33,5 щатни бройки численост на персонала със средства за заплати и осигуровки в годишен размер
на 346 800 лв. за сметка на държавния трансфер съгласно единния разходен стандарт за Община Хайредин и 42 020 лв. дофинансиране с
местни приходи. Утвърждава структурата на Общинска администрация от 11.03.2011 г. съгласно Приложението.
10.2 Здравеопазване – 6 щатни бройки численост на персонала със средства за заплати и осигуровки в годишен размер на 41 100 лв. за
сметка на държавния трансфер съгласно единния разходен стандарт за Община Хайредин.
10.3 Обединено детско заведение - 25 щатни бройки численост на персонала със средства за заплати и осигуровки в годишен размер на
174 203 лв. за сметка на държавния трансфер съгласно единния разходен стандарт за Община Хайредин.
10.4 Дом за стари хора - 47 щатни бройки и 3 нещатни бройки численост на персонала с общо средства за заплати и осигуровки в
годишен размер на 294 026 лв. за сметка на държавния трансфер, част от единния разходен стандарт.
10.6. Защитено жилище – 5 щатни бройки численост на персонала със средства за заплати и осигуровки в годишен размер на 25 584 лв.
10.5 Определя нещатна численост на персонала и фонд работна заплата, за дейности „общинска отговорност”, както следва:
 ДСП – 9 бр. със средства за заплати и осигурителни плащания в годишен размер 38 660 лв.
 Чистота – 3 бр. със средства за заплати и осигурителни плащания в годишен размер 13 230 лв.
 ДДИ – 3 бр. със средства за заплати и осигурителни плащания в годишен размер 11 700 лв.
 Улично осветление – 2 бр. със средства за заплати и осигурителни плащания в годишен размер 8 880 лв.
 Спорт за всички – 1 бр. със средства за заплати и осигурителни плащания в годишен размер 4 850 лв.
11. Възлага на Кмета на Общината и упълномощава същият със следните ПРАВА:
11.1 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
11.2 Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова
дисциплина.
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 периодично общинският съвет в подходяща форма за размера и причините по просрочените задължения в
случаите на натрупани просрочени задължения в размер (над 7 % от общинските приходи), както и за просрочените вземания и конкретните
мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
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11.6 Да предлага на общински съвет след 30 юни 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 и социални дейности, 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 /чл. 27 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. Всеки второстепенен разпоредител спазва разходването на утвърдените кредитни разходни лимити по Бюджета. Разходването на
средствата за всяко тримесечие се разрешава до средномесечен размер на постъпващите приходи. При неизпълнение на приходната част
всеки ВРБК разходва определеният размер държавна помощ и средномесечен размер на действително постъпили приходи за предходен
период. (чл.22 от ЗОБ)
14. Собствените приходи постъпващи по бюджетите на учебните заведения задължително се внасят по сметката на Общината
администрираща тези приходи: BG 88 STSA 9300 8490 0401 00 ТБ ДСК гр. Козлодуй. Приходите се представят по бюджетите на учебните
заведения в тридневен срок след представяне на актуализация на ПРБК за компенсирани промени по план приход/разход по бюджета на УЗ.
15. ПРБК утвърждава Бюджетите и Бюджетните сметки на Учебните заведения и другите ВРБК.
16. Утвърждава длъжностните лица, администриращи съответните видове дейности, както следва:
дейност
ЕБК
122
123
219
239
284
311
318
322

1. Р а з х о д н а ч а с т
Общинска администрация
Общински Съвет
Други дейности по отбраната
Други дейности по вътрешната сигурност
Ликвидиране на последствията от БАК
Обединени детски заведения
Предучилищна подготовка
Общообразователни училища

длъжностно лице, администриращо и отговарящо за
дейността
Административен секретар
Председател на Общински съвет
Ст. специалист "Поддр.на съоръжения и ОМП"
Ст. специалист "Поддр.на съоръжения и ОМП"
Ст. специалист "Поддр.на съоръжения и ОМП"
Директор ОДЗ
Директор ОДЗ
Директори ОУ и СОУ
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337
389
437
469
524
532
540
554
604

Извънучилищни дейности
Др.дейности по образованието
Здравни кабинети в ООУ и ОДЗ
Др. дейности по здравеопазването
Домашен социален патронаж
Програми временна заетост
Дом стари хора
Защитено жилище
Осветление улици и площади

606 Изграждане, ремонт и поддържане улична мрежа
Чистота населено място, нерегламентирани
623 сметища
714 Спортни бази за спорт за всички
738 Читалища
745 Обредни домове / помощи при погребения/
759 Други дейности по културата

832 Поддържане, ремонт и изграждане на пътища
898 Др. дейности по икономиката
910 Разходи за лихви
Транспортни средства

122, 604
122, 604
122, 604
122, 604

Управление на европроекти и проекти по НП,
отнасящи се до развитие на човешките ресурси и
осигуряване на трудова заетост и работни места
Управление на европроекти и проекти по НП,
отнасящи се до инфраструктура и ремонти
Кметства:
Кметство Михайлово
Кметство Манастирище
Кметство Бързина
Кметство Рогозен
2. П р и х о д н а ч а с т
Данъчни приходи

Директори ОУ и СОУ
Директор СОУ / средищно училище/
Гл. експерт "Хуманитарни дейности"
Гл. експерт "Хуманитарни дейности"
Гл. експерт "Хуманитарни дейности"
Административен секретар
Директор ДСХ
Гл. експерт "Хуманитарни дейности"
Ст. специалист "Поддр.на съоръжения и ОМП"
Длъжностно лице, съгласно Заповед на Кмета на
Общината, определено за контрол по изпълнението на
договорите.
Директор Дирекция "Евроинтеграция, ик.дейности и УТ"
Директор Дирекция "АПО и ФСД"
Читалищни настоятелства
Председател на Общински съвет
Гл. експерт "Хуманитарни дейности"
Длъжностно лице, съгласно Заповед на Кмета на
Общината, определено за контрол по изпълнението на
договорите.
Ст. специалист "Поддр.на съоръжения и ОМП"
Директор Дирекция "АПО и ФСД"
Директор Дирекция "Евроинтеграция, ик.дейности и УТ"

Административен секретар
Директор Дирекция "Евроинтеграция, ик.дейности и УТ"
Кмет на кметство Михайлово
Кмет на кметство Манастирище
Кмет на кметство Бързина
Кмет на кметство Рогозен
Ст. специалист "МДТ"
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Приходи и доходи от ОПФ
Приходи и доходи от общинска собственост сграден фонд
Общински такси, разрешителни
Субсидии, субвенции, трансфери
3. Извънбюджетни средства

Административен секретар
Гл. експерт " Обществени поръчки и УТ"
Гл. експерт " Главен архитект"
Директор Дирекция "АПО и ФСД"
Директор Дирекция "Евроинтеграция, ик.дейности и УТ"

17. ОбС Хайредин, възлага на Кмета на Общината да изясни начина за извършване на основен ремонт на СОУ „Васил Воденичарски”с.
Хайредин и неговото финансиране и да внесе докладна на заседанието на ОбС през м. март 2011 г., за окончателното решаване на проблема,
за извършване на основен ремонт на средищното училище в общината в периода 01.08.2011 – 01.09.2011 г.
18. При положение, че е невъзможно включването и извършването на основен ремонт на СОУ „Васил Воденичарски”с. Хайредин с
централизирано, или друго финансиране ОбС Хайредин приема докладната на директора на СОУ „ Васил Воденичарски” с. Хайредин за
подобряване на МТБ на средищното училище и възлага на Кмета на Общината да осигури и предложи актуализация на бюджета на
Общината за 2011 г., със сумата от 25 000 лв. / двадесет и пет хиляди лева/, за извършване на частичен ремонт подмяна на дограма на
училището в периода 01.08.2011 – 01.09.2011 г.

Приложение: Структура на Община Хайредин
КМЕТ НА ОБЩИНА

Административен
секретар

Структура на Община Хайредин
от 11.03.2011 год.
Обща численост 33,5 бр.

Вътрешен одитор

Финансов
контрольор

Директор
Дирекция "АПО и
ФСД"
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Главен
експерт
Счетоводи
тел - 2 бр.

Главен
експерт
Бюджет

Старши
специалист
Касиер

Главен
експерт
Архитект

Главен
експерт
Инвестиц
ионни
програми
и
екология

Главен
експерт
Обществени
поръчки и
Общинска
собственост

Старши
специалист
МДТ - 1 бр.

Главен експерт
АПО и ГРАО

Старши
специалист
Национални
програми и
проекти

Главен
експерт
Икономически
дейности и
Национални
програми и
проекти

Старши
специалист
Информационно
и
административно
обслужване

Старши
специалист
Поддръжка
съоръжения и
ОМП

Младши
специалист
Технически
сътрудник

Главен експерт
Хуманитарни
дейности

Старши
специалист
Инвестиционни
програми и
проекти

Старши
специалист
Управлени
е на
собственос
тта

Директор
Дирекция
"Евроинтеграция,
ик.дейности и УТ"

Старши
специалист
УТ,
кадастър и
регулация 1 бр.

Изпълнител
Домакин 1/2 бр.

Изпълнител
Шофьор

Кмет на Кметство
Михайлово
Старши специалист
Секретар
Кмет на Кметство
Манастирище
Старши специалист
Секретар

Кмет на Кметство
Бързина

Кмет на Кметство
Рогозен
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Старши специалист
Секретар

Кметски наместник
Ботево

Приложение: Справка за нещатна численост и ФРЗ в ДСП към Община Хайредин

№

1

2

Нещатна численост и ФРЗ
в ДСП към Община Хайредин
дейност

Домашен социален патронаж филиал Михайлово

Домашен социален патронаж филиал Рогозен
ОБЩО:

ФРЗ / трудови възнаграждения и осигурителни вноски за
сметка на работодателя/

длъжност

численост

Главен специалист
Санитар
Изпълнител домакин
Готвач

1
3
1
1

Готвач
Шофьор
Санитар

1
1
1
9

37250

Приложение: Справка за нещатна численост и ФРЗ
Нещатна численост и ФРЗ
в другите дейности
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№
1 Чистота

дейност

длъжност
Шофьор
Общ работник

численост
1
2

Фонд РЗ в лева
13230

Други дейности по икономиката 2 общинско звено Охрана

Пазач

3

11700

3 Улично осветление
4 Спорт за всички

Електромонтьор
Организатор

2
1

8880
4850

9

38660

ОБЩО:

Приложение: Справка за необходимите средства за заплащане на разходите за пътуване на педагогическия персонал в
общинските училища за 2011 г.

СПРАВКА

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПЪТУВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩ
за 2011
І. Автомобилен транспорт
Пътуване с билети
Маршрут на пътуване от
местоживеене до
месторабота

№ по
ред
1

Разстоя-ние в
едната посока
/в км/

3
Враца-Хайредин-Враца

4

5
60

Пътни
разходи
Брой
месец
и

Цена на
билета за 1
ден в 2-те
посоки

Име и фамилия на учителя
2
1 Валентина Борисова Генова

Пътуване
с карта
или
фактура

12,00

Обща
сума за 1 Цена на
месец
картата за
(к.5*21)
1 месец
6
252,00

7

8
10,00

(к.6 *
к. 8 )

Необходими средства за тран
до 10 месеца

(к
.7
*
к.
8
) 85% (от к. 9 + к. 10)

9
10
2520,00
2142

11

24

Емилия Тончева Петрова
Чавдар Ивайлов Георгиев
Галина Методиева Петрова
Иван Любомиров Кривачков
Татяна Илинична Станишева
Татяна Аспарухова Братанова
Всичко за СОУ, с. Хайредин
8 Галина Любенова Димитрова
9 Ангелинка Николова Младенова
2
3
4
5
6
7

І.

10 Мариела ИвановаЕвгениева

ІІ.

ІІІ.

ІV.

V.

11 СийкаСерафимоваЛуканова
Всичко за ОУ, с. Рогозен
12 Сергей Борисов Тодоров
13 Светли Тодоров Георгиев
14 Анушка Христова Иванова
15 Иванка Бориславова Киркова
16 Анна Иванова Цветкова
17 Георги Петре Карнатов
18 Румяна Цветкова Комитска
Всичко за ОУ, с. Михайлово
19 Веселка Влъчкова Евтимова
20 Русанка Николаева Кръстева
21 Димитър Петров Койнов
Всичко за ОУ, с. Манастирище
22 Анжела Трифонова Димитрова
23 Екатерина Иванова Цветкова
24 Галина Димитрова Първанова
25 Елена Младенова Янчева
26 Мая живкова Дочовска
Всичко за ОДЗ, с. Хайредин

Враца-Хайредин-Враца
Враца-Хайредин-Враца
Бързина-Хайредин-Бързина
Манастирище-Хайредин-М
Михайлово-Хайредин-Мих
Манастирище-Хайредин-М

60
60
15
8
8
8

12,00
12,00
4,00
2,00
2,00
2,00

252,00
252,00
84,00
42,00
42,00
42,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

2520,00
2520,00
840,00
420,00
420,00
420,00

Враца-Рогозен-Враца
враца-Рогозен-Враца
БялаСлатина-РогозенБялаСлатина
Манастирища-РогозенМанастирище

46
46

10,00
10,00

210,00
210,00

10,00
10,00

2100,00
2100,00

2142
2142
714
357
357
357
8211
1785
1785
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6,00

126,00

10,00

1260,00

1071

8

3,00

63,00

10,00

630,00

Лехчево-Михайлово-Лехче
Манастирище-МихайловоМанастирище-МихайловоМанастирище-МихайловоХайредин-Михайлово-Хайр9
Враца-Михайлово-Враца
Враца-Михайлово-Враца

8
7
7
7
9
60
60

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
13,00
13,00

63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
273,00
273,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

630,00
630,00
630,00
630,00
630,00
2730,00
2730,00

Михайлово-МанастирищеВраца-Манастирище-Враца
Враца-Манастирище-Враца

7
54
54

2,00
12,00
12,00

42,00
252,00
252,00

10,00
10,00
10,00

420,00
2520,00
2520,00

Бутан-Хайредин-Бутан
Козлодуй-Манастирище-К
Манастирище-Хайредин-М
Манастирище-МихайловоВраца-Рогозен-Враца

12
42
8
7
60

4,00
8,00
2,00
2,00
10,00

84,00
168,00
42,00
42,00
210,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

840,00
1680,00
420,00
420,00
2100,00

535,5
5176,5
535,5
535,5
535,5
535,5
535,5
2320,5
2320,5
7318,5
357
2142
2142
4641
714
1428
357
357
1785
4641
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Общо средства за
автомобилен транспорт

х

х

3528,00

35280,
00

х

0
29988

І І. Железопътен транспорт

100 % 2-ра класа (от к.9 + к. 1

1

2

3

Общо средства за жп транспорт

4

5

6

7

х

0

х

0

8

9

10

11

0

х

х

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 7
“ПРОТИВ” 4
“ВЪЗД.СЕ” 2
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН СЕ ПРИЕМА

26

По т.2 от дневния ред: Приемане бюджета на ОбС Хайредин за 2011 г
Г – н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин: През настоящата 2011 г.,
при разработването и формирането на бюджета на ОбС Хайредин съм изхождал от няколко основни
изисквания.
Първо: През месец октомври на 2011 г., предстоят да се проведат избори за местни
органи на управление, кмет на община, кметове на кметства и общински съветници. Това
предопределя работата и дейността на ОбС през 2011 г. Настоящия ОбС ще функционира съгласно
ЗМСМА, до формирането на новия ОбС, като през месец октомври не се планува провеждане на
заседание на ОбС по време на изборите.
Второ: При разработване на бюджета на ОбС за 2011 г., изхождахме и от утвърдените
параметри на бюджета на общината за 2011 г., от НС, както и очакваните приходи от местни данъци
и такси. През тази година бюджета на общината се формира на базата на актуализирания бюджет на
общината за 2010 г., както знаем бе намален значително в сравнение с приетия бюджет през месец
януари 2010 г.
Трето: При формирането на бюджета на ОбС, основно изхождаме от приетия с решение
на ОбС, План за работата на съвета за 2011 г., т.е. общинския съвет ще проведе съгласно плана 9
заседания. В бюджета на ОбС за 2011 г., са предвидени средства и за две заседания на бъдещия
общински съвет, който ще бъде избран съгласно закона за избиране на местни органи на власт през
месец октомври 2011 г. Новия ОбС е предвиден да проведе заседание, без ПК да провежда заседание
тъй като първото заседание ще бъде за избиране на Председател на ОбС, а второто ще бъде за
избиране на състава на ПК. Предвидените средства за възнаграждения са определени съгласно
Правилника за организация и дейността на ОбС и ЗМСМА и запазват своя обем при 100% участие в
работата на ОбС и ПК.
Четвърто: В проекто бюджета на ОбС за 2011 г., са предвидени и необходимите средства
за възнаграждения, ДОО, ЗОВ и ДЗПО за всички общински съветници.
Пето: В параграф – издръжка, се предвиждат средства за материали, ел. енергия и
горива, покриване разходите за GSM апарати до м. септември 2011 г., Служебния телефон 22 – 39,
обслужващ общинския съвет се предвижда да се закрие от месец март 2011 г. Не се предвиждат
разходи за командировки и представителни.
Видно е, че при разработването на бюджета на ОбС за 2011 г., сме се стремели да
следваме курс на икономия и разходване на средства най – целесъобразно. За 2011 г., бюджета на
ОбС да бъде 61500 лв., като за възнаграждения и осигуровки на съветниците 58910 лв., и издръжка
2490 лв., и 100 лв., резерв. Всичко това обсъждахме на заседанието на 22.02.2011 г., и бе прието в
ПК.
Г – н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин, след като нямаше други
предложения и изказвания по тази точка от дневния ред постави бюджета на ОбС Хайредин
на гласуване и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№ 418
1.ОбС Хайредин, на основание чл., 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА чл., 5, ал. 1 т. 5 от Правилника за
организация и дейността на ОбС приема бюджета на ОбС в размер на 61 500 лв., съгласно
приложената справка.
Приложение: Справка
Общинска дейност
за 2011 г.
Проектобюджет на Общински съвет – дейност по ЕБК 123
Параграф по ЕБК
§ 01-00 ЗАПЛАТИ

ГОДИШЕН ПЛАН
50380

§ 01-01 Перс.по тр.прав.
§ 01-02 Перс. по сл.прав.
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§ 01-03 Персонал по правоотн., приравнени на
трудовите

50380

§ 02-00 Др. възнаг.

0

§ 02-01 Нещ.персонал
§ 02-02 Перс.по извънтр. прав
§ 02-08 Обезщетения
§ 02-09 Др. плащ. и възн.

§ 05-51 Осиг.внос.за ДОО
§ 05-52 Осиг. внос. за УчПФ
§ 05-60 Осиг. внос. за ЗОВ
§ 05-80 Осиг. внос. за ДЗПО
§ 10-00 ИЗДРЪЖКА

5530
2420
580
2490

§ 10-11 Храна
§ 10-12 Медикаменти
§ 10-13 Пост.инв. и облекло
§ 10-14 Уч.и научноизслед.разходи
§ 10-15 Материали
§ 10-16 Вода,горива,енергия
в т.ч. ВОДА
в т.ч. ЕЛ. ЕН.
в т.ч. ГОРИВА
в т.ч. ВЪГЛИЩА
§ 10-20 Външни услуги
в т.ч. транс. услуги
в т.ч. квал. на пер.
в т.ч. хардуер
в т.ч. софтуер
в т.ч. конс. усл
в т.ч. вън. Услуги
в т.ч. телефони
§ 10-30 Текущ ремонт
§ 10-51 Командировки
§ 10-62 Застраховки
§ 10-69 Др. фин. Услуги
§ 10-91 СБКО
§ 10-92 Глоби неуст. нак. лихви
§ 10-98 Други неквалифиц
в т.ч. абонамент
в т. ч. представителни
в т. ч. Проектиране
§ 40-00 Стипендии
§ 42-14 Обезщет.и помощи по реш на ОС
§ 45-00 Субсидии за орг.с нестопанска цел
§ 51-00 Осн. ремонт на ДМА
§ 52-00 Придобиване на ДМА
00-98 Резерв

800
690
500
190
1000
100

900

0

100

Всичко

Помощи по решение на ОС
за лечение

61500

план
4000
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за погребения

900

Всичко

4900

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 9
“ПРОТИВ” НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” 3
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
По т. 3 от дневния ред: Докладна – искане на група общински съветници, относно
оставката на Председателя на ОбС Хайредин.
Г н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин предложи да не води
заседанието на ОбС по точка трета от дневния ред поради обстоятелството, че му се
иска оставката като Председател на ОбС и предложи г – жа Галина Здравкова да води
заседанието по тази точка и попита има ли други предложения?
Г – н Петър Попов – общински съветник предложи г – н Николай Кожухарски,
който си направи отвод и заяви, че не желае да води заседанието по тази точка от
дневния ред.
Г – н В. Александров попита има ли други предложение и след като нямаше
постави предложението г – жа Галина Здравкова да води заседанието по тази
точка от дневния ред и съвета гласува
ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” - 10
“ПРОТИВ” НЯМА
“ВЪЗД.СЕ” 3
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
Г – жа Галина Здравкова първо попита желае ли някои от групата внесли
докладната да вземе отношение? Групата общински съветници изразиха мнение, че са
посочили всичко необходимо в докладната.
Г -жа Здравкова предостави думата на г – н В. Александров.
Г – н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин: Уважаеми общински
съветници, вече за втори път ми се иска оставката като Председател на ОбС от една и
съща група общински съветници. Както казах и първия път, когато се отправят обвинения
към мен като Председател на ОбС, или към когото и да е друг те следва да се мотивират
и обосноват като се посочи кой чл., от ЗМСМА и Правилника за организация и дейността
на ОбС аз нарушавам и не изпълнявам задълженията си. Именно в тези два документа са
разписани задълженията на Председателя на ОбС, но независимо от това всяка една
критика, още повече искането на оставката ми като Председател на ОбС ме кара да
анализирам своята работа и да преценя какви слабости съм допускал и да се стремя за в
бъдеще, ако съм все още Председател на ОбС да не допускам. В периода от месец ноември
2010 г., до сега навярно в моята работа може би съм допускал грешки, но да нарушения на
изискванията разписани в ЗМСМА и Правилника за организация и дейността на ОбС не сам
допускал. Това се потвърждава и от факта, че във Вашето искане за моята оставка Вие
не сочите нито един чл., от ЗМСМА и Правилника за организация, който аз нарушавам.
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Уважаеми общински съветници, Вие ме обвинявате в три формулирани от Вас
точки.
Първата - според Вас в тенденциозност в поведението ми във връзка със
„законността” на колегата ни общински съветник Цветомир Кръстев. За мен уважаеми
колеги, този казус е приключил, със решението на Окръжния Административен съд - Враца
да не образува дело по Вашето искане с оглед неговото отстраняване. Този въпрос
уважаеми общински съветници го обсъждаме и на първия вот на недоверие към мен. Много
добре знаете, че Вие оправихте искането за отстраняването на Цветомир Кръстев
като общински съветник към РС и РП гр. Козлодуй, след което не получихте
удовлетворение по този въпрос, Вие го отправяте до Областен управител, изпълнителния
директор на НСОРБ, към комисията за „Конфликт на интереси”, Общински избирателна
комисия и накрая към институцията която може да Ви даде отговор и вземе решение –
Врачански Административен съд, която не образува дело поради липса на доказателства и
нарушения на нормативната уредба в РБ. Тези институции не взеха удовлетворително за
Вас решение, а искате ОбС , или както казвате Вие цитирам: „ ние ОбС да вземем
решение за отстраняване на Цветомир Кръстев, а после институциите да го върнат” и
затова смятате, че аз проявявам тенденциозност. Това колеги, не е тенденциозност, а
просто изпълнявам задълженията си. Вие колеги общински съветници много добре знаете,
че ОбС няма такива правомощия за озоваване на общински съветници освен в случаите
разписани в ЗМСМА и Правилника за организация и дейността на ОбС.
Вторият въпрос. Вие ме обвинявате като сочите цитирам: „почти всяко
заседание на ОбС наложено от него в работата на ОбС минути преди започването на
заседанието на вниманието на общински съвет да бъдат предоставяни докладни без да са
обсъждани в ПК и действам избирателно”.
Това колеги не отговаря на истината, посочете ми поне една докладна която Вие
сте внесли и аз не съм я поставил на обсъждане. Всяка докладна, която се наложило да
бъде обсъждана било от Кмета на Общината, било от общински съветник съм поставял
на обсъждане и вземане на решение от страна на общински съвет. Това колеги е позволено
от Правилника за организация и дейността на ОбС където е разписано цитирам: „ чл., 67,
ал., 2 „ по изключение материали за съответното заседание на ОбС могат да се
предоставят на ОбС в деня на неговото провеждане, ако обстоятелството налага това
след решение на ОбС”.
И по трета точка ме обвинявате, че в общината не е било проведено публично
обсъждане на Бюджет 2011 г., В тази връзка искам да Ви напомня, че съгласно Закона за
общинския бюджет публичното обсъждане се организира от Кмета на общината и
информацията ми е, че обсъждането е проведено в кметствата. Кмета на Общината е
провел няколко разговори по бюджета с кметовете на селата. Може би и по тази причина
ние не приехме бюджета на заседанието на ОбС на 22.02.2011 г., а го приехме сега на
11.03.2011 г., на извънредното заседание. И искам да Ви докладвам, че се направи повторно
публично обсъждане в кметствата и аз взех участие в четирите населени места в с.
Хайредин, Михайлово, Манастирище и Бързина, единствено в Рогозен не участвах, но ми бе
предоставен протокол.
Ваше е правото да гласувате оставката ми, аз ще приема всяко Ваше решение.
Г – жа Галина Здравкова предостави думата на г –жа Искра Гиздова.
Г – жа Искра Гиздова – общински съветник: В това изказване, Вие до известна
степен признавате своята вина, аз Ви питам още при подаването на първата докладна от
групата общински съветници Вие до кого отправихте Вашето питане? Къде точно,
относно казуса „ Кръстев”?
Г – н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин: Първо искам да кожа, че
няма безпогрешен човек които работи, допитал съм се до юристи, запознал съм се със
всички нормативни документи и се убедих, че ОбС няма такива права да отзовава
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общински съветници, единствено може да се отзове по причини посочени в ЗМСМА и
Правилника за организация и дейността на ОбС, а органа които може да решава този
казус е Административния съд.
Г -жа Галина Здравкова предостави думата на г – н Цветомир Кръстев.
Г – н Цветомир Кръстев – общински съветник: Избран съм за общински
съветник и съм подписал удостоверение. Преди всичко има общинска избирателна комисия,
която има право на мнение.
Г – жа Искра Гиздова – общински съветник: До кого точно се допитахте, може
би до юриста на общината на когото сигурно сте платили хонорар.
Г – н Александров: Г- жа Гиздова, аз вече Ви отговорих на този въпрос.
Г – н Георги Кръстев – общински съветник: Предложих да се свика комисията
по „ конфликт на интереси” да бъде разпусната и да се избере нова.
Г –жа Галина Здравкова напомни,, че се отклоняваме от обсъжданата тема и
помоли да се придържам към ние..
Г -н Петър Попов – общински съветник: Смятам, че върху всичко това е
необходимо да се замислите и да го определите по друг начин. Това рефлектира върху
работата на общинския съвет. Да, наистина това е тенденциозно, отнема Ви се
възможността да диктувате. В един момент аз съм склонен да кажа друго, но нещата не
стоят така. Много пъти бяха „ разпъвани чадъри” в един, или друг момент. На края на
мандата смята сме и смятам, че ще се направи промяна. Конкретно за случая г – н
Кръстев, ние нямахме конкретно решение, а лошото е това, че бяхме прехвърлени от
институция в институция. Относно оставката на г – н Александров, аз смятам че сега не
е момента за тази промяна и ако гласувам сега ще гласувам да остане. Бих казал, ако може
нещо да се коригира, но не помагайте да „ потъва кораба”.
Благодаря Ви! Свърших.
Г – н Будьони Замфиров – общински съветник: Човек трябва да има някакъв
морал. Думите отлитат, но написаното остава. Разговорите и мотивите по този
неразрешен казус относно общинския съветник Цветомир Кръстев остава. Нямам повече!
В отговор на този въпрос г – н Александров посочи, че когато се отстранява
общински съветник, че той може да бъде отзован само тогава когато подаде молба до „
Общинска Избирателна комисия” чрез общински съвет, когато е назначен на друго
отговорно работно място включително и в общинска администрация, както е посочено в
ЗМСМА и когато е осъден с влязла в сила присъда.
Г –жа Галина Здравкова предостави думата на г – н Радослав Стойков – Кмет
на Община Хайредин.
Г – н Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин: Позволявам си да изкажа
мнение, как именно аз съм виждал нещата в мандата на който вече сме в края. Въпроса
който се поставя е хамлетовски „ да бъда, или да не бъда?”Изразявам мнение, че ако са
правени коалиции, или се правят то е с една единствена цел – работата на Община
Хайредин да бъде на по – високо ниво. Вие сте законодателната власт, а ние сме
изпълнителната власт. Във всеки един от Вас съм виждал първо човека които може да
способства за
най – добрата работа на ОбС и Община Хайредин. Тази
противопоставеност
която се вижда в ОбС затруднява работа на общинска
администрация. Към момента е необходимо да се съобразим с новия бюджет,
изключително затруднение ще имаме от непрекъснато намаляващият се състав на
администрацията. Оценка на работата на Кмета на общината и на Председателя на ОбС
е необходимо да я правят други. За мен като Кмет най – добрият вариант за Председател
е този които е подготвен най – добре, работата в ОбС е ежедневна, необходимо е да се
работи в интерес на Общината и да се взимат целесъобразни решения. За изминалите
мандати и за тези които са били преди нас не искам да се връщам и да говоря, но точно
тези „ боричкания” не са довели до нищо добро за общината. От три мандата почти нищо
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не е променено, не се зная какво ще стане за нас през останалите месеци и за тези след нас
дали изобщо Общината няма да я има! Аз съм убеден във Вашия разум и моля да не
пренасяме нещата от „ политическия театър” в общината. Ваше е правото и Вие
избирате, за мен е без значение кой е Председател на ОбС стига да е съвестен. Благодаря!
Г –жа Галина Здравкова предостави думата на г – н Будьони Замфиров.
Г – н Будьони Замфиров – общински съветник: За мен като общински съветник е
най – важно да има прозрачност в управлението на една община. Не може всеки път
когато се свиква комисия тя да се определи за един час и да прецени, че там някъде нещата
са добре. В подобни случай имам чувството, че бяхме „употребявани”.
Г – н Галина Здравкова, след като нямаше други от общинските съветници да
желаят думата по тази точка от дневния ред я предостави на г – н Цветан Пунчев –
гражданин.;
Г -н Цветан Пунчев – гражданин и член на Общинската избирателна комисия: Той
посочи при какви обстоятелства може да се отстрани един общински съветник, но Вие г –
да съветници не сочите нито едни чл., от ЗМСМА и Правилника за организация и
дейността на ОбС по който може да бъде отстранен г – н Кръстев. Посочи още, че това
единствено може да го направи Административен съд гр. Враца.
Г – жа Галина Здравкова постави точка трета от дневния ред на гласуване и съвета гласува

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” оставката на Председателя на ОбС - 5
“ПРОТИВ”

/ Н. Кожухарски, Будьони, Р. Христов, Г.
Кръстев,,Гиздова/
- 8 / Г. Здравкова, Бл. Божков, Цв. Кръстев, А.
Стефанов, Кременски, Братанов, П. Попов,
Александров/

“ВЪЗД.СЕ” НЯМА
ОСТАВКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБС НЕ СЕ ПРИЕМА
След като нямаше повече въпроси от страна на общинските съветници г – жа Здравкова закри
заседанието.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 13.15 ч.

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

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