ПРОТОКОЛ
№ 46
от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 28.05.2011г.
Място на провеждане: Заседателната зала на Общински съвет - Хайредин
Начало: 09.35 часа.
Край: 14.27 часа.
Днес на 28.05.2011 г. от 09.35 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, Таня Тодорова Андреева – Административен секретар на Община Хайредин,
Иван Бешировски – кмет на с. Рогозен, Светлин Цветков – кмет на с. Бързина, Ирина
Николова Цонова – гл. експерт „ Хуманитарни дейности” в Община Хайредин, Силвия
Крумова – Директор на ОДЗ „Славейче” с.Хайредин, Мария Генова - юрист на Община
Хайредин, Валентин Петров – гл. счетоводител в Община Хайредин.
Заседанието бе открито и ръководено от г – н В. Александров - Председател на ОбС
Хайредин, в заседателната зала на общински съвет Хайредин на 28.05.2011 г.
От направената проверка на присъстващите общински съветници, от избрани 13 /
тринадесет / общински съветници присъстват 12 / дванадесет / общински съветници.
Г-н Васил Александров – Председател на ОбС Хайредин : Колеги , моля да Ви представя
новият технически сътрудник Ивалина Цветанова Бърдарска.Тя замества Деси Димитрова
поради излизане на неплатен отпуск за дълъг период от време и ще пребивава в
гр.Плевен.Поради това се налага назначаването на нов технически сътрудник.
Г – н В. Александров: Уважаеми господин Кмет, Уважаеми Общински съветници,
Уважаема г- жо Административен секретар, Уважаеми кметове на кметства, госпожи и
господа и всички присъстващи в залата!
С писмо покана Ви е представен проект за дневен ред и са предоставени всички
необходими материали за настоящата сесия. Постоянните комисии се проведоха по представения
проект за дневен ред.
Г – н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин попита има ли други
предложения и допълнения към така представения проект за дневен ред?
Г –н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин постави дневния ред на
гласуване.

Дневен ред:
1. Отчет за работата на ОДЗ ”Славейче” за първото тримесечие на 2011 г.
Докл. Силвия Крумова - Директор на
ОДЗ”Славейче” с.Хайредин.
2. Приемане на годишен план за действие по изпълнението на Общинската
стратегия за социални услуги в община Хайредин за периода на 2012 г.
Докл. Ирина Цонова - гл.експерт „Хуманитарни
дейности” Община Хайредин.

.
.
3. Информация за здравното обслужване на територията на Община Хайредин.
Докл. Ирина Цонова – гл. експерт „ Хуманитарни
дейности” Община Хайредин
4. Приемане на окончателния финансов баланс на ЕООД СП „БКС” в ликвидация
с.Хайредин.
Докл. инж.Петър Димитров – ликвидатор.
5. Докладни:
5.1.Вносител: Радослав Тодоров Стойков – Кмет на Община Хайредин, относно:
Преструктуриране на бюджета на Община Хайредин за периода 2011 г.
Докл. Радослав Стойков – Кмет на Община
Хайредин.
5.2. Вносител: Радослав Тодоров Стойков – Кмет на Община Хайредин, относно:
Продължаване срока за безвъзмездно ползване от Агенция за социално
подпомагане на двуетажна сграда – общинска собственост .
Докл. Радослав Стойков – Кмет на Община
Хайредин.
5.3. Вносител: В. Аврамов, относно: построяване на временна постройка в масиви
107001 и 108523 в с. Хайредин.
Докл. Радослав Стойков – Кмет на Община
Хайредин.
5.4. Вносител: Радослав Тодоров Стойков – Кмет на Община Хайредин , относно:
Проект „Залесяване на неземеделски земи” на територията на община Хайредин.
Докл. Радослав Стойков
Хайредин.

-

Кмет на Община

6.Отпускане на еднократни социални помощи за лечение и погребение на
социално слаби граждани от общината за месец май на 2011г.
Докл. Нино Братанов – Председател на ПК
по „Социални дейности”.
7. Питания, изказвания и предложения на граждани.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” - 9 /В.Александров,Г.Здравкова,Н.Братанов,
П.Кременски,Бл.Божков,Н.Кожухарски,
А.Стефанов,Г.Кръстев,Р.Христов/

„ПРОТИВ” - НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” - 3 /Искра Гиздова,П.Попов,Б.Замфиров/
ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА!!!
Г-н Цветомир Кръстев – общински съветник – отсъства!

По т.1 от дневния ред: Отчет за работата на ОДЗ „Славейче” за първото
тримесечие на 2011 г.
Г-н Александров Председател на ОбС Хайредин предостави думата на
Председателите на ПК.
Г-н Нино Братанов - Председател на ПК по „Социални дейности”:
Комисията е разгледала информацията и бе приета,но има много проблеми един от които
е материалната база на детските градини.
Г-н Петър Кременски – Председател на ПК по „ТСУ”: Тази точка бе
разгледана на заседанието на 25.05.2011 г. по „ТСУ” и отчета бе приета,но останаха доста
сериозни и задълбочени въпроси за градините на територията на общината.
Г-жа Галина Здравкова - Председател на ПК по „Контрол на решенията”:На
своето заседание комисията приема информацията за отчета на ОДЗ”Славейче”, но и тук
остават въпросите относно : материалната база; демографският проблем за цялата община;
предстоящо пенсиониране на учител; отговорността на администрация, работещия персонал в
детското заведение в това число – директор и учители;но не и на последно-самите родители.
Г-н Цветомир Кръстев - Председател на ПК по „БиФ” – отсъства!
Г-жа Силвия Крумова – Директор на ОДЗ „Славейче” с. Хайредин : През учебната
2010 / 2011 г. в ОДЗ „Славейче” и филиали работят 6 /шест/ групи.Във всичките детски градини на
територията на общината работят педагози с нужната квалификация и ценз.Детското заведение
работи по две основни теми :
1. „Детската градина и семейството – доверие и споделена отговорност”
2. „С красотата на детското творчество – Презентация на педагозите.

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ :
1. Един от основните проблеми, който стои пред детското ни заведение и
който е проблем за цялата ни община – това е демографски срив на населението.
2. Друг сериозен проблем е събираемостта на таксите за ползване на детска
градина.
3. Материално-техническата база.
4. Кадрови проблеми.
За здравето на децата в ОДЗ „Славейче” и филиали се грижат четири медицински
сестри.Веднъж в годината тези медицински сестри правят масови паразитологични
изследвания в РЗИ-Враца.Два пъти в годината – есен и пролет правят антропометрични
измервания на децата.
Ние, работещите в детското заведение предлагаме : оптимален дневен режим;
храненето като основен компонент в развитието на детето;здравеопазването-основен
критерии за нормалното физическо развитие на детето и качество на учебновъзпитателния процес.
Г-н Цветомир Кръстев – общински съветник влиза на заседанието на ОбС в 9:50ч.
По тази точка отношение взеха общинските съветници:

Г-н Петър Попов – общински съветник: Липсва на децата необходимо

знание..Те трябва да достигнат определени нива за да достигне първи клас.Трябва да се обръща поголямо внимание на децата в градините.
Г-н Николай Кожухарски – общински съветник: Каква е оценката след
преструктурирането на ОДЗ „Славейче” с.Хайредин.
Г-н Цветомир Кръстев – общински съветник: Дългосрочна програма за това колко
деца ще има за в бъдеще.
Г-н В. Александров - Председател на ОбС Хайредин предостави думата на г-жа
Силвия Крумова – Директор на ОДЗ „Славейче” и филиали Община Хайредин за отговор на
общинските съветници.
Г- жа Силвия Крумова - Директор на ОДЗ „Славейче”: Училищната програма върви
така както трябва.Гарантирам за образуванието на децата за първи клас.Оценка за след
преструктурирането на ОДЗ „Славейче” – все още ми е трудно да дам отговор въпреки, че съм
много затруднена от гледна точка на транспорта..Има Заповед, с която се определя учител
отговорник за всеки от филиалите.Голям проблем са отпуските-45 дни има всеки учител.Няма кой
да ги замести за период от отпуск, защото пари няма за заместник..Трябват пари и за ремонт,

тъй като имам много съставени акта , заради лошата материална база.
Г-н В.Александров - Председател на ОбС Хайредин предостави думата и на Г-жа
Ирина Цонова – гл.експерт „Хуманитарни дейности” в Община Хайредин.
Г-жа Ирина Цонова – гл.експерт „Хуманитарни дейности” в Община Хайредин:
Уважаеми Г-н Кмет на Община Хайредин и кметове на населени места, уважаеми Г-н Председател
и Общински съветници,уважаеми гости.Много сериозни са проблемите за детските градини в
Община Хайредин .Ще ги откроя:
1. Обхват – елемент е от образуването на детските градини.Трябва да се направи
работна група и дискусия с РИО , с кметовете на селата, с директорите на учебните заведения в
общината, за да се видят проблемите лице в лице,за сега, за наесен и за догодина .
2. Нередовна посещаемост – Има деца, които изобщо не са посещавали детска
градина.
3. Материалната база – Трябва да се работи по този въпрос с всички заинтересовани
лица.
По тази точка отношение взеха : г-н П.Попов, Б.Замфиров, Н.Кожухарски и
Цв.Кръстев.
Г–н В. Александров - Председател на ОбС , след като нямаше други предложения
и допълнения към тази точка от дневния ред я постави на гласуване и съвета взе

РЕШЕНИЕ
№431
1. ОбС Хайредин, на основание ЗМСМА и чл.5 ал.1 т.21 от Правилника за организация
и дейността на ОбС , приема информацията за ОДЗ „Славейче” с. Хайредин за първото
тримесечие на 2011 г.
2. ОбС Хайредин, възлага на Общинска администрация да организира кръгла маса по
проблемите за предучилищната подготовка и след което да изготви стратегия за
развитието й до 2011 г.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” - 5
„ПРОТИВ” - 6 /И.Гиздова,Г.Кръстев,Р.Христов,
П.Попов,Н.Кожухарски,
Б.Замфиров/
„ВЪЗД.СЕ” - 2 /Цв.Кръстев и А.Стефанов/
РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА!!!
Поради шума създаден в залата, Председателя на ОбС Хайредин- В.Александров – се
позова на Правилника за организация и дейността на ОбС и постави на ново
гласуването .
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” „ПРОТИВ” –

5
6 /И.Гиздова,Г.Кръстев,Р.Христов,
П.Попов,Н.Кожухарски,
Б.Замфиров/
„ВЪЗД.СЕ” - 2 /Цв.Кръстев и А.Стефанов/
РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА!!!

По т. 2 от дневния ред: Приемане на годишен план за действие по изпълнението на
Общинската стратегия за социални услуги в Община
Хайредин за периода на 2012 г.

Г-н Васил Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата
на председателите на ПК.
Г-н Нино Братанов – Председател на ПК по „Социални дейности”: След
проведеното заседание на 26.05.2011 г. годишния план за действие по изпълнението на
Общинската стратегия за социални услуги в община Хайредин за периода на 2012 г. бе
приет.
Г-н Цветомир Кръстев – Председател на ПК по „БиФ” : Плана за действие по
изпълнението на Общинската стратегия за социални услуги за 2012 г. бе приет и
предложен да бъде приет от ОбС.
Г-н Петър Кременски – Председател на ПК по „ТСУ”: Тази точка от дневния
ред се разгледа и обсъди от комисията и бе приета, но възникнаха някои въпроси по
отношение на Защитеното жилище за възрастни с деменция и Домашен социален
патронаж в с. Рогозен и с. Михайлово.
Г-жа Галина Здравкова – Председател на ПК по „Контрол на решенията”:
Комисията също прие годишния плана за 2012 г. предоставен за разглеждане от г-жа
Ирина Цонова- гл. експерт „Хум. Дейности” към общината.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата на
вносителя по тази точка г-жа Ирина Николова Цонова.
Г-жа Ирина Цонова – гл. експерт „Хуманитарни дейности”:
Предоставената матрица е това , което е заложено и прието от ОбС като план за
2012 г.Стратегията е Социални услуги за хората в общността .В общината са развити
предимно услуги в общността за възрастни – традиционно действащите Домашен
социален патронаж и новите услуги : Домашен помощник, Социален асистент и Личен
асистент.Оптимизиране на сега съществуващият ЦОП в гр. Козлодуй , с капацитет 30 и
разширяване на същия до 35 места, с териториален обхват Община
Хайредин.Продължаване дейностите на здравните медиатори .Общият анализ на
ситуацията показва, че трябва да се даде нова среда.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата и на
кмета на общината – Радослав Тодоров Стойков.
Г-н Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин : Относно промените /ако
има такива/ за защитеното жилище , след извършване на проверка ще бъдат обяснени на
следващото заседание на Общинския съвет.Каквото трябва като ремонт , ще се направи
според средствата и минималните условия ще бъдат осигурени.
Г-н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин постави втора точка от
дневния ред за гласуване и съвета взе
РЕШЕНИЕ
№432
1. ОбС Хайредин, на основание ЗМСМА и чл.5 ал.1 т.12 от Правилника за
организация и дейността на ОбС , приема годишния план за действие на Общинската
стратегия за социални услуги в община Хайредин за периода на 2012 г.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” - 10
„ПРОТИВ” - НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” - 3 /Искра Гиздова, Р. Христов,
Петър Попов/
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА!!!

По т. 3 от дневния ред: Информация за здравното обслужване на територията на
Община Хайредин.

Г-н В. Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата на
председателите на ПК.
Присъстват д-р Олимпия Димова,д-р Г.Въртанянов, представител на д-р
Дойчин Дойчинов- фелдшер Димка Данаилова . Отсъстват д-р Кожухарова, д-р Павлов и
представител на РЗОК-гр.Враца,поради ангажираност.
Г-н Цветомир Кръстев – Председател на ПК по „БиФ”: Информацията бе
приета на провелото се заседание,но остана въпроса какво трябва да се направи и как да се
преборим за обособена Бърза помощ.
Г-н Нино Братанов – Председател на ПК по „Социални дейности”, г-н
Петър Кременски – Председател на ПК по „ТСУ” и г-жа Галина Здравкова Председател на ПК по „Контрол на решенията” , също единодушно подкрепиха:
информацията на практикуващите лекари на територия на общината и идеята на
кмета на Общината за сформиране на звено за Спешна медицинска помощ.
Г-жа Ирина Цонова – гл. експерт „Хуманитарни дейности” в
общината:Проблемите на здравеопазването в общината са постоянно на вниманието на
Община Хайредин и ОбС Хайредин, и се решават приоритетно.На територията на
общината са разкрити 7 лекарски кабинета.Община Хайредин е предоставила на личните
лекари здравни кабинети, с оборудването в здравните служби по населени места.Считано
от 01.01.2011 г. Министерството на финансите извършва промяна в бюджетните
взаимоотношения на общината с Централния бюджет като намалява бюджетното
взаимоотношение с 12 595 лв.На практика това означава съкращаване на 2 медицински
сестри.Демографските процеси, заболеваемостта и физическото развитие са трите
основни групи показатели, формиращи оценката за здравето на населението.Съгласно
справка от преброяването 2011 г. населението на община Хайредин е 4945 , в с.Хайредин1541 и в другите села-3404 души.Населението в региона е в процес на демографско
стареене.В община Хайредин има 578 хора с увреждания;709 самотно живеещи стари
хора; 11 деца с увреждания.Изграден е медицински център в с.Хайредин, който в последно
време отвори врати и в него работят,и имат кабинети всички лични лекари,имащи
пациенти от с.Хайредин.Откри се и зъболекарски кабинет и вече функционира.Тъй като
сме община, в която няма болница и спешна помощ,спешни случаи се насочват към спешен
център,гр.Оряхово,който обслужва три общини и не е в състояние да обслужи пациенти за
20 минути,каквото е изискването на новия Закон-проект за здравното
обслужване.Очертават се следните насоки,като проблеми и тенденция за разрешаване:
1. Да се осигури денонощен достъп до медицинска помощ в населените места;
2. Да се поставят допълнителни изисквания пред здравеопазването,поради това че
възрастното население има повече от едно хронично заболяване и това оскъпява здравното
обслужване,за което са необходими повече медицински направления;
3. Да се съдейства,чрез информиране и координиране на действията,спрямо не осигурени
лица от община Хайредин,които нямат достъп до системата на здравеопазването;
4. В селата на Общината в достатъчна степен да се развива първичната дентална помощ;
5. Достатъчно и отговорно да се осъществява дейността по промоция на
здравето,профилактика на заболяванията,имунизация,диспансеризация и др.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин пояснява , че този въпрос
за Спешна медицинска помощ не зависи от лекарите и от общинските съветници на
общината.Той се решава от съответните държавни органи.Идеята на кмета на
Община Хайредин- Радослав Стойков , може и трябва да бъде подкрепена от ОбС
Хайредин за доброто на населението.
След това бе дадена думата на лекарите .
Д-р Въртанянов – Проблемите не са малко.Над 30% от населението не са
здравно осигурени.В пенсионна възраст са над 45% -имащи нужда от лекарства,но пари за
тях,дори и с участието на здравните книжки на половината от тях,не стигат.По този
начин те са принудени да спрат своето лечение.
Д-р Димова – Геноцид срещу хората от страна на държавата, но вина няма

общината.Здравната каса е един монопол срещу нас лекарите.Много от децата са
изпуснали имунизации, поради липсата на ваксини.От 3 год. не съм викала бърза
помощ.Благодаря на Кмета на Община Хайредин , че винаги взима участие и съдействие за
извозване на тежки случаи на болни пациенти и за центъра, в които сме вече всички
лекуващи доктори в с.Хайредин.Много малко са направленията,а болните се нуждаят от
тях.
Г-н Александров – Председател на ОбС дава думата на Кмета на Община
Хайредин- Радослав Стойков.
Г-н Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин: Комуникация със
здравните работници и лекарите, завеждащи своята практика в общината и Общината ,
има.С изключително добър професионализъм в работата си, се отнасят и винаги се
озовават на гражданите в общината.Проблем е,че здравно осигурителният закон не е
регулируем.В гр.Оряхово болницата е с малък лекуващ състав и е пред закриване.Това е
проблем за лекарите, тъй като подлежим за първа помощ към гр.Оряхово, а там няма вече
специалисти.Голяма част от пациентите се нуждаят от специалисти и не може да бъдат
прехвърляни от една болница в друга,защото специалисти липсват в съответното
болнично заведение.Затова се надявам в най скоро време, както направихме един център , в
който сме събрали всички лекари на едно място, така и да направим един екип за спешна
медицинска помощ, която да е на разположение 24 часа за спешните случаи.Много от
децата се нуждаят от рехабилитация.Взаимопомощта е много важна.
Г-н Н.Кожухарски- общински съветник , взима думата: Проблема е
ПЪРВОСТЕПЕНЕН !Няма човек , който да се оплаче от лекарите в цялата община – това
е добре.От страна на лекарите има професионализъм.Трябва да се направи спешно и важно
тази бърза помощ.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин дава думата на Ирина
Цонова- главен експерт в общината.
Г-жа Ирина Цонова – гл. експерт „Хуманитарни дейности” в
общината:Уважаеми здравни работници и лекари. Благодаря Ви за изказаните проблеми.В
действителност са много.Много голям брой са болните в Община Хайредин, както и за
страната.Голям е проблема и със здравната система, но няма как да променим
Конституцията и подзаконовите разпоредби.За съжаление хората „умират като кучета”.
Г-н Ангел Стефанов – Общински съветник, дава предложение: Да се напише
мотивиращо писмо с 2-3 фрапиращи случаи за да бъдем прехвърлени за спешна помощ към
гр. Враца.Лекарите знаят , че инсултите и инфарктите са бич в България.
След всички изказвания и мнения Председателя на ОбС хайредин взима думата.
Г-н Васил Александров – Председател на ОбС Хайредин : Уважаеми колеги. В
действителност този проблем е изключително тежък за Община Хайредин и то не
породен от лекарите обслужващи населението, а от организацията и работата на
здравното обслужване в страната.Нашето население в действителност е
застаряващо,което налага по-голяма грижа за тях и повече направления.Сега стои
въпросът за здравното обслужване за не осигурените лица в общината,където броят е
значителен.Проблем е и малкото направления предоставени на личните лекари.Но
независимо от всичко Аз искам да благодаря на личните лекари за тяхната работа,която
те извършват на територията на Община Хайредин във връзка със здравето на
хората.Вие знаете,че ние създадохме медицински център в с.Хайредин,който вече е
отворил врати и работи, и мисля ,че ще решим да подкрепим идеята на кмета на
общината,този център да се превърне в спешен медицински център с необходимото
оборудване и обслужване.
Г-Н Александров – Председател на ОбС Хайредин: След като нямаше други
изказвания, се постави за гласуване информацията от лекарите и ОбС взе

РЕШЕНИЕ
№433
1.ОбС Хайредин , на основание ЗМСМА и Правилника за организация и
дейността на ОбС , приема информациите за здравното обслужване на
населението на Община Хайредин за 2011 г. на Кмета на Община Хайредин и
личните лекари , обслужващи на територията на общината.
2.ОбС Хайредин изразява тревога за състояние на здравното обслужване на
населението в общината на не осигурените и социално слаби граждани и не
достатъчния брой направления предоставени на личните лекари.Предлага на
Министерство на здравеопазването и други държавни органи имащи отношение
към здравната система, да предприемат законови промени, които да гарантират
здравното обслужване съгласно Конституцията на Република България.Предлага
на РЗОК-гр.Враца да увеличи направленията на лекарите на територия на
общината за периода 2011 г.
3.ОбС Хайредин, подкрепя предложението на Кмета на Община ХайрединРадослав Стойков, в общината да се разкрие спешен медицински център,
обезпечен с кадри за обслужване на населението в общината и бързото им
предвижване до болничното заведение.
4.ОбС Хайредин, възлага на Кмета на общината да предприеме действия чрез
компетентните органи за обслужване на населението от Спешна помощ гр.Враца.
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Г-н Председателя на ОбС Хайредин - Васил Александров даде почивка в
11:47 ч. и в 12:07 ч. бе възстановено заседанието на ОбС Хайредин, съгласно
Правилника за организацияи дейността на ОбС.
По т.4 от дневния ред: Приемане на окончателния финансов баланс на ЕООД СП
„БКС” в ликвидация с. Хайредин.
Г-н Васил Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата
на Председателите на ПК.
Г-н Цветомир Кръстев – Председател на ПК по „БиФ”: След провелото се
заседание на 26.05.2011 г. комисията реши, че трябва да се направи финансова
проверка за съответствие и на следваща сесия да се приеме решение за ликвидация и
освобождаване от отговорност на ликвидатора.
Г-н Петър Кременски Председател на Пк по „ТСУ”: На заседанието
членовете на ПК по „ТСУ” поискаха Общинска администрация да направи комисия за
финансова проверка до 30.06.2011 г. на БКС с. Хайредин.
Г-н Нино Братанов – Председател на ПК по „Социални дейности” и г-жа
Галина Здравкова – Председател на ПК по „Контрол на решенията”, бяха
единодушни с исканията за финансова проверка по документи на БКС с. Хайредин
от страна на общината.
Г-н Васил Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата
и на юриста на общината – Мария Генова.

Г-жа Мария Генова – юрист на Община Хайредин: Ликвидатора трябва да
предостави финансов баланс, да се направи финансова проверка и Общинска
администрация да извърши пререгистратиране на ЕООД СП „БКС” с. Хайредин до
края на 31.12.2011 г.
Г-н В.Александров дава думата на вносителя по тази точка от дневния ред
инж.Петър Димитров-ликвидатор.
Инж. Петър Димитров – ликвидатор на БКС с. Хайредин : Предприятието
не е ликвидирано.Оправени са вземанията и задълженията към държавата плюс
протокол с оценката на сградата.БКС съществува като документация, Общинския
съвет ще реши съгласно статута необходимо ли е да бъде ликвидирано.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин : Приемам да се направи
финансова проверка по документи за съответствие на ликвидатора. Същият за
следващо заседание да предостави окончателния финансов баланс взет от касовата
книга.
Г-н Александров подложи на гласуване и ОбС взе:
РЕШЕНИЕ
№434
1.ОбС Хайредин , възлага на Кмета на общината в срок до 30.06.2011 г. да издаде
заповед за извършване на финансова проверка по документи за съответствие на
ликвидатора на ЕООД СП „БКС” с. Хайредин, в периода на ликвидация на
дружеството и информира ОбС за резултат от проверката, с цел вземане на
решение от ОбС Хайредин ликвидация на общинското предприятие ЕООД СП
„БКС” с. Хайредин и освобождаване ликвидатора от отговорност.
2.ОбС Хайредин, възлага на Кмета на общината да проучи и предприеме действия
за пререгистратирането на ЕООД СП „БКС” с. Хайредин до 30.08.2011 г.
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По т.5.1. от дневния ред: Докладни.
Вносител: Радослав Тодоров Стойков – Кмет на Община
Хайредин, относно :Преструктуриране на бюджета на
Община Хайредин.
Г-н Васил Александров – Председател на Обс Хайредин предостави думата
на Председателите на ПК.
Г-н Цветомир Кръстев – Председател на ПК по „БиФ” , г-н Нино
Братанов- Председател на ПК по „Социални дейности” , г-н Петър КременскиПредседател на ПК по „ТСУ” и г-жа Галина Здравкова – Председател на ПК по
„Контрол на решенията” след провелите се заседания на 25.05.2011 г. и
26.05.2011г., ПК единодушно поискаха да не се разглежда на тази сесия и да
получат повече информация от кмета на общината и от юриста на община
Хайредин.
Г-н Васил Александров – Председател на ОбС Хайредин пита има ли други
въпроси по внесената докладна за преструктуриране на бюджета на Община
Хайредин и дава думата на общинските съветници.

Г-н Георги Кръстев – общински съветник: На 20.03.2011 г. в интернет бе
разпространено , че Община Хайредин е осъдена.Защо никой не ни отговаря два
месеца след тази информация има или няма проблем?
Г-жа Искра Гиздова – общински съветник: Къде е причината и кой е виновен
да се стигне до това дело?
Г-н Петър Попов – общински съветник: Ясно е само едно, който е направил
белята да си понесе отговорността и да си подаде оставката.Ако трябва нов екип,
нови хора и те да оправят нещата.
Г-н Будьони Замфиров – общински съветник: Съжалявам и се чувствам
съпричастен за състоянието на общината.Информацията трябва да достига до ОбС
и той от своя страна да вземе участие в управлението.
Г-н Васил Александров – Председател на ОбС Хайредин: Давам думата на
Кмета на Община Хайредин – Радослав Стойков.
Г-н Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин :
Уважаеми Председател на ОбС , уважаеми общински съветници,
уважаеми гости. Както винаги Аз отговарям на проблемите, които вълнуват
всички.Като Кмет на Община Хайредин Аз нося отговорността за успехите, които за
съжаление са по-малко, и за негативите в управлението на общината.Не трябва
нещата да се политизират.Виновност имаме и не отричам негативните случаи, не без
участието на общината.За Проекта по САПАРД / 2008 г. за получаване на помощта в
самото начало е допуснат гаф . На 11.10.2007 г. е подписан договора за изпълнение по
проекта от г-жа Михайлова, т.е. за този период Аз не нося отговорност.Друг е
въпроса, че проблема е една от „ екстрите”, които общината е наследила и затова Аз
като кмет на общината наследявам след време отразилите проблеми върху
общината.През месец юни 2008 г. ул. „Ю.Гагарин” без уведомление бе направена.След,
което се явява фирмата изпълнител с документи за свършената работа, но стъпките
по изпълнение на обекта не са спазени и след известно време дойде отказ за
разплащане от страна на САПАРД.Фирмата настоява общината да разплати.Явява
се призовка за Окръжен съд Враца като ищец се явява фирмата изпълнител, за
незабавно разплащане.На първа инстанция съда се отзовава в полза на ищеца.Заради
принудителното събиране на задълженията трябва спешно да се вземе някакво
споразумение с фирмата изпълнител, което налага промяна в бюджета на общината.
За контрол по изпълнението на договора е възложено на работника в Технически
отдел в общината – г-жа Кирковска.Предлагам да направите комисия от ОбС , която
да разгледа всички документи по договора.За повече информация от юридическа
гледна точка ще Ви уведоми и юриста на общината г-жа Мария Генова за
предприетите действия от наша страна.
Г-н В.Александров – Председател на ОбС Хайредин дава думата на юриста
на общината.
Г-жа Мария Генова – юрист на Община Хайредин : Около една година
кореспондираме чрез писма с изпълнителя на
фирмата за строеж – г-н
Иванов.Договора от 22.07.2008 г. е с ДФ „Земеделие” за с финансиране и уреждане на
вземанията при изпълнение на договора, който до този момент е все още
действащ.Има инкасо за това и по същото трябва да се заплати.Чисто юридически
общината не се е задължавала да заплати.Прословутият документ Акт №12 от
2008 г. е подписан от г-жа Кирковска, която се води за строителен надзор на
обекта.На първа инстанция съдът реши в полза на ищеца, тъй като по документи
дейността е изпълнена.На втора инстанция искаме нови доказателства и тяхното
предоставяне.
Кмета допълва :Има комисия, която е взела проби от асфалтираната улица и
има становище от тази комисия.
Юристката продължава : Апелативният съд категорично отказва и
потвърждава решението от първа инстанция, т.е. решенията влизат в сила и ищеца
води изпълнител.Искът е за 96 000 лв.към 13.04.2011 г. Ищецът иска парите да бъдат

дадени на веднъж, което налага от наша страна за допълнително договаряне.Найдоброто за случая за общината е разсрочено плащане.
Г-жа Искра Гиздова – общински съветник, поиска думата и попита : Имали
мотиви за отказ разплащане от страна на САПАРД? Защо след „гафа” на г-жа
Кирковска, тя е още на работа?
Кмета на Община Хайредин – г-н Р. Стойков : Г-жа Кирковска е единствения
щат в Технически отдел по трудов договор в общината.
Г-жа Генова продължава: Фирмата от своя страна е трябвала да покани
писмено общината за започване изпълнение по договора, след което всички
заинтересовани лица ще бъдат уведомени и договарянето по договора ще бъде
спазено.Но фирмата изпълнител идва в някакъв момент от време и за 2-3 дни прави
улицата без да уведоми общината.За малък период от време ул.”Ю.Гагарин е
направена, което ни кара да се съмняваме за качеството и количеството работа, т.е.
стъпките за действие не са спазени така както се изисква по съответните
нормативни документи.
Г-н Н.Кожухарски – общински съветник пита: Всичко ли идва от този
подписан документ от страна на г-жа Кирковска?
Г-жа Генова: Всичко е заради Акт №12.
Г-н Б.Замфиров – общински съветник: Много пари са дадени с лека ръка и
проблема инфектира срещу Вас /гледа кмета на общината/ ?
Г-н Р.Стойков – Кмет на Община Хайредин: За случая не бях уведомен, ако
бях щях да съзирам в момента на започване на работата и щях да спра тези
действия.Фирмата изпълнител е изпълнил дейността за 34 000 лв. Преди да се
започне делото съм се опитвал да доизясня случая с фонда.
Г- жа Генова – юрист на общината : На този етап трябва да се започне
разсрочено плащане.Ние от своя страна взели сме мерки за оспорване на взетите
решения и от двете инстанции.
Г-н Кмета на общината добавя : Ще се заведе дело за неспазване на
процедурата за спазване на договора.
Г-н Председателя на ОбС Хайредин – В.Александров : По отношение Ние сме
длъжни да заведем дело, но и не можем да спрем плащането.
Г-н Румен Христов – общински съветник : Трябва да се потърси персонална
отговорност и защо не присъства г-жа Кирковска?
Г-жа Искра Гиздова – общински съветник: Защо кмета за споразумението не
ни е попитал как да се постъпи в случая?
Г-н Р.Стойков – Кмет на Община Хайредин : По закон като Кмет на
общината имам право да взимам решения и сам.
Г-жа Генова- юрист на общината : Искам да поясня един факт – за 2008 г.
не е имало архитект в общината.
Г-н Б.Замфиров – общински съветник : Изпуснали ли сме срока да осъдим
изпълнителя?
Г-жа Генова – юрист на общината : Категорично Не. Има вещи лица, които
ще проследят пътя на качеството и количество извършена дейност от страна на
изпълнителя.
Г-н Кмета на общината: Целта ни е да започнем разсрочено плащане, в
противен случай ще бъдат наложен запор на сметките на общината.
Г-н В.Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата и на
счетоводителя на общината.
Г-н Валентин Петров – гл. счет. на Община Хайредин : След като съдът е
взел решение в полза на ищеца, Ние сме задължени да започнем незабавно плащане,
тъй като има срокове.На 05.05.2011 г. до 17:00 ч. трябваше първата вноска да бъде
внесена и ние сме изпълнили плащането от 20 000 лв. Само един ден закъснение,
решението се анулира и по сметката на общината ще бъде наложен запор.

От групата на СДС искат 10 мин. почивка и съгласно Правилника за
организация и дейността на ОбС, Председателя на ОбС г-н В.Александров разреши
исканата почивка.
Г-н Председателя на ОбС , след поисканото оттегляне от страна на
групата на СДС, продължи заседанието на общинската сесия и даде думата с
предложение на г-н Цв.Кръстев.
Г-н Цв. Кръстев – общински съветник : С колегата ми Ангел Стефанов
искаме да се отложи това гласуване и за следващото заседание на ОбС да ни бъдат
предоставени взетите мерки за ход на дело срещу ищеца и да се вземе отношение
срещу хората виновни за ситуацията.
Г-н Н.Кожухарски – общински съветник : Не се чувствам виновен по
случай.Предлагам да не се приеме тази докладна от кмета на това заседание на ОбС?
Г- П. Попов – общински съветник, също взе отношение по тази докладна от
дневния ред: Доста енергия отделихме за този въпрос.Трябва да се гласува.Нашият
глас ще бъде оценка, независимо от утрешния ден.
От групата на БСП поиска също оттегляне за 5 мин. и г-н АлександровПредседател на ОбС Хайредин по Правилника за организация и дейността на ОбС,
разреши.
След пет минутната почивка, поискана от групата на БСП, Председателя
на ОбС Хайредин възобнови работата на ОбС и даде думата на Кмета на Община
Хайредин.
Г-н Радослав Стойков – Кмет на общината : Виждам, че взехте присърце
този проблем.Ще се продължи търсене и решение на проблема.По тази причина
оттеглям внесената от мен докладна относно, „Преструктуриране на бюджета на
Община Хайредин за 2011 г.”.
Г-Н Васил Александров – Председател на ОбС Хайредин, продължи
заседанието на ОбС по следващата точка от дневния ред.
По т.5.2. от дневния ред : Докладни.
Вносител: Радослав Тодоров Стойков – Кмет на Община
Хайредин, относно : Продължаване срока за
безвъзмездно ползване от Агенция за социално
подпомагане на двуетажна сграда – общинска
собственост.
Г-н Васил Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата
на Председателите на ПК.
И четирите комисии в своите заседания без въпроси и допълнения бяха
единодушни за продължаване срока за безвъзмездно ползване от Агенция за
социално подпомагане на двуетажна сграда – общинска собственост.
Г-н Председателя на ОбС Хайредин подложи на гласуване тази тачка от
дневния ред и взе:
РЕШЕНИЕ
№435
1. ОбС Хайредин, на основание чл.12 ал.3 от ЗОС и чл.14 от Наредба №5 на ОбС
Хайредин предоставя за временно и безвъзмездно ползване на Агенция за
социално подпомагане двуетажна жилищна сграда- общинска собственост,
състояща се от шест помещения с обща застроена площ 100 кв.м., намираща се в
парцел №9 в кв.55 по плана на с. Хайредин , актувана с Акт за общинска
собственост № 81 / 16.10.2002 г., която да се ползва за нуждите на Дирекция
„Социално подпомагане”-гр. Козлодуй за срок от 3 /три/ години.

2. ОбС Хайредин, възлага на Кмета на Община Хайредин да сключи наемен
договор за временно и безвъзмездно ползване с Агенцията за социално
подпомагане за сградата по т.1 .
ГЛАСУВАЛИ : „ЗА” - 13
„ПРОТИВ” - НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !!!
По т.5.3. от дневния ред : Докладни.
Вносител: Васил Аврамов, относно построяване на
временна постройка в масиви 107001 и 108523 в
с. Хайредин.
Г-н Васил Александров – Председател на ОбС Хайредин дава думата на
Председателите на ПК.
Председателите на ПК и по този въпрос бяха единодушни: Ако от законова
гледна точка може да се позволи построяване на временна постройка в масиви
107001 и 108523 в с. Хайредин, нека ОбС да приеме иска на г-н Аврамов с подписване на
договор от страна на Кмета на Община Хайредин.
Г-н В.Александров – Председател на ОбС Хайредин: Заедно с г-жа
Замфирова проведохме разговор с юриста на Областта – Диана Янкова, която каза,
че по принцип може да се разреши строителството на такъв временен обор.
Г-н Председателя на ОбС Хайредин подложи на гласуване т.5.3. от дневния
ред и ОбС взе:
РЕШЕНИЕ
№436
1. ОбС Хайредин, на основание Наредбата №2 от 10.04.1998 г. за застрояване в
земеделски земи, дава съгласието си да се построи временен обор с навес ( от
дърва и леки покривни конструкции ) на Васил Аврамов регистриран като
земеделски производител, отглеждащ 500 бр. овце в масив 107001 и 108523 в с.
Хайредин, общинска собственост пасище мера с Акт №22 / 03.05.2007 г. за
публична общинска собственост със съответната скица и Акт №36 / 30.05.2007 г.
за публична общинска собственост със съответната скица, ползващ горният имот
по договор с общината, като се задължава , след приключване на договора същият
да бъде демонтиран за негова сметка.
ГЛАСУВАЛИ : „ЗА” - 13
„ПРОТИВ” - НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !!!
По т.5.4. от дневния ред : Докладни.
Вносител: Радослав Тодоров Стойков – Кмет на Община
Хайредин относно : Проект „Залесяване на неземеделски
земи” на територията на Община Хайредин.
Г-н В.Александров – Председател на ОбС Хайредин дава думата на
Председателите на ПК.

В проведените две заседания на ПК по „ТСУ” и ПК по „Контрол на
решенията” на 25.05.2011 г. Председателите и на двете комисии обявиха своето
решение: Да приемат проекта „Залесяване на неземеделски земи” на територията на
Община Хайредин.
В проведените две заседания на ПК по „Социални дейности” и ПК по „БиФ” на
26.05.2011 г. Председателите и на двете комисии обявиха своето решение: Да бъдат
уведомени по подробно за проекта, с една единствена цел да не бъдат подведени и след
известно време да не се търси отговорност за отпуснатите пари по проекта.
Г-н В.Александров – Председател на ОбС Хайредин пита дали има още
въпроси и допълнения по внесената Докладна записка - от Кмета на Община
Хайредин .
Г-жа Искра Гиздова: За колко месеца е времетраенето на проекта?
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата на
кмета на общината.
Г-н Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин: Времетраенето на
проекта „Залесяване на неземеделски земи” на територията на община Хайредин е 18
/осемнадесет/ месеца. Във връзка със сключения Договор № 06/223/00186
от
31.03.2011 г. е започнала процедурата за започване на дейността.Прави се заявка за
обезпечаване от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ.След
което ще се направи търг за фирма изпълнител по проекта „Залесяване на
неземеделски земи” на територията на Община Хайредин, със съответния подписан
договор за изпълнение и ще се възложи контрол по договора за изпълнение.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин пояснява: Решението по
Проект „Залесяване на не земеделски земи” на територията на община Хайредин е
взето от ОбС и трябва да се приеме внесената Докладна записка от кмета на
общината за заявка на авансово плащане по Договор № 06/223/00186 от 31.03.2011 г.
за започване на дейността.Срока е до септември месец тази година.
Г-н Председателя на ОбС Хайредин постави на гласуване Докладна
записката от Кмета на Община Хайредин и ОбС взе:
РЕШЕНИЕ
№437
1.ОбС Хайредин, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА одобрява Община
Хайредин да кандидатства за авансово плащане и да подаде заявка за авансово
плащане в размер на 20%( двадесет на сто) ,т.е. 27 638,80 лв.(двадесет и седем
хиляди шестотин тридесет и осем лева и осемдесет стотинки) от първоначално
одобрената финансова помощ по образец, утвърден от изпълнителния директор на
РА в съответната областна дирекция на
фонда – отдел „Регионална
разплащателна агенция – Разплащателна агенция” (ОДФ-РРА-РА) по място на
извършване на инвестицията и приложи документи съгласно приложение №8 към
чл.30 ал.1 от Наредба №22 от 07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на
неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
2. ОбС Хайредин, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА упълномощава кмета на
общината Радослав Тодоров Стойков да подпише Запис за заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ”Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 30 402,68 лв.( тридесет хиляди четиристотин и
два лева и шестдесет и осем стотинки) за обезпечаване на 110% от авансово
плащане по договор за отпускане на финансова помощ №06/223/00186 от
31.03.2011 г. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи”, сключен
между Община Хайредин и ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция.
3. ОбС Хайредин
възлага на кмета на Община Хайредин да подготви
необходимите документи за получаване на авансово плащане по договор

№06/223/00186 от 31.03.2011 г. и да ги представи пред ДФ”Земеделие” –
Разплащателна агенция.
4. ОбС Хайредин възлага на кмета на общината преди подписване на договора на
фирмата спечелила конкурса или търга за изпълнение на проекта „Залесяване на
неземеделски земи” на територията на Община Хайредин, същият да бъде
съгласуван с ОбС Хайредин.
ГЛАСУВАЛИ : „ЗА” - 11
„ПРОТИВ” - НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” - 1 /Н.Кожухарски/
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !!!
От залата отсъства Искра Гиздова – общински съветник!

По т. 6 от дневния ред: Отпускане на еднократни социални помощи за лечение
и погребение на социално слаби граждани от общината за
месец май на 2011 г.
По тази точка от дневния ред г-н В. Александров-Председател на ОбС
Хайредин предостави думата на г-н Нино Атанасов Братанов-Председател на ПК
по „Социални дейности”.
Г-н Нино Братанов – Председател на ПК по „Социални дейности” прочете
одобрените молби на социално слаби граждани от общината за лечение и
погребение от ПК за месец май 2011 г.
-Владимир Николов Диновски – от с. Рогозен, ПК по „Социални дейности”
предлага на ОбС Хайредин да бъде одобрена сумата в размер на 60,00 лв. за лечение.
- Надка Методиева Костова - от с. Рогозен, ПК по „Социални дейности”
предлага на ОбС Хайредин да бъде одобрена сумата в размер на 60,00 лв. за лечение на
сина й Методи Стефанов Цветанов;
- Зоя Калова Димитрова – от с.Рогозен, ПК по „Социални дейности” предлага
на ОбС Хайредин да бъде одобрена сумата в размер на 60,00 лв. за лечение;
- Албена Иванова Борисова – от с. Михайлово, ПК по „Социални дейности”
предлага на ОбС Хайредин да бъде одобрена сумата в размер на 30,00 лв. за лечение;
- Димитър Горанов Ангелов – от с. Михайлово, ПК по „Социални дейности”
предлага на ОбС Хайредин да бъде одобрена сумата в размер на 40,00 лв. за лечение;
- Венета Василева Станкова – от с. Манастирище, ПК по „Социални
дейности” предлага на ОбС Хайредин да бъде одобрена сумата в размер на 30,00 лв. за
лечение;
- Славица Стоянова Ангелова – от с. Манастирище, ПК по „Социални
дейности” предлага на ОбС Хайредин да бъде одобрена сумата в размер на 50,00 лв. за
лечение;
Г-н В.Александров – Председател на ОбС Хайредин предложи общинския
съвет Хайредин да гласува така предложените и одобрени молби от ПК по
„Социални дейности” и съвета взе :
РЕШЕНИЕ
№438

1. ОбС Хайредин, одобрява предложените от ПК по „Социални дейности” молби за
помощи на социално слаби граждани от общината за месец май на 2011 г., каткто
следва:
- Владимир Николов Диновски – от с. Рогозен, ОбС Хайредин одобрява сумата в
размер на 60,00 лв.
- Надка Методиева Костова – от с. Рогозен, ОбС Хайредин одобрява сумата в
размер на 60,00 лв., за лечение на сина й.
- Зоя Калова Димитрова – от с. Рогозен, ОбС Хайредин одобрява сумата в размер
на 60,00 лв.
- Албена Иванова Борисова – от с. Михайлово, ОбС Хайредин одобрява сумата в
размер на 30,00 лв.
- Димитър Горанов Ангелов – от с. Михайлово,ОбС Хайредин одобрява сумата в
размер на 40,00 лв.
- Венета Василева Станкова – от с. Манастирище, ОбС Хайредин одобрява сумата
в размер на 30,00 лв.
- Славица Стоянова Ангелова – от с. Манастирище, ОбС Хайредин одобрява
сумата в размер на 50,00 лв.
ГЛАСУВАЛИ : „ЗА” - 13
„ПРОТИВ” - НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” - НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !!!

По т.7 от дневния ред: Питания, изказвания и предложения на граждани.
Питания, изказвания и предложения на граждани към Кмета на Община
Хайредин и Председателя на ОбС Хайредин няма.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 14:27 ч.

ИЗГОТВИЛ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Техн. сътрудник:……………….
/Ив. Бърдарска/

ОбС – Хайредин :………………
/В. Александров/

