ПРОТОКОЛ
№ 47
от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 28.06.2011г.
Място на провеждане: Заседателната зала на Общински съвет - Хайредин
Начало: 09.30 часа.
Край: 12:45 часа.
Днес на 28.06.2011 г. /вторник/ 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, Мария
Генова - Юрист на Община Хайредин, Таня Андреева – Административен секретар на Община
Хайредин, Дочка Цветкова – Директор на дирекция „ЕИИР и УТ”, Иван Бешировски – кмет на
с. Рогозен, Светлин Цветков – кмет на с. Бързина, Атанас Атанасов – кмет на с.Манастирище,
Валери Крумов – кмет на с.Михайлово, Радка Мермерска – км.нам. на с.Ботево, Кирил Атанасов –
„с” управител на фирма „Манастирище 2000”ООД.
Заседанието бе открито и ръководено от г – н В. Александров - Председател на ОбС Хайредин, в
заседателната зала на общински съвет Хайредин на 28.06.2011 г.
От направената проверка на присъстващите общински съветници, от избрани 13 / тринадесет /
общински съветници присъстват 13 / тринадесет / общински съветници.
Г – н Васил 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.Към дневния ред бе предложено Заявлението от Кунчо Нинов Кузманов за разглеждане на
състоящата се сесия, която бе разгледана и на четирите ПК, и относно т.4.2. от дневния ред да се вземе
решение само за възлагане на ОбА да направи лицензирана оценка.
Някакви предложения за дневния
ред?
Г-н Б.Замфиров – Общински съветник: Към дневния ред нека бъде добавена като точка и
доклада на „Комисията по конфликт на интереси”.
Г-н В.Александров – Председател на ОбС Хайредин: Това предложение ще го предложа да бъде
влючено като точка към дневния ред.
Г- н Замфиров – Общински съветник: От 3 год. питам за защитеното жилище какво става.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин: Още при приемането на Бюджета на
общината бе отговорено на този въпрос.Нека това да мине като т.7 от дневния ред, а именно „Питания,
изказвания и предложения”.
Г-н Кожухарски – Общински съветник: Има много зачестили се докладни в последно време.Нека
да не се включват без да е минал 7 /седем/ дневен срок.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин: Нека да спазим наистина този срок за внасяне
на докладни.Нека да поставим на гласуване дневния ред с предложените добавки към него.
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ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за работата на Общинска администрация за извършване на административни и
технически услуги на общината за периода 01.01.2011 г. – 31.05.2011 г.
Докл.: Таня Андреева – Адм.секретар
на Община Хайредин.
2. Устна информация от Кмета на Община Хайредин – Радослав Стойков, относно:
Изпълнение на решение №405 от протокол №41/ 28.01.2011 г.относно, поемане на
краткосрочен общински дълг, за изпълнение на дейности по проект „Техническа помощ за
подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализация и ПСОВ на
с.Хайредин”.Размер на дълга съгласно решението - 160 000 лв.
Докл.: Радослав Стойков – Кмет на
Община Хайредин.
3. Запознаване с доклад относно, изпълнение на Заповед РД -197/09.06.2011 г. във връзка с
ликвидация на ЕООД СП „БКС” с.Хайредин.
Докл.: Валентин Петров – Главен
счетоводител на Общината.
4. Докладни.
4.1. Вносител: Радослав Тодоров Стойков – Кмет на Община Хайредин, относно:
Преструктуриране на бюджета на Община Хайредин за 2011 г.
Докл.: Радослав Стойков – Кмет на
Община Хайредин.
4.2. Вносител: Радослав Тодоров Стойков – Кмет на Община Хайредин, относно:
Инвестиционен проект „Парково композиция – „Български чешми и легенди”” на
територията на землището на Община Хайредин.
Докл.: Радослав Стойков – Кмет на
Община Хайредин.
4.3. Вносител: Кунчо Нинов Кузманов – управител на „Манастирище 2000”ООД, относно:
Заявление относно искане на решение от ОбС за промяна на статута и купуване на имот
№118005 с площ 10.627 дка находящ се в землището на с.Манастирище с Акт за публична
общинска собственост и част от имот №113211 и имот №204001 с площ от 10 дка намиращ се
в землището на с.Манастирище.
Докл.: Радослав Стойков-Кмет на Община
Хайредин и Кунчо Кузманов –
Управител на фирмата вносител.
5. Отпускане на социални помощи за лечение и погребение на социално слаби граждани от
общината за месец юни 2011 г.
Докл.: Нино Братанов – Председател
на ПК по „Социални дейности”.
6. Вносител: Галина Здравкова – Председател на комисията по „Конфликт на интереси”,
относно : Искането на група общински съветници за конфликт на интереси от страна на
общинския съветник Цветомир Кръстев.
Докл.: Галина Здравкова – Председател на
Комисия по „Конфликт на интереси”.
7. Питания, изказвания и предложения на граждани.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 11
„ПРОТИВ” – НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” – 2 /Б.Замфиров и П.Попов/
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА!!!
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Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин даде думата поискана за процедура на
общинския съветник Нино Братанов.
Г-н Н.Братанов – общински съветник: Предлагам т.4.3. от дневния ред да бъде разгледана като
т.1 от дневния ред, тъй като има представител на фирмата заявител.
Г-н В.Александров – Председател на ОбС Хайредин след направената процедура от общинския
съветник постави на гласуване с направеното предложение т.4.3. да стане т.1. от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 10
„ПРОТИВ” – НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” – 3/Б.Замфиров ,П.Попов и
Н.Кожухарски/

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА!!!
ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА!!!

По т.4.3. от дневния ред : Вносител: Кунчо Нинов Кузманов – управител на
„Манастирище 2000”ООД, относно: Заявление относно
искане на решение от ОбС за промяна на статута и купуване на
имот №118005 с площ 10.627 дка находящ се в землището на
с.Манастирище с Акт за публична общинска собственост и част
от имот №113211 и имот №204001 с площ от 27 дка намиращ се
в землището на с.Манастирище.
на ПК.

Г-н В.Александров – Председател на ОбС Хайредин, предостави думата на Председателите

Г-н Петър Кременски - Председател на ПК по „Социални дейности”: Одобрява се
молбата в заявлението.Да се възложи на ОбА за промяна на статута от публична общинска
собственост в частна общинска собственост.За стадиона- да се проведе процедура за
концесионален договор.Разходите относно евентуалното прехвърляне да бъдат за сметка на
купувача или концесионера.
Г-н Нино Братанов – Председател на ПК по „ТСУ”: Тази точка бе разгледана на
заседанието на ПК и остана на вниманието на сесията.
Г-н Цветомир Кръстев - Председател на ПК по „БиФ”: Остана за уточнение на сесията
и получаване на повече информация от представител на фирмата.
Г-жа Галина Здравкова - Председател на ПК по „Контрол на решенията”: За
окончателно решение на сесията с получаване на повече информация от фирмата.

Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин: Предоставям думата за въпроси от
останалите общински съветници..
Г-н Петър Попов – Общински съветник: Г-н Александров все повече се задълбочава това нещо,
без предоставено становище от страна на Кмета на с.Манастирище и от Кмета на общината.Кмета да
отиде, да види и да направи такова.Какъв придатък ще бъде за общината?Да се провери.Иначе сме големи
началници.Що за поведение е това.До края на мандата няма да гласувам за такава докладна без
становище.Г-н Кременски недейте да подвеждате общинските съветници, та вече да казвате за поемане
на разходите.Няма обработени документи.Тука ни насилват да гласуваме.В неведение съм за да взимам
някакво решение.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин: В този случай подкрепям г-н Попов за това,
че липсват документи, които да бъдат обработени от ОбА, техническа служба и становище от Кмета
на общината.
Г-н Георги Кръстев – Общински съветник: И аз подкрепям г-н Попов.Поне да беше тук кмета
на с.Манастирище за мнение и пояснение.Кмета на общината да направи докладна и за това, не само за
другите неща.Моето лично мнение относно фирмата заявител-сериозна фирма.Затова трябва да има
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становище от Кмета на населеното място и Кмета на общината.Ние тука се караме и после излиза, че
ние сме виновни като общински съветници за несъгласието.Против сме, че не е направено както трябва
от документална страна.Ние трябва да дадем възможност на наш местен човек за финансиране в
общината.Това, ако е друга външна фирма, като например „Стил ойл”-Б.Слатина, веднага ще се обърне
внимание и ще има становище.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин: Давам думата на представител на
„Манастирище 2000”ООД – Кирил Атанасов, който е „с” управител на фирмата.
Г-н Кирил Атанасов – „С” управител на „Манастирище 2000”ООД: Стадиона от 6 год.
прилича на блато.Единственият съществуващ футболен отбор е от с.Манастирище.От един месец се
занимавам с отводняването и косенето на стадиона.Фирмата ни съществува от 10 год. и сме основен
спонсор на местния футболен отбор.Независимо дали ще бъде закупено или отдадено на концесия, ние в
статута ще си запишем този терен да служи само и единствено като спорно съоръжение(стадион за
единствения футболен отбор в общината).Работата на съветниците не е само да присъстват на
сесията и втори път да се явят за да си вземат своето възнаграждение, а и да се интересуват с всичко
свързано с работата в общината.
Г-н Попов – Общински съветник: Нямате право да давате оценка на общинските
съветници.Кой сте Вие ?
Възниква спор между общинския съветник П.Попов и „с” управителя на фирмата
К.Атанасов.Поради това съгласно Правилника за организация и дейността на ОбС, Председателя на
ОбС Хайредин- г-н Александров, бе принуден да даде 10 мин. почивка от 9:55ч. до 10:05ч.
По време на възникналия спор влиза в заседателната зала на ОбС , кмета на с.Манастирище.
След изминалите 10 мин. почивка дадени от Председателя на ОбС Хайредин – г-н
Александров, съгласно Правилника за организация и дейността на ОбС, заседанието бе възстановено.
Г-н В.Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата на Кмета на
с.Манастирище – Атанас Атанасов.
Г-н Атанас Атанасов – Кмет на с.Манастирище: Откакто съм кмет на с.Манастирище е
направен един канал за отводняване на стадиона, поради липсата на пари в общината и съответно към
кметството в селото.Моето мнение е да не се спират намеренията на фирмата за да го
направи.Спортната база ще послужи за развитието на децата с цел спортуване.Относно смяна на
предназначението на терена на местността „Турек” в землището на с.Манастирище, нека да се даде, за
да не е бунище, каквото е и в момента.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин: Предоставям думата и на останалите
общински съветници.
Г-жа Искра Гиздова – Общински съветник: По повод заявлението, по принцип нямам нищо
против.Притесняваме последния абзац.Належащо ли е да се продаде.Нека ОбА да смени статута и да
вземе отношение да изясни случая, и после ОбС да вземе своето решение.За мен администрацията не си е
свършила работата.
Г-н Попов – Общински съветник: Няма да ни поучават.Думите отлитат, написаното
остава.Хората да поемат отговорност, преди да се вземе решение.Най-лесно се прави сделката.Трябва
кмета на с.Манастирище да попита 2-3 човека дали са съгласни за това нещо.Пуполизъм е когато се даде
възможност.Това трябва да го разберат гражданите.А ние какво – Давай, юруш.Дайте го на
подходящите хора.Не да си слагаме тука някакви етикети.Тук трябва да се види ние как работим и
защитаваме обществените интереси.
Г-н Цветомир Кръстев – общински съветник: ОбА по отношение на заявлението – има ли
някакви законови пречки и какъв е редът?Сега или на следващо заседание на ОбС да се отговори.
Г-н Ангел Стефанов – Общински съветник: Представянето не е добре.Заводи щяха да се
отварят, но нищо не стана.Никаква инвестиция в общината няма.Тези хора ще го направят това спортно
съоръжение, и Аз съм сигурен в това.Като потърпевш, имам две деца,за които ще се радвам ако има къде
да спортуват.”Желязото се кове докато е топло”.Ясно е , че ще има процедура, но това нещо трябва да
се даде.Нека да сгрешим един път и ние, но ще се направи тази спортна база.
Г-н Будьони Замфиров – Общински съветник: Може да го стопанисва на концесия.Подобрения за
този район, Аз като кмет съм правил.Общината в днешно време няма средства.Аз подкрепям
намерението, но начина на поднасяне на информацията не е правилен.Г-н Александров основния виновник
сте Вие.Нас не ни засяга кой ще прави това нещо, като име.Важно е да се направи.Редно е Вие да се
извините за това, че няма допълнителна информация като: скици, становище от кметовете и
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намерението на фирмата.Това е общинска собственост, за която никой не се грижи.Всичките ни имоти
са безстопанствени и никой не го интересува.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин поясни, че не е виновен за това, че
заявлението е подадено направо на заседанието на ПК и че Общинските съветници приеха то да бъде
включено в дневния ред на ОбС.
Г-жа Галина Здравкова – Общински съветник: Нека да се прекратят тези безсмислени
спорове.За първи път имаме възможност човек от общината да финансира и да му предоставим
възможността да направи това спортно съоръжение.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин: Предоставям думата на Общинския
административен секретар – г-жа Таня Андреева.
Г-жа Таня Андреева – Административен секретар на общината: Пасище, мера се намира в
непосредствена близост със стопанския двор собственост на „Манастирище 2000”ООД.Са отнесено с
общия размер на мерите и пасищата в землището на с.Манастирище, които са в размер на 1446 дка.,
продажбата на въпросния имот не би се отразила на общинския баланс на използваните мери и пасища, а
самото пасище реално по начина на трайно ползване не може да се използва като такова.Относно за
стадиона – то се води дърво-производствена горска площ актуван с Акт за частна общинска собственост
№198/14.07.2010 г.А имот №113211 е друга селскостопанска територия.
Г-н Замфиров – Общински съветник: Стадиона като масив е заснет.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин: Ние не можем да решим това.Затова нека
дадем правомощия на ОбА да предприеме необходимите стъпки за промяна на статута.Нека да дадем
думата и на Кмета на общината.
Г-н Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин:
Уважаеми общински съветници, уважаеми гости на заседанието на ОбС. Аз съм удовлетворен
от Вашата ангажираност по въпроса.Едно виждам във Вас – желанието на всички да се допусне
направата за построяване на спортното съоръжение в с.Манастирище.Реда е много важно нещо в самия
процес.Общинска администрация не че не желае да подготви необходимите документи,а няма
необходимото време и възможност след като е внесено самото заявление.За това трябва време, за да
може да се спази процедурите по реда, който трябва.Лично Аз не спъвам , независимо дали е гражданин
на РБ и по точно гражданин на общината, да се направят инвестиции в Нашата община.До края на
мандата Ние няма да спрем своята работа.Желанието на местните хора е приоритетно.Дали ще е
отдаване чрез конкурс, на явен търг или продажба, затова има закон, който съответно да го
позволи.Взима се принципно отношение.
Г-н Николай Кожухарски – Общински съветник: Ако ни бяхте написали това, сега нямаше да се
спори.
Председателя на ОбС , след като нямаше други предложения и допълнения към тази точка
от дневния ред, предлага проект за решение, а именно:

1.
ОбС Хайредин, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.6,ал.1 от ЗОС и чл.25,ал.1 от
ЗСПЗЗ, във връзка с чл.25,ал.3,т.4 от ЗСПЗЗ – „Реализиране на инвестиционен проект,
свързан със социално-икономическото развитие на общината”,дава съгласието да се открие
процедура за промяна статута и обявява за частна общинска собственост следният
недвижим имот:
1.1.
Имот №118005 с начин на трайно ползване пасище мера с площ от 10.627 дка
находящ се в землището на с.Манастирище актуван с Акт за публична общинска
собственост №105/16.06.2008г. съседен имот на №118021 – стопански двор, собственост на
фирма „Манастирище 20000”ООД, съгласно НА №39,т.V, д.435/ 2009г. След приключване на
процедурата промяна на статута на имота да се продаде чрез публично оповестовен явен
търг.
1.2.
Възлага на ОбА да обособи терен за изграждане на спортен комплекс от част от
имоти №113211 и част от имот №204001 с площ от 27 дка в землището на с.Манастирище,
актуван с Акт за частна общинска собственост №198/14.07.2010г.Имотът да се продаде или
да се предостави чрез публично оповестовен конкурс.
2.
ОбС Хайредин, на основание чл.25,ал.5, във връзка с чл.25,ал.3,т.4 от ЗСПЗЗ, дава
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предварително съгласие за промяна на предназначението на имотите.Срок на
валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила заповедта на комисията по
чл.17,ал.1 от ЗОЗЗ.
3.
Всички разходи за разработването на ПУП и таксите за промяна на
предназначението на земята са за сметка на инвеститора.
4.
Решението по т.1. влиза в сила след влизане в сила на заповедта на комисията по
чл.17,ал.1 от ЗОЗЗ.
5.
ОбС Хайредин, упълномощава Кмета на Община Хайредин да извърши всички
последващи действия в изпълнение на горните решения.
Председателя на ОбС , след като нямаше други предложения и допълнения към тази точка от
дневния ред я постави на гласуване и съвета взе:

РЕШЕНИЕ
№439
1. ОбС Хайредин, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.6,ал.1 от ЗОС и чл.25,ал.1 от
ЗСПЗЗ, във връзка с чл.25,ал.3,т.4 от ЗСПЗЗ – „Реализиране на инвестиционен проект,
свързан със социално-икономическото развитие на общината”,дава съгласието да се открие
процедура за промяна статута и обявява за частна общинска собственост следният
недвижим имот:
1.2. Имот №118005 с начин на трайно ползване пасище мера с площ от 10.627 дка
находящ се в землището на с.Манастирище актуван с Акт за публична общинска собственост
№105/16.06.2008г. съседен имот на №118021 – стопански двор, собственост на фирма
„Манастирище 20000”ООД, съгласно НА №39,т.V, д.435/ 2009г. След приключване на
процедурата след промяна на статута на имота да се продаде чрез публично оповестовен
явен търг.
1.2. Възлага на ОбА да обособи терен за изграждане на спортен комплекс от част от
имоти №113211 и част от имот №204001 с площ от 27 дка в землището на с.Манастирище,
актуван с Акт за частна общинска собственост №198/14.07.2010г.Имотът да се продаде или да
се предостави чрез публично оповестовен конкурс.
2. ОбС Хайредин, на основание чл.25,ал.5, във връзка с чл.25,ал.3,т.4 от ЗСПЗЗ, дава
предварително съгласие за промяна на предназначението на имотите.Срок на
валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила заповедта на комисията по
чл.17,ал.1 от ЗОЗЗ.
3. Всички разходи за разработването на ПУП и таксите за промяна на предназначението
на земята са за сметка на инвеститора.
4. Решението по т.1. влиза в сила след влизане в сила на заповедта на комисията по
чл.17,ал.1 от ЗОЗЗ.
5. ОбС Хайредин, упълномощава Кмета на Община Хайредин да извърши всички
последващи действия в изпълнение на горните решения.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 10 /
„ПРОТИВ” – 1 /П.Попов/.
„ВЪЗД.СЕ” – 2 /Н.Кожухарски и Б.Замфиров/.
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА!!!
По т.1. от дневния ред : Отчет за работата на Общинска администрация за извършване на
на административни и технически услуги на общината за периода
01.01.2011г. – 31.05.2011г.
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на ПК.

Г-н В.Александров – Председател на ОбС Хайредин, предостави думата на Председателите

На заседанието бе предоставена исканата от ПК допълнителна информация за
техническото обслужване в общината.
Г-н П.Кременски – Председател на ПК по „ТСУ”: На провелото се заседание на ПК дадохме
проект за допълнителна информация за сесията за техническото обслужване(което получихме) и подобри
ли се промяната на структурата?
Г-н Цв.Кръстев – Председател на ПК по „БиФ” и г-жа Г.Здравкова – Председател на ПК по
„Контрол на решенията”, приеха отчета за работата на Общинска администрация за извършване на
административни и технически услуги на общината за периода 01.01.2011 г.-31.05.2011 г.
Г-н Н.Братанов – Председател на ПК по „Социални дейности”: Поставихме два въпроса за
сесията, а именно: Какъв е ефекта от структурната реформа? и Какво е техническото обслужване по
села?
Г-н Попов – Общински съветник: Искам да попитам защо не е предоставено от
администрацията удостоверение за идентичност на гражданина Цветан Якимов?На 28.04.2011 г.
въпросния е поискал такова, но не му е издадено, защото по план от 1902 г. е бил извън регулацията на
общината.На 20.05.2011 г. пак иска удостоверение за идентичност.Администрацията му отговаря, че
трябва да подаде официален формуляр.Иска формуляра.Отказва му се.Защо се допуска разкарването на
гражданите?Важно е отношението, философията.Целта на ОбА е да отблъсне човека и да не му се
предостави , това което му трябва.ОбА работи срещу интересите на гражданите.
Г-н Кременски – Общински съветник: Колко жалби има постъпили и какви мерки са взети?Има
ли санкции и какъв е техния брой?
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин: След като няма повече въпроси, предоставям
думата на Административния секретар на общината.
Г-жа Таня Андреева – Административен секретар на Община Хайредин: Относно
обслужването по села, извършва се само от БТ.Не успяхме с техническия отдел за обслужването по села,
заради съкращението на двама човека.Относно по кметства за броя на административните услуги, не
мога да отговоря, но ще Ви дам изпълнената приходната част към 31.05.2011 г..
Услуги

с.Хайредин

с.Михайлово

с.Манастирище

с.Рогозен

с.Бързина

Всичко

По
план
Технически 25 250

По
отчет
12 188

По
план

По
отчет

По
план

По
отчет

По
план

По
По
отчет план

По
отчет

По
По
план отчет
25 250 12 188

Администр. 7 670

4 732

4 000

1 775

6 000

889

3 600

1 856

368

21 700 9 620

430

Техническите услуги са отчети като общо в с.Хайредин.Това е и по показател.Старае ме се нещо да
направим.Нямам информация за събрани глоби.Броя на сигналите и жалбите от гражданите не мога да го
кажа точно, но за месец са приблизително около 15 на брой.Преписката на г-н Якимов е дадена на
Адм.Съд.
Г-н Попов – Общински съветник: Като работите с план от 1902 г. какво правите?
Г-н Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин: По случая с г-н Якимов ще изразя
несъгласие с г-н Попов.На хора, които не им е ясен закона, ще помоля да не взимат отношение.От 3 год. и
8 мес. са постъпили над 1 000 жалби, и те са разгледани.Не само на жалбите, а и на проблемите на
гражданите.Да не се говори избирателно.Дават се сигнали и за девети път се прави проверка по направен
сигнал към общината.С наличните хора не може да се обхване всичко.Че има пропуски, не отричам, но да
се плюе по хората от общината, няма да го позволя.
Г-н Попов – Общински съветник: Конкретен отговор не получих.Това ли ви е мотива-

плана от 1902 г.Има бланка, па вземете и я попълнете.Защо така?Ще те ожулят като
кокошка.Като ощипани кокошчици отговаряте, малко сте били, но това не е решение.Проверки
идват, защото не сте си свършили работата.Това е като рана, която не се лекува.
По този случай взе отношение и Юриста на общината.
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Г-жа Мария Генова – Юрист на Община Хайредин: Въпросния господин води две
дела.Спора е заради разминаването на удостоверението за идентичност от 1902 г. и 1958 г.Г-н
Якимов се защитава от адвокат.Понеже виждам, че случаят много Ви интересува, може да Ви
кажа кога е следващото заседание по случая, за да се явите като негов защитник.От 1958 г. ОбА
е виновна, за подмяна на идентичността.Проблема е специфичен.Г-н Якимов е в лоши отношения
със своя съсед.Така, че този спор ще бъде решен в съдебен спор.Плана от 1958 г. е последен и е
действащ и до този момент.Никой няма вина, за това, че през същата година е променена част
от идентичността на имота.
Г-н Попов: Не съм доволен.
Г-н Замфиров – Общински съветник: С новият регулационен план от 1958 г. се изключва
стария от 1902 г.За идентичността на имота има нотариален акт.ОбА не си е свършила достатъчно
работата.В кадастъра го има имота така както е.Защо му е отказано.Има процедура.Никой няма право
да го лиши от това нещо.

Г-жа Генова –Юрист на общината: Това е спор за собственост, но общината няма
вина за това.
Г-н Замфиров – Общински съветник: Техниците нямат право да пипат плана.Сгрешени са

нотариалните актове.
Председателя на ОбС , след като нямаше други предложения и допълнения към тази точка
от дневния ред я постави на гласуване и съвета взе:

РЕШЕНИЕ
№440
1. ОбС Хайредин, на основание ЗМСМА и Правилника за организация и дейността на ОбС
приема отчета за работата на Общинска администрация за извършване на
административни и технически услуги на общината за периода 01.01.2011 г. – 31.05.2011 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 9
„ПРОТИВ” – НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” –4 /Б.Замфиров, П.Попов,Н.Кожухарски
Искра Гиздова/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА!!!

Г-н Васил Александров – Председател на ОбС Хайредин , даде почивка от 11:15ч. и в 11:27ч.
заседанието бе възстановено съгласно Правилника за организация и дейността на ОбС.

По т.2. от дневния ред : Устна информация от Кмета на Община Хайредин – Радослав
Стойков, относно: Изпълнение на решение №405 от протокол
№41/28.01.2011г. относно, поемане на краткосрочен общински дълг,
за изпълнение на дейности по проект „Техническа помощ за
подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализация
и ПСОВ на с.Хайредин”.Размер на дълга съгласно решението –
160 000 лв.
Г-н В.Александров – Председател на ОбС Хайредин, предостави думата за информация
относно точката от дневния ред на Директор на дирекция „ЕИИР и УТ” – г-жа Дочка Цветкова.
Г-жа Дочка Цветкова – Директор на дирекция „ЕИИР и УТ” в Община Хайредин:
Уважаеми общински съветници и гости.С днешна дата ще Ви предоставя платежно
извлечение за възстановените средства по краткосрочния общински дълг.Кредитът е върнат с директен
дебит към банка ДСК на 17.06.2011г.Тези средства не подлежат на друго усвояване.
Общинските съветници се запознаха с документа предоставен от г-жа Цветкова.
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Г-жа Гиздова – Общински съветник: Браво.
Г-н Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин:Това е пътя.Винаги се отива за кредит за
финансиране или с финансиране по Европейските програми.Това е бъдещето.Абсолютно адекватно
решение на проблема за тяхното решение.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин: Парите са усвоени и разплатени.
Председателя на ОбС постави тази точка от дневния ред за гласуване и ОбС взе:

РЕШЕНИЕ
№441
1. ОбС Хайредин, приема информацията за изпълнение на решение №405 от протокол
№41/28.01.2011 г. относно, поемане на краткосрочен общински дълг, за изпълнение на
дейности по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за
изграждане на канализация и ПСОВ на с.Хайредин”.Размер на дълга съгласно решението –
160 000лв. Решението е изпълнено и е възстановена сумата в банка ДСК в горния размер.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 13
„ПРОТИВ” – НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” – НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА!!!
По т.3. от дневния ред : Запознаване с доклада относно, изпълнение на Заповед РД –
197/09.06.2011 г. във връзка с ликвидация на ЕООД СП „БКС”
с.Хайредин.
на ПК.

Г-н В.Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата на Председателите

Председателите на четирите ПК единодушно заявиха, че оставят този въпрос да се гледа на
сесията на ОбС и там да се вземе решение, относно с ликвидацията на ЕООД СП „БКС” с.Хайредин.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин: Имах среща с ликвидатора на БКС, юриста
на общината и икономическия консултант към общината.Очертаха се два варианта относно
ликвидацията на ЕООД СП „БКС” с.Хайредин на база доклада.На тази среща стана ясно и възможните
решения:
1 вариант: Да се внесе встъпителен и окончателен финансов баланс от ликвидатора на предприятието,
и да се подготви финансов доклад за дейността в периода на ликвидация на предприятието.Да се
упълномощи юриста на общината за пререгистрация на предприятието, за да не се стигне за вземане на
решение за служебно заличаване, в следствие на което общината ще следва да направи допълнителни
финансови разходи.
2 вариант: Да се поиска финансова ревизия от ДФИ.
Председателя на ОбС постави тази точка от дневния ред за гласуване и ОбС взе:

РЕШЕНИЕ
№442
1. ОбС Хайредин, на основание ЗМСМА и Правилника за организация и дейността на ОбС,
приема доклада на комисията за извършена проверка на документите за ликвидация на
ЕООД СП „БКС” с.Хайредин.
2. ОбС Хайредин, възлага на ликвидатора на ЕООД СП „БКС” с.Хайредин- инж.Петър
Димитров, да изготви начален и окончателен финансов баланс, и финансов доклад за
дейността по време на ликвидация на ЕООД СП „БКС” с.Хайредин, и предостави горните
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документи в ОбС за окончателно решение за ликвидацията на ЕООД СП „БКС” с.Хайредин
в срок до 30.07.2011 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 11
„ПРОТИВ” – НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” – 2 / П.Попов и Б.Замфиров/.
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА!!!

По т.4.1. от дневния ред : Доклодни.
Вносител: Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин
относно: Преструктуриране на бюджета на Община Хайредин
за 2011 г.
на ПК.

Г-н В.Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата на Председателите

Председателите на четирите ПК единодушно оставиха на вниманието на общинската
сесия за допълнителна информация от страна на Кмета на общината и Юриста на общината.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави думата на г-жа Мария ГеноваЮрист на общината.
Г-жа Мария Генова – Юрист на Община Хайредин: Относно процедурата, възможни са три
съдебни процеса.Г-Н Стойков търси активни срещи с фирма „САПАРД”.До момента „САПАРД” са
признали 29% от сумата.Можем да подадем исков спор или чрез договаряне да се стигне до споразумение
в доброволен вид, което е най-добрия вариант в случая.Трите варианта са:
1 вариант: Да се изиска възстановяване на цялата сума от „САПАРД”.Това ще доведе до държавна
такса в размер на около 4000 лв. за завеждане на делото и разходи от 1000 лв. до 2000 лв. за експертиза и
вещи лица, т.е. това ще се отрази на бюджета на общината.Процеса ще мине през три съдебни
инстанции.Ще има ли възможност общината да поеме тези суми за заплащане разходи по делото?На
всички присъстващи е известно, че започвайки дела срещу „САПАРД”, ние сме срещу държавата, защото
„САПАРД” е държавата.Дори и да спечелим делото,държавата е единствената структура, която
плаща, когато реши, т.е. може да е след години.
2 вариант: Да се внесе иск по отношение на изпълнителя.Това ще доведе до комисия от специалисти за
експресна комплектна проверка относно количеството и качеството работа по изпълнение на договора,
за да се видят „скритите работи”.Имаме срок от 5 год., който ни позволява не видени неща да се
опровергаят.
3 вариант: Да се заведе производство по смисъла на КТ срещу Цецка Кирковска, назначена за строителен
надзор по изпълнение на договора към фирмата изпълнител, за причинените имуществени щети.
Г-н Попов –Общински съветник: Няма бъдеще това нещо в този състав, в който го
дебатираме.Опуснали сме всичко и трябва да се вдигне белия байрак.Има субективна грешка, а може и
грешки, на хора за случилата се случка.Историята на въпроса трябва да се изясни.Не ми звучат добре
тези обяснения.Факт е самонадеяността и скриването на историята от общинските
съветници.Научихме от улицата за проблема и заведените дела, и ме гледат в очите, че едва ли не всички
сме виновни.Трябва човек, който да поеме отговорност за случилото се.Кой каквото си е надробил, да си
го куса.Ако си бяхте свършили работата нямаше сега да е така.Къде е вината?Няма да вдигам ръка за
гласуване.Има институции, които ще определят виновника.Затова ние трябва да съзираме тези
органи.Парите ние ги даваме, в следствие на много неща.Всички купом сме виновни.До тук дойде тази
политика – най-меко казано.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин: Важно е, че общината е продължила да
разисква проблема като важен и значителен процес.
Г-н Замфиров – Общински съветник: Върху тези три варианта работено ли е по тях?Кой от
тях ще стане?Още в началото казах, че това са много пари за ремонта на улицата.
Г-н Стойков – Кмет на Община Хайредин: Средствата трябва да бъдат възстановени.Ние не
трябва да си затваряме вратата с фонд „Земеделие”, защото и за в бъдеще сме свързани с
тях.Строителната фирма със съдействието на ППУ, общината не се задължава да заплати за
назначените проби на пътната настилка на ремонтираната улица,Ще има писмено становище за
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пропуските в следствие от извършената проверка.Разпоредил съм по случая и Прокурор.На провели се
множество срещи с Народни представители, имам уговорка за внасяне на Питане към Министерството и
Фонда, за договора и съответно за каузата за неизпълнение към него.Специалистите от фонд
„Земеделие” са много внимателни за грешки.Това, което видимо отчитат са факт 29 000 лв.Доказано е
от комисия за фактическото изпълнение на договора, т.е. улицата е направена.Другата седмица ми
предстоят още няколко срещи на високо равнище.Аз, като лице на общината, и „САПАРД” искаме да
намерим едно междинно решение.Не е редно Административния съд да отсъди само факта, че улицата е
направена.От 2-3 седмици Ние водим разговори на различни нива с усмивка, без да знаем какво ще
стане.Няма да можем да осъдим фирмата направила ремонта на ул.”Ю.Гагарин” – това е факт, ясен на
всички ни.Много тичане за нищо.За съжаление в днешно време е така, фирмата си плаща и печели.От своя
лична позиция твърдя, че корупцията е на най-високи нива в наши дни.Като Кмет на Община Хайредин –
това го виждам ежедневно.Държавата трудно се бори с частни лица.Няма да може да се върне цялата
стойност на обекта, но трябва максималната възможна сума да възстановим, която да е над половината
от сумата.Че има допусната грешка от Наша страна, има.Деликатен е случая.За неправомерното
действие от страна на Архитект на общината г-жа Попова и некомпетентността и личния интерес от
страна на техническа служба доведе до този проблем, който е голям.През 2008 г. нямахме друг избор
относно избора от специалист за контрол на нещата,което бе недостатъчно и доведе до тези
събития.Има решение на проблема, но не е на 100% .С мисълта, че ще го повторя пак, до края на мандата
Аз ще работя за достигане на максимално добро решение на проблема, независимо от всичко.
Г-н Замфиров –Общински съветник: Нещо, за което трябва да се изрази становище.Г-н
Александров има вина.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин: Когато е взето това решение, Аз нямам
вина.Не съм запознат с договора и развитието по делата, което не ме оправдава напълно и затова
приемам част от тази вина.По отношение на задачите и съответното им прилагане, не е мое задължение
по изпълнение на на тази процедура.Предлагам на ОбС за да спасим общината,да приемем
актуализацията на бюджета и Кмета да продължи процедурата по изпълнение на взетите мерки за
обезпечаване на сумата.
След като нямаше други желаещи общински съветници за изказване,Председателя на ОбС
постави тази точка от дневния ред за гласуване и ОбС взе:

РЕШЕНИЕ
№443
1. ОбС Хайредин, на основание чл.18, ал.1 от Закона за Общинските Бюджети и докладна №
509/19.05.2011 г., приема преструктурирането на общинския Бюджет както следва:
1.1. Закриване на дейност 589(други служби и дейности транспорт жители с.Михайлово) в
размер на 3 000 лв.§ 10-20 транспорт;
1.2. Закриване на дейност 898(Общинска охрана) в размер на 20 000 лв.§ 97-00 – 9 000 лв. §
02.05.06..10 – 11 000 лв.;
1.3. Дейност 759(други дейности по културата) § 97-00 – 3 000 лв.;
1.4. Дейност 714(Спорт за всички) § 97-00 – 5 000 лв.;
1.5. Дейност 623(Чистота) § 97-00 – 20 000 лв.
Кметство Хайредин

№
1
2
3
4
5
в/п

Намаление на плана разходна част
Дей ност
ЕБК
§
Сума
Транспорт ж/ли с М/во
Чистота
Спорт за всички
Други д/ти по културата
Общинска охрана

ОБЩО:

589
623
714
759
898

097-00
097-00
097-00
097-00
097,10

- 3 000
- 20 000
- 5 000
- 3 000
- 20 000

- 51 000

Увеличение на плана разходна част
№
Д е й ност
§
Сума
1

Общинска адм/ия

ОБЩО:

2 10-92

51 000

51 000
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1.6. ОбС Хайредин, възлага на Кмета на Община Хайредин да продължи работа по
обезпечаване на сумата за ремонт на ул.”Ю.Гагарин” с.Хайредин от агенция „САПАРД” и
фирмата изпълнител и при необходимост да заведе съдебни искове за възстановяване на поголяма част от сумата за ремонт на ул.”Ю.Гагарин”с.Хайредин.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 7 /В.Александров, П.Кременски,

Бл.Божков, Г.Здравкова, Н.Братанов,
Цв.Кръстев, Ангел Стефанов/.
„ПРОТИВ” – 6 / П.Попов, Б.Замфиров, Г.Кръстев,
Н.Кожухарски, Р.Христов ,И.Гиздова/.

„ВЪЗД.СЕ” – НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА!!!

Бе поискан отрицателен вот и съгласно Правилника за организация и дейността на
ОбС, Председателя на ОбС даде думата на отрицателен вот.
Г-н Попов – Общински съветник: Упражнявате върху финансовата стабилност на
общината, власт.В следствие на неизбежна катастрофа.Създавате прецедента отрицателно
наказателен.Движението по нанадолнището става с все по-голяма скорост.Един компромис,
един пропуск, инерцията продължава.
Г-жа Гиздова – Общински съветник: През този месец трябваше да вземем решение
за бюджета на общината за 2011 г.Ние нямаме вина за случилото се.Без наказуемостта, не е
честно.
По т.4.2. от дневния ред : Докладни.
Вносител: Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин,
относно: Инвестиционен проект „Паркова композиция –
„Български чешми и легенди”” на територията на Община
Хайредин.
Г-н В.Александров – Председател на ОбС Хайредин: Предлагам на Вашето внимание
следното: Възлагане на Кмета на общината да възложи изготвяне на лицензирана оценка на
обособен имот №300007 в землището на с.Хайредин от 40 дка., начин на трайно ползване;
пасище, мера, категория на земята при неполивни условия, обособен като част от имот №300005
с площ 415.903 дка., за окончателно решение на намерението на фирма „ИРИС БГ”ЕООДгр.София, за изграждане на „Паркова композиция – „Български чешми и легенди”” на
територията на землището на Община Хайредин.За имот №300007 да се изготви Акт за
общинска собственост, след което да се предостави на ОбС за окончателно решаване за
инвестиционните намерения на фирма „ИРИС БГ”ЕООД – гр.София.
Председателя на ОбС постави тази точка от дневния ред за гласуване и ОбС взе:

РЕШЕНИЕ
№444
1. ОбС Хайредин, възлага на Кмета на общината да възложи изготвяне на лицензирана
оценка на обособен имот №300007 в землището на с.Хайредин от 40 дка., начин на трайно
ползване; пасище, мера, категория на земята при неполивни условия, обособен като част от
имот №300005 с площ 415.903 дка.За имот №300007 да се изготви Акт за общинска
собственост, след което да се предостави на ОбС за окончателно решаване за
инвестиционните намерения на фирма „ИРИС БГ”ЕООД – гр.София.
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ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 13
„ПРОТИВ” - НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” – НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА!!!
По т.5. от дневния ред : Отпускане на социални помощи за лечение и погребение на социално
слаби граждани от общината за месец юни 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 юни 2011 г.
- Мирослав Кирилов Димов – от с.Хайредин, ПК по „Социални дейности” предлага на
ОбС Хайредин да бъде одобрена сумата в размер на 120,00 лв. за транспортиране на сина му до
ДЕЛК-гр.Плевен;
- Даниела Цанкова Йорданова – от с.Бързина, ПК по „ Социални дейности” предлага на
ОбС Хайредин да бъде одобрена сумата в размер на 80,00 лв. за лечение;
- Пена Кръстева Йончева от с.Рогозен, ПК по „Социални дейности” предлага на ОбС
Хайредин да бъде одобрена сумата в размер на 100,00 лв. за лечение на сина й;
- Малина Владимирова Диковска – от с.Рогозен, ПК по „Социални дейности” предлага на
ОбС Хайредин да бъде одобрена сумата от 70,00 лв. за погребение на баща й;
- Стилиян Боянов Сашов – от с.Рогозен, ПК по „Социални дейности” предлага на ОбС
Хайредин да бъде одобрена сумата в размер на 50,00 лв. за децата му;
- Филип Насков Михайлов – от с.Михайлово, Пк по „Социални дейности” предлага на
ОбС Хайредин да бъде одобрена сумата в размер на 50,00 лв. за необходимото изследване.
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
№445
1. ОбС Хайредин, одобрява предложените от ПК по „Социални дейности” молби за помощи
на социално слаби граждани от общината за месец юни на 2011 г., както следва:
- Мирослав Кирилов Димов – от с.Хайредин, ОбС Хайредин одобрява сумата в размер на
120,00 лв.
- Даниела Цанкова Йорданова – от с.Бързина, ОбС Хайредин одобрява сумата в размер на
80,00 лв.
- Пена Кръстева Йончева от с.Рогозен, ОбС Хайредин одобрява сумата в размер на 100,00 лв.
- Малина Владимирова Диковска – от с.Рогозен, ОбС Хайредин одобрява сумата от 70,00 лв.
- Стилиян Боянов Сашов – от с.Рогозен, ОбС Хайредин одобрява сумата в размер на 50,00 лв.
- Филип Насков Михайлов – от с.Михайлово, ОбС Хайредин одобрява сумата в размер на
50,00 лв.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 13
„ПРОТИВ” - НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” – НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА!!!
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По т.6. от дневния ред : Вносител: Галина Здравкова – Председател на комисията по
„Конфликт на интереси”, относно: Искането на група общински
съветници за конфликт на интереси от страна на общинския
съветник Цветомир Кръстев.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин: Давам думата на г-жа Здравкова
да докладва на общинските съветници по тази точка приета в дневния ред.
Г-жа Здравкова – Председател на комисията по „Конфликт на интереси”:
Чете протокол №3:
Днес 27.06.2011 г. се проведе заседание на комисията по „Конфликт на интереси” към ОбС
Хайредин.Комисията бе свикана от председателя Галина Здравкова по повод на Сигнално писмо от група
Общински съветници от 25.03.2011 г. срещу общинския съветник Цветомир Кръстев.
На комисията се явиха:
1 .Председателя: Галина Здравкова;
2. Член: Нино Братанов.
На заседанието се яви и Ангел Димитров.
Присъстващите членове не откриха животни в сградите на ДСХ.Получихме обяснение, че двама
от работниците в ДСХ са подали молби за гледане на животните /овце/ от тяхното лично стопанство в
сградата на ДСХ, които ни бяха предоставени.
По въпроса за служебните коли и нощувки в ДСХ, не се отнася за комисията по „Конфликт на
интереси”.За тези въпроси си има финансов контрол и лицата изпращащи сигнала, ако искат, да се
обърнат към тях.
Не беше открито нарушение на нито един от членовете на Закона за „Конфликт на интереси” и
комисията реши, че в полученото сигнално писмо няма конфликт на интереси.
Излизаме с предложението пред ОбС Хайредин, ако счете за необходимо лицата гледали своите
животни в сградата на ДСХ, да заплатят наем за това.
След като се запознаха с предоставената информация от Председателя на комисията по
„Конфликт на интереси”, общинските съветници се съгласиха с констатирания протокол.

По т.7 от дневния ред: Питания, изказвания и предложения на граждани.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин предостави на присъстващите в
заседателната зала своите питания, изказвания и предложения.
По предоставената възможност и като точка от дневния ред, имаше само питания
към Кмета на общината и Юриста на общината, а именно:
Г-н Замфиров – Общински съветник: Искам да попитам за пореден път Кмета, в каква
комисия участва д-р Кожухарова?
Г-жа Гиздова – Общински съветник: /към Кмета на общината/ Какво стана с
изплащането от Фонд Работна Заплата?
Г-н Христов – Общински съветник: Ако може и е в течение на нещата Юристката на
общината да ни каже, какво стана с делата от предишното ръководство?
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин: Давам думата на Кмета на
общината и Юриста на общината за да отговорят на въпросите зададени от общинските
съветници.
Г-н Радослав Стойков – Кмет на Община Хайредин: Д-р Кожухарова не членува в
общината в нито една комисия.Доколкото съм информиран, тя е член на комисия в ДСП –
Козлодуй.
Г-жа Мария Генова – Юрист на Община Хайредин: Над 14 дела се водят.Част от тях
са в Козлодуй за образуване на изпълнително дело.Налице са изпълнителни листове. Съгласно ГПК
се води исково производство. Сега общината е поставена в неблагоприятна позиция. В общината
не са извършени проверки.
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Г-жа Гиздова – Общински съветник: Има акт на одита.Защо се крият?Това е вид
съучастничество.
Г-н Александров – Председател на ОбС Хайредин: Да има такъв одит, извършен от
финансова инспекция -Враца и г-жа Генова Ви отговори на този въпрос.При мен бе получен този
доклад на по късен етап и общинските съветници са запознати, че има такъв доклад и никой няма
интерес да скрива такава информация, още повече , че по него са заведени искови дела.
Г-н Стойков – Кмет на общината: Нямаше протоколи и информацията беше не
официална.Сега вече са при мен протоколите.
Г-жа Генова – Юрист на общината: Част от документите са в Окръжен съд – Враца
и Агенцията за финансов контрл.
Г-н Замфиров – Общински съветник: Това са неща, които засягат всички ни.
Г-н Александров – Председател на ОбС: За да се заведат дела, трябва да се внесат
държавни такси.
Г-н Стойков - Кмет на общината:Влиза се в съдебната зала, един продължава спора,
поради давност минава.
Г-н Попов – Общински съветник: Парите, които търсим защо не си ги
взимаме?Вземания, които не могат да бъдат несъбираеми.Да се тръгне където трябва и да се
получат.Какво стана с договорите за язовирите?
Г-жа Генова – Юрист на общината: Не ни е предоставена справка за точни суми от
счетоводството.Договорите за язовирите са прекратени.
Г-н Стойков – Кмет на общината: Юристката е извършила необходимите правни
действия от страна на общината.Направени са покани и са изпратени за доброволно изпълнение
на двама арендатори.Те не могат да се намерят.Проблема с язовира е такъв, че той е в
състояние, в което при един обилен дъжд, то ще стане аварийно състояние.Стената няма да
издържи.Иска се проект от страна на комисията по „Бедствия и аварии”.Пари не стигат.Без
проект – няма средства за ремонт.За защитените жилища:Бюджет за жилищата ще има.Около
17 000 лв. за оборудването им са обещани, но ги няма.До 15 или 20 септември не се ли разкрие
тази услуга, ще бъдат лишени през 2012 г. за разкритието на дементни жилища, както са
заложени като план.Взели сме мерки за разрешаване на проблема.Дарение за тези жилища, за
тяхното обзавеждане.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12:45 ч.

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

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