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Сайт за община Хайредин :: Идат избори и това което беше трябва да ни е за урок

Идат важни избори, може би най важните в живота на селото и общината. Нещата са
стигнали до ръба. Още четири години нищо и няма да има спасение . Хайредин и всички села
от общината ще последват Ботево.
Когато Европа дава луди пари за развитие на селските райони, когато гледаме други
съседни и подобни на нашата община общини, не може да не забележим отчайващо
изоставане. Селата в съседните общини подобни на нашата изглеждат по-различно от
нашите. Сравнете Липница (от община Мизия) с кое да е село от нашите. Та даже
сравнението с Хайредин е в полза на Липница. Може ли и дума да става за сравнение между
Хайредин и Борован или Вълчедръм. Преди години Хайредин изглеждаше много по-уредено и
от двата общински центъра. Но за последните 8 години нещата се обърнаха. До преди 8
години държавата даваше пари на общините и те с тях правеха каквото правеха. От 8 г.
насам основните пари за развитие идват от проекти, които самите общини трябва да правят.
Ако не правят-няма развитие. Ето вижте РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОДА ноември
2007-2010 г.В ОБЩИНА БОРОВАН .
Какво направи нашата община? Един проект, уреден от бившия депутат от Коалиция за
България Томов и реализиран от фирма на брат му. 1700 м водопровод за 1 700 000 лв или по
1000 лв. на метър. За качеството на изпълнението и за това какво остана по улиците всички
знаем. Другият забележим проект е долната спирка. Ремонт за 50 000 лв. и преустройство на
2 стаи. И резултат - спирка без тоалетна и без топло място за чакане на автобус. Колко
човека ползват помещението , за какво го ползва и какви са разходите оставаме без коментар
- всички виждат !
Тук е момента да спомена и едно действие на управлението на община Хайредин,
граничещо и с престъпление. Преди две години се организирахме група инициативни
граждани с желание да се направи Местна инициативна група (МИГ) по програмата на ЕС за
развитие на селските райони. Свързахме се с хора от община Мизия, които бяха готови да
финансират първоначално инициативата. Единственото, което трябваше да направи
общината беше да вземе решение чрез общинския съвет за сдружаване за целта с община
Мизия. Само че общинският съвет прие предложението на кмета и председателя на
общинския съвет за сдружаване с община Криводол. Присъствах на сесията на общинския
съвет . Опитах се да убедя общинския съвет, че направата на МИГ с община Криводол е
невъзможно . Сблъсках се с тотална неподготвеност на управата на общината и на
общинските съветници за вземане на решение по въпроса. Без да са се запознали с това, за
което което трябваше да вземат решение, те с готовност гласуваха. Доказателство за тая
неподготвеност и безотговорност беше изказването на Цвети Кръстев, че сега да гласуват за
МИГ с Криводол, пък после ако трябва ще гласуват и за друга. Не си беше дал труда да
прочете, че една община може да участва само в една МИГ. Както винаги се случва , взетото
с необмисляне решение доведе до нулев резултат. Само за сведение: Община Мизия влезе в
МИГ с друга община и вече усвоява над 1 000 000 лева (един милион) предоставени за
използване от инициативни хора. Един милион означава създаване на работни места и
повишаване на благосъстоянието. Ама какво ги интересува господата?! За четирите години
кметът ще получи над 60 000 лева(шестдесет хиляди) заплата. Председателя на общинския
съвет ще получи около 50 000 хиляди. Всеки съветник ще получи по 12-15 хиляди лева.
Искам да ги попитам кмета и председателя на общинския съвет - Не ви ли е срам да сте
взели същите заплати като на съответните длъжности в община Борован !
Няма да задълбочавам върху смешките с откриването на площадки на заводи за риба с
участието на поръчан духов оркестър. Няма да се спирам и на това, че станахме за смях с
изцепките за гигантски инвестиции и стотици работни места.
Всичко освен, че е провал е една гротеска(*).
А и каво друго може да е? Особено като се има в предвид , че Хайредин е единствената от

264-те общини, в която управление на БСП се осъществява с тоталната подкрепа на СДС.
Всичко граничи с политическата порнография. И за да бъде порнографията пълна същите
хора са се напънали пак да бъдат в управлението . Мислите ли, че са толкова шашави
симпатизантите на БСП, че да ви набутат пак да вземете по 50 - 60 хиляди лева (отделно
пенсийките) . Мисли ли Кръстев че СДС-арите са толкова шашави, че да гласуват пак за човек
с чиято помощ бившия партиен секретар (от времето на социализма) беше председател на
общинския съвет 4 години и се осъществи едно напълно провалено управление !
*Гротеска в ежедневния език означава нещо странно, причудливо, фантастично, но и грозно
или изопачено и за това е често използвана да показва странни и изкривени форми.

