Сайт за община Хайредин :: Утре се заклеват...
Утре - 05.10.2015г, се заклеват новият стар кмет и новият общински съвет на община
Хайредин. Шест от новоизбраните съветници са избрани от коалицията на кмета и са били и в
стария общински съвет като придатък на кметската власт. През изминалия мандат кротко си
взимаха заплатките и гласуваха всяка прищявка на кмета.
По-фрапиращите издънки:
1.Гласуваха продажбата на 1200 декара общинска земя. Ако имаха малко акълец, щяха да
вземат заем, който да покрият с парите по програмата за заетост (заради която уж беше
продадена земята) и само годишната рента от земята (около 60 000 лева) щеше да покрие
лихвите. Но когато акъла е в недостиг, спасение няма.
2. Гласуваха със 120 000 лева повече от необходимите пари за довършване на проекта
подпорна стена ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ВИЖДАХА, че проектът даже не е започнал.
3. Не си мръднаха пръста да защитят гората, която беше изсечена при проект за залесяване.
4. През това лято продадоха 13 дка земя в Михайлово по малко над 300 лв за декар.
5. Не направиха нищо да поискат взетата с измама общинска земя да бъде възстановена на
общината, макар че им представих доказателства за фалшификациите, извършени от
измамниците.
6. Не потърсиха сметка ЗАЩО фирмата, която гради стената, не изплати дължимото към
общината (за наем) и на хора от селото, работили за нея.
7. Не се поинтересуваха да потърсят сметка за калпавото изпълнение на Ботевското шосе.
8. Не се поинтересуваха защо на спортната площадка е поставена мрежа втора употреба.
9. Не се поинтересуваха как се закупи фадромата от фирмата на Лечовите за БКСто.
10. Не се интересуват от финансовото състояние на БКСто и общината.
11. Не се интересуваха как се използва уличното осветление, плащано от общината за частни
цели.
Ще спра до тук, щото става досадно...
Днес обяснявах горното на една възрастна интелигентна жена. А тя каза само - Не виждаш
ли, че Господ си знае работата и ги е почнал.....
Та затова само да ги подсетя - Като се заклевате, внимавайте в какво се заклевате .... защото
Господ гледа!
Е, поне имате възможност да изкупите греховете си .... или да натрупате нови.
На останалите общински съветници пожелавам геройски да защитават интересите на
жителите на общината и да знаят, че всички достойни хора са зад тях.

