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О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  –  А Н Т О Н  
 

П Р О Т О К О Л  
№ 1 1  

 
 

Днес, 29.06.2012 година /петък/ от 19:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, в ритуалната зала на читалище “Христо 
Ботев“ с. Антон се проведе редовно заседание на ОбС – Антон при следния дневен ред: 
 

1. Разглеждане на докладна записка свързана с проект „Помощ в дома”. 
2. Състояние и анализ на безработицата в Общината към 31.05.2012 година. 
3. Обхват и насоченост на програмите за временна и трудова заетост. 
4. Информация от Кмета на Общината за участието на община Антон в проекти и програми. 
5. Докладни записки от Кмета. 
6. Други. 

 
На заседанието присъстваха: 

Председател на общинския съвет: 
1. Татяна Александрова Семкова 

Съветници: 
2. Стоил Митков Карагьозов 
3. Маруся Николова Атанасова 
4. Радка Динкова Христова 
5. Иван Ненчев Червенков 
6. Цвятко Райков Лумбев 
7. Николай Дончев Дончев 
8. Стоян Иванов Гарчев 
9. Донка Маринова Николова 
10. Сашо Найденов Александров 
11. Мино Ленков Димитров 

 
На заседанието присъства и г-жа Цонка Николова Гешева - Кмет на Община Антон, г-жа 

Мария Вътева – Главен счетоводител на Общината, Цветелина Костова – Секретар на Общината 
и жители на селото. 

 
Заседанието беше открито в 19:10 часа от Председателя на Общинския съвет г-жа Татяна 

Семкова. 
Татяна Семкова: Има ли предложения за промяна на дневния ред? 
Мино Димитров: Предлагам да започнем с докладна записка №380/ 22.06.2012 година 

относно Молба от Цветан Маринов за закупуване на 2 общински имоти с номера №137 016 и № 
137 019, за да не задължаваме заинтересованото лице да стои до края на сесията. След това да 
продължим по така определения дневен ред. 

Татяна Семкова: Тогава да пристъпим към гласуване на така направеното предложение. 
Новият дневен ред беше гласуван и приет с 11 гласа «ЗА». Той придоби следния вид: 
 

1. Докладна записка №380/ 22.06.2012 година относно Молба от Цветан Маринов за 
закупуване на 2 общински имоти с номера №137 016 и № 137 019. 

2. Разглеждане на докладна записка свързана с проект „Помощ в дома”. 
3. Състояние и анализ на безработицата в Общината към 31.05.2012 година. 
4. Обхват и насоченост на програмите за временна и трудова заетост. 
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5. Информация от Кмета на Общината за участието на община Антон в проекти и програми. 
6. Докладни записки от Кмета. 
7. Други. 

 
Заседанието започна с разглеждане на първата докладна записка. 

• По докладна записка №380/ 22.06.2012 година относно Молба от Цветан Маринов за 
закупуване на 2 общински имоти с номера №137 016 и № 137 019. 

Татяна Семкова: На общото заседание на Комисия по бюджет, финанси и нормативна уредба 
и Комисия по селищно устройство, териториално устройство и земеделие излязоха с общо 
становище, а именно: 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация с 
11 гласа „ЗА”, Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Николай 
Дончев Дончев, Стоян Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова, Сашо Найденов Александров, 
Мино Ленков Димитров, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 1 6  
 

1. Дава правото на Кмета на Общината да започне процедура за изготвяне на експертна 
оценка и последващи действия за продажба на имот №137016. 

2. Да се приложи т.1 само при условие, че лицето Цветан Георгиев Маринов изплати всичките 
си задължения към Общината – такси, данъци и други. 

 
 Разглеждането на докладните записки продължи с тези, които изискват отговори от главния 
счетоводител на Общината – г-жа Мария Вътева. 
 

• По докладна записка №373/ 21.06.2012 година относно даване на съгласие за участие на 
община Антон с проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051 
PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. 

Татяна Семкова: Давам думата на г-жа Цонка Гешева. 
Цонка Гешева: Искам да благодаря на г-ца Стела Балова и г-жа Николина Михова за 

изработения с много големи усилия проект. Наистина ни беше много трудно, а единствено 
помощ ни оказаха от „Социално подпомагане” – гр. Пирдоп и по-специално г-жа Анна Нейкова. 
Не сме ползвали услугите на консултанти. С този проект ще се реши проблема на 10 души 
инвалиди като държавата ще осигури 10 социални асистента за тях. Мисля, че тук имаше въпроси 
от г-н Стоил Карагьозов по финансовата част на проекта. 

Стоил Карагьозов: Да! Искам да попитам от къде ще се подсигурят средства за устойчиво 
развитие на проекта за следващата година? 

Мария Вътева: Бюджетът е разработен за 12 месеца. След изтичането на този срок, 
средствата вече ще бъдат предмет на друг бюджет. По думите на г-жа Анна Нейкова може би 
след изтичането на 12-те месеца ще последва финансиране от държавата. 

Стоил Карагьозов: Искате да кажете да разбираме, че устойчивостта на проекта ще се 
обсъжда след разглеждане на документацията по проекта. 

Мария Вътева: През първите няколко месеца ще е малко по-стресово, но след това средствата 
ще се превеждат регулярно. 

Стоян Гарчев: Не съм много запознат, но според мен трябва да е ясно кога ще се дадат 
парите. Проектът ще бъде финансиран, но все пак Общински съвет Антон трябва да вземе 
решение. 
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Мария Вътева: Нашият проект е на 167 000лв., като диапазонът е от минимум 86 000лв. до 
250 000лв. 
 Стоян Гарчев: Много добре знаете, че не можем да платим 160 000лв. 

Стоил Карагьозов: Не се ли осигури устойчивостта за вторите 12 месеца, ще има санкция 
върху верифицирането на първите 12 месеца. По принцип аз съм „ЗА” проекта – нека се опита! 

Стоян Гарчев: Съгласен съм. 
Стоил Карагьозов: Нека да видим в кой бюджет ще влезе това дофинансиране. 
Мария Вътева: Включени са разходите за лични асистенти, т.е заплати за 10 човека по 8 часа 

на ден. 
Стоил Карагьозов: В последствие може да се окаже, че са по-малко на брой. Иска се 

устойчивост за максимум 10 души, ако са повече вече се преминава по друга програма с друг 
гранд. Това са забележките ми, иначе аз принципно съм „ЗА”. 

Мино Димитров: Аз също съм „ЗА”. 
Татяна Семкова: Нека да гласуваме! 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА с 9 гласа „ЗА”, Татяна Александрова 
Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, 
Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев, Стоян Иванов Гарчев, Донка Маринова 
Николова и Мино Ленков Димитров и 2 гласа «ВЪДЪРЖАЛ СЕ» на Иван Ненчев Червенков и 
Сашо Найденов Александров, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 1 7  
 

1. Дава съгласие Община Антон да кандидатства с проектно предложение по схема за 
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома" по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”. 
 

2. Създава  Звено за услуги в домашна среда към  Домашен социален патронаж – община 
Антон, което е  общинска структура без самостоятелна правосубектност. Структурата, 
числеността и правилника за дейността на звеното ще се одобрят с последващо решение 
на Общински съвет при спечелване на проекта. 
 

3. С цел гарантиране устойчивост на проектните  дейности на Звеното за услуги в домашна 
среда и във връзка с  изпълнение на т.7.8 от чл.7 «Други специфични условия» на Договор 
за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси", който ще 
бъде сключен между Община Антон и Министерство на труда и социалната политика при 
одобрение на проекта, възлага на Кмета на Община Антон да осигури от общински 
бюджет издръжка за устойчивост на дейностите в размер до 250 000 (двеста и петдесет 
хиляди) лева за срок от 1 (една) календарна година. 

 
4. Лицата ползващи почасови социални услуги за: лична помощ; социална подкрепа и 

социално включване; комунално-битови дейности, предоставяни от Звеното за услуги в 
домашна среда към Домашен социален патронаж-община Антон, заплащат такса,  
обвързана с продължителността на услугата и с личните им доходи. Същата е  
регламентирана  в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги в община Антон. 

 
5. Възлага на Кмета на община Антон да предприеме всички последващи действия във 

връзка с изпълнение решението на Общински съвет. 
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• По докладна записка №372/ 21.06.2012 година относно допълнение на Наредбата за 
определяне и администратиране на местни такси и цени на услуги в Общината. 

Маруся Атанасова: На заседание на комисията говорихме, че нещата трябва да се 
прецизират, но иначе сме „ЗА”. 
Донка Николова: И аз мисля така. 
Татяна Семкова: Да пристъпим към гласуване. 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА с 9 гласа „ЗА”, Татяна Александрова Семкова, 
Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Цвятко 
Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев, Стоян Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и 
Мино Ленков Димитров и 2 гласа «ВЪДЪРЖАЛ СЕ» на Иван Ненчев Червенков и Сашо 
Найденов Александров, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 1 8  
 

I. На основание чл. 21 ал.1 т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Общински съвет Антон приема изменения и допълнения на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Антон, както 
следва: 

 
В Раздел III „ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи и други 

общински социални услуги” от Наредбата се  създава нов чл.25 А със следното съдържание:  
         „ Чл. 25 А (1) Потребители, които се  ползва от социалните  услуги на Звеното за услуги в 
домашна среда към  Домашен социален патронаж- община Антон, предоставяни по  схема за 
безвъзмездна финансова помощ ”Помощ в дома” на Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси” 2007-2013 г., заплащат месечна такса. Таксата е определена диференцирана 
ставка в зависимост от дохода на потребителите както следва: 
 

Потребители, чийто доход е равен или по-
нисък от: 

 
Коефициент 

Диференцирана ставка за 
потребителска такса 

1. Гарантирания минимален доход  
(ГМД) 

1.0 0.17 лв./час 

2. Двукратния  размер на ГМД 1.1 0.19 лв./час 
3. Трикратния размер на ГМД 1.3 0.22 лв./час 
4. Четирикратния  размер на ГМД 1.5 0.26 лв./час 

5. Петкратния размер на ГМД 1.8 0.31 лв./час 

6. Шесткратния размер на ГМД 2.0 0.34 лв./час 

 
    ГМД се определя  ежегодно с ПМС, през 2012 г. се равнява на 65 лв. 
 
(2)  Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени часове за 
услуги, умножени по съответната диференцирана ставка.   

 
(3) Потребителите с доходи, надвишаващи шест кратно гарантирантирания минимален доход, 
ползват услуги по проекта, като заплащат пълната цена на услугата - 1.70 лв./час. 
(4)  Потребителите деца, ползващи услуги по проекта не заплащат такса. 
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 II.  На основание чл.37 ал.З и чл.39 ал.1 т.4 и ал.2 от Закона за нормативните актове, 
задължава Председателя на Общински съвет да публикува направените промени. 
 

• По докладна записка №355/ 12.06.2012 година относно състояние и анализ на 
безработицата в Община Антон към 31.05.2012 година и обхват и насоченост на програмите за 
временна и трудова заетост. 

Татяна Семкова: Има ли някакви коментари по тази докладна записка? 
Маруся Атанасова: Отчайващо е състоянието на активното население. 
Мино Димитров: Според мен данните не може да са точни, защото има много лица, които са 

безработни, но не са се регистрирали в „Бюро по труда”. 
Татяна Семкова: Нека да гласуваме! 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация с 

11 гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 1 9  
 

1. Приема информацията за Състояние и анализ на безработицата в Община Антон към 
31.05.2012 година. 

2. Приема информацията за Обхват и насоченост на програмите за временна и трудова 
заетост. 
 

• По докладна записка №371/ 21.06.2012 година относно Информация за участието на 
община Антон в проекти и програми. 

Цонка Гешева: Към Докладната записка сме приложили информацията, има ли някакви 
въпроси? 

Стоян Гарчев: Да, има. Тук е написано всичко, което вече знаем. Няма никаква информация 
за проектите за реконструкция на площада и 6-те улици, по които и в момента се работи – до кога 
е срока за изпълнение, до къде се е стигнало, ще се спазят ли сроковете? Има анулирано решение 
от КЗК, а за това няма никаква информация. Какво ще се прави от тук нататък? Във вестника 
прочетох, че това била най-компетентната комисия. Питам Кмета как тогава КЗК отмени 
решение? Ще има ли санкции за комисията, заради непрозрачността? 

Другото ми запитване е относно проекта за енергийна ефективност за училището – какво 
става там? 

Мария Вътева: Собственото участие на община Антон в този проект е 55000 лв., които ние 
сме превели на 28.12.2010 година. Отделно Общината е превела на два транша 112000 лв. на 
фирмата-изпълнител, за да финализира проекта, но тези пари са безлихвен заем от бюджетни 
средства и които трябва да ни бъдат преведени от МРРБ след одобрение на разходите по проекта. 

Стоил Карагьозов: Авансът е 35%, 15% съфинансиране от Общината и останалите ги е 
подсигурила Общината. Мина много време, тези пари трябва да се потърсят. 

Цонка Гешева: По въпроса за двата обекта – „Реконструкция на площада” и 
„Благоустрояване на уличната мрежа” се изпълняват от една фирма, а именно „ВЕИ 
Консорциум”. Те работят доста мудно. В края на месец Декември миналата година изтеглиха 
работниците и обещаха, че ще дойдат през януари 2012, за да продължат работа. Знаете, че през 
месец Януари времето се влоши неимоверно много и това наложи с дата 22.12.2011 година да 
„замразим” обекта с акт 10. В продължение на 2 месеца и 22 дни изисквахме данни от 
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Метеорологичната станция и на съвместна среща между Общината, изпълнителя, строителния 
надзор, авторите на проекта  и консултантската фирма от 12 март 2012 „размразихме” обекта с 
Акт образец 11. Крайният срок, заедно с удължаването му изтича днес. От фирмата-изпълнител 
заявиха, че няма да могат да свършат работата в срок. Както е по договор, заради това те ще 
търпят санкции за всеки просрочен ден. Оказа се и че фирмата – ВЕИ Консорциум – изпълнител 
на обектите не е регистрирана по ДДС, а настояват за плащането на ДДС. 

Стоил Карагьозов: Добре, как тогава е спечелила търга? 
Цонка Гешева: Подбили са дъмпингово цената с около 500 000лв. До сега от строителния 

надзор има съставени три протокола за подмяна на основата под плочките по тротоарите по 
всички улици, което съответно може да доведе до ненавременното изплащане на другите 50% от 
стойността на обекта на изпълнителя от страна на Общината. Непрекъснато изникват допълнения 
– за подмяна на плочките, за изграждане на поливна система и други, които още повече забавят 
изпълнението. Плюс това бяха обещали, че няма да се премахват дървета, а се наложи, както 
изкореняване, така и рязане на клони от парка. По въпроса с поливната система на площада е 
трябвало да се помисли по-рано. Ще платим тези 800 лв., които иска арх. Ракаджиева за 
непредвидената поливна система, макар и с лишения от други неща. 

По обект „Реконструкция на реките „Гушева” и „Селска””: Заседанията на комисията бяха 
публични с широка обществена разгласа. И предложенията за цените се отваряха публично. 
Например ф-мата „Трансбилд” имаше по-добри технически показатели, но предлагаше по-висока 
цена, докато при Събев беше обратното. 

По въпроса с отмяна на решението искам да кажа, че КЗК  не отхвърли жалбата до нула, 
както твърди г-н Гарчев. На основание решението на КЗК назначената комисия пак се събра  
миналата седмица и обоснова преценката си. И все пак не можете да твърдите, че комисията е 
некомпетентна – тя бе оглавявана от нашият юрист г-н Чавдар Пенчев.  

Между другото на фирмата на Събев днес изпратихме Протокол №2 и Протокол №3 от този 
търг. За нас би било добре, ако Събев се откаже, защото оттока на реките вече спадна и трябва да 
се започва работа. 

Относно проекта „Рехабилитация на главен път Пирдоп-Антон-Розино” търгът се проведе 
между 3 фирми и с решение на комисията, в която участваха външни специалисти от АОП, 
едната от фирмите е отстранена, а последното заседание на комисията избра между останалите 2 
„Консорциум Автомагистрали и Трансбилд”. 

Не може да казвате, че Общината нищо не прави. Не искам да коментирам какво „намери” 
проверка от Държавен фонд „Земеделие” по изпълнения вече проект за „Реконструкция на 
вътрешната и външна водопроводна мрежа”. Търсиха монтирани кранове и от 5 намирахме един. 
не беше съхранена и табелата указваща строителството на обекта с пари по САПАРД. Наложи са 
да правим табела в последния момент, „да омайваме комисията”, че крановете са засипани, само 
и само да не търпим пак санкции. 

По друг проект – за ремонт стола на патронажа – елате да видите колко „добре” е изпълнен и 
този проект. Стените са се напукали, на места е олющена мазилката, крановете на радиаторите 
текат. Но не се заяждаме с тези неразбории, а с добра дума споменаваме това, защото е направено 
нещо за благото на Антон. 

Много съм възмутена от отношението ви към проекта „Помощ в дома”. По всички други 
общини, ОбС-ти са приели с охота кандидатстването по проекта. 

Стоян Гарчев: Кой е негодувал? 



Страница 7 от 14 
 

Цонка Гешева: Тук му е мястото да спомена и проекта, свързан с църквата. През месец май 
пристигна финансиране от  Междуведомствената комисия за бедствия, аварии и катастрофи. 
Трябва да започне строителство, но когато започнахме да търсим документите по този проект в 
деловодния архив на Общината нищо не открихме и никой не пожела да съдейства за намиране 
на информацията. Необходимите документи ни бяха предоставени от г-н Живков - Областния 
управител. Както знаете църквата е паметник на културата от местно значение. Вече имаме нова 
количествено-стойностна сметка. Сумите се отпускат от бедствия и аварии. По старото КСС са 
заложени ненужни ремонти – включени са и такива дейности, които вече са били изпълнени. С 
новото КСС се описват нещата, които наистина трябва да се направят. Ще се проведе и търг за 
изпълнител на проекта. 

На г-н Иван Червенков му се наложи да напусне заседанието с разрешение на г-жа 
Председателя на Общински съвет Антон. 

Последва спор между г-жа Цонка Гешева и г-н Стоян Гарчев относно проекта за църквата, но 
г-жа Татяна Семкова предложи да не се отклоняват от дневния ред. 

Татяна Семкова: Нека пристъпим към гласуване. 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация с 8 гласа „ЗА” Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся 
Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев, 
Донка Маринова Николова, Мино Ленков Димитров и 2 гласа „ПРОТИВ” на Сашо Найденов 
Александров и Стоян Иванов Гарчев, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 2 0  
 

Приема информацията от Кмета на Общината за участието на община Антон в проекти и 
програми. 
 

• По докладна записка №342/ 11.06.2012 година относно отдаване под наем на общинска 
сграда Млекопункт. 

Мино Димитров: Тук има промяна. На г-н Антон Антонов му се отнемат правата за 
изкупуване на мляко, така че ще трябва да отложим това разглеждане за следващата сесия. 
Стоил Карагьозов: След като тук има разделяне на сградата (за млекопункт се използва 
само втори етаж), аз предлагам принципно да вземем решение да се направи тръжна 
процедура. 
Цонка Гешева: Както спомена г-н Димитров, наистина на досегашния изкупвач му е отнет 
лиценза. Искахме да говорим с г-н Семко Семков той да изкупува млякото временно. По 
принцип няма да може да се изкупува мляко от хора собственици на 2-3 крави. 
Мино Димитров: Да, но на територията на Общината няма регистрирана ферма. Хората по 
между си може да направят сдружение, но това едва ли ще стане. Пък и може да се появят и 
други лица, които се занимават с изкупуване на мляко. Общината разполага с изградена за 
целта сграда – Млекопункт, но тя нищо не може да направи, ако не се появи нов изкупвач 
на мляко. Трябва да се потърси нов изкупвач. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация с 

10 гласа „ЗА”, Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев, Стоян 
Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова, Сашо Найденов Александров, Мино Ленков 
Димитров, Общински съвет Антон взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1 2 1  

 
Дава правото на Кмета на Общината да започне процедура за провеждане на търг за отдаване 

под наем на част от общинска сграда Млекопункт (втори етаж) при първоначална цена 2,50 лв./ 
м2. 

 
• По докладна записка № 360/ 13.06.2012 година относно затрудненото паркиране на 

площад „Съединение”.  
Стоил Карагьозов: На комисиите вече подробно се обсъди тази докладна записка. Излязохме 

с предложение за следното решение: Да се регламентира временен престой на доставчиците на 
стока. 

Маруся Атанасова: По-точно беше да се издаде разрешение на търговеца  Христо Ганчовски 
(чийто магазин е в близост до автобусната спирка) за спиране на доставчици, но  с времетраене 
не повече от 15 минути. 

Мино Димитров: При други нарушения и неспазване на даденото разрешение да си се пишат 
глоби. 

Стоил Карагьозов: Тук се съгласихме и с допълнението в Наредбата за определянето и 
администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон, което 
касае промяна на цените за извършване на технически услуги. 

Татяна Семкова: Ако няма други коментари, нека да гласуваме по отделно точките! 
 
На основание чл. 21, ал.2  от ЗМСМА с 10 гласа „ЗА” взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 2 2  

 
Общински съвет дава своето съгласие, да се допълни „Наредбата за осигуряване на 

обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда 
и противопожарната охрана на територията на община Антон”, ред в раздел ІV – Осигуряване 
на безопасно движение, чл.11, т.1  да се допълни : 
“и с разрешение от кмета на търговците за извършване на  товарно-разтоварни работи.” 
 

На основание чл.21, ал.2  от ЗМСМА с 10 гласа „ЗА” взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 2 3  
 

Общински съвет дава своето съгласие, да се допълни „Наредбата за определянето и 
администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон”, 
РАЗДЕЛ  ІV Такса за технически услуги: 
 

По Чл. 29, т.3 да се промени на: 
„ презаверяване на скици от издаване, на които са изтекли 6 месеца - 5.00лв.” 

По чл. 29, т.9: 
„издаване на мотивирано предписание по чл.135, ал.3 от ЗУТ – 30.00лв и становище от главния 
архитект – 20.00лв, общо 50.00лв.” 

По чл. 29, т.10: 
«процедиране и разглеждане на подробни устройствени планове и техните изменения: 
10.1 до 3 парцела/имота – 30.00лв/ 
10.2 над 3 парцела /имота/ - 50.00лв.» 
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По чл. 29, т.14: 
„за разглеждане от ОЕСУТ (Общински експертен съвет за устройство на територията)на проекти 
на база разгъната застроена площ: 
14.1 за жилищни сгради – не по-малко от 30.00лв. 
14.2 за нежилищни сгради – не по-малко от 50.00лв.” 
 

По чл. 29, т.21: 
„издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация – 100.00лв.” 
 

По чл. 29, т.22: 
„Попълване на приложение към данъчните декларации – 5.00лв.” 
 

По чл. 29, т.23: 
„Издаване на удостоверения от различен характер – 5.00лв.” 
 

По чл. 29, т.27: 
„становище за въвеждане в експлоатация – 50.00лв.” 
 

По чл. 29, т.28: 
„за издаване на молба – декларация до съда – 5.00лв. ” 
 

И да се допълни: 
„ т.30 Такса удостоверение за търпимост на сгради – 20.00лв.” 
„ т.31 такса удостоверение по чл.52 от ЗКИР (Закон за кадастър и имотни услуги) – 20.00лв.” 
 

• По докладна записка №356/ 12.06.2012 година относно дялово участие в „МБАЛ – 
Пирдоп” на община Антон. 
Татяна Семкова: Има ли коментари? 
Николай Дончев: Ние вече излязохме със становище на комисиите - „ЗА”, но само при условие, 
че МБАЛ премине в акционерно дружество. 
Стоил Карагьозов: Съгласен съм, за да се закупят акции, а не дялове. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.9 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация с 9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, 
Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Николай Дончев Дончев, Стоян Иванов 
Гарчев, Донка Маринова Николова, Сашо Найденов Александров, Мино Ленков Димитров и 
един глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” на Цвятко Райков Лумбев, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 2 4  
 

Община Антон да закупи 10% от изчислените дялове (15 077), т.е. 1507 дяла за Община 
Антон от капитала на дружество „МБАЛ-Пирдоп”, при цена 10 лв. за дял (1507 Х 10 = 15070 лв.), 
само при условие че МБАЛ премине в акционерно дружество. 
 

• По докладна записка №378/ 22.06.2012 година относно неразплатени стари задължения. 
Стоил Карагьозов: По първия договор с фирма „Козирог” за поставянето на детски 

съоръжения трябва да се изчисти задължението. По втория договор за геодезия категорично 
отхвърляме задължението. Това не е предмет на община Антон, а по-скоро на строителния 
надзор. По следващия договор за подмяна на водопровода – изплащането да стане след 
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представяне на цялата техническа документация /досие/ до акт 15. За да не търпи общината 
санкции трябва да е готово всичко до акт 15. 

Стоян Гарчев: Говорите глупости. 
Стоил Карагьозов: Трябва да се уведоми фонда, че е платено с други средства. 
Николай Дончев: Аз искам да се върна към договора за трасиране (геодезическите услуги). 

Смятам че трябва да се плати, ако е подписано от някой от Общината. 
Цонка Гешева: Подписан е само един протокол от човек от Общината – от Цветелина 

Костова. 
Николай Дончев: Тогава трябва да се провери стойността и това, което е като сума да се 

разплати. Относно договора за авторски контрол с арх. Ракаджиева? 
Стоил Карагьозов: Този договор въобще не е трябвало да се сключва. Архитект Ракаджиева 

трябва да представи протоколи по дати за това, че е идвала и е извършвала определена работа и 
то двустранно подписани от нея и от Общината. Според мен трябва да се регламентира как ще се 
заплаща авторския надзор. Предлагам по тази докладна записка да вземем отделни решения за 
всеки договор. 

Татяна Семкова: Добре, започваме да гласуваме точка по точка. 
 
На основание чл.21 ,ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация с 

9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев, Стоян 
Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова, Сашо Найденов Александров и един глас „ПРОТИВ” 
на Мино Ленков Димитров, Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 2 5  

 
1. Дава разрешение на Кмета на община Антон да изплати 1705.20 лв. неразплатени стари 

задължения по договор №166/12.09.2011 година между Общината и фирма „Козирог” за 
поставяне на детски съоръжения на територията на село Антон. 

2. Сумите да бъдат взети при преизпълнение на приходни параграфи по местни приходи с 
актуализация на Бюджет 2012. 

 
На основание чл.21 ,ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация с 

10 гласа „ЗА”, Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев, Стоян 
Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова, Сашо Найденов Александров, Мино Ленков 
Димитров, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 2 6  
 

1. Дава разрешение на Кмета на община Антон да изплати редуцирана сума от неразплатени 
стари задължения по договор за трасиране от 10.10.2011година - по проект 23/322/00289 от 
23.10.2009 година, съобразно извършената работа и двустранно подписани протоколи между 
Общината и физическото лице Стоян Иванов – геодезист. 

2. Сумите да бъдат взети при преизпълнение на приходни параграфи по местни приходи с 
актуализация на Бюджет 2012. 

На основание чл.21 ,ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация с 
10 гласа „ЗА”, Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
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Атанасова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев, Стоян 
Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова, Сашо Найденов Александров, Мино Ленков 
Димитров, Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 2 7  

 
1. Да бъде представена подробна количествено-стойностна сметка по договора за подмяна на 

водопровод от 17.10.2011 година. 
2. На следващо заседание на Общински съвет Антон да се разгледа и обсъди. 
 
На основание чл.21 ,ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация с 

10 гласа „ЗА”, Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев, Стоян 
Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова, Сашо Найденов Александров, Мино Ленков 
Димитров, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 2 8  
 

1. Дава правото на Кмета на община Антон да изплати неразплатените суми за реално 
направените разходи по Договор от месец октомври 2011 година за авторски надзор с арх. 
Ракаджиева  на обект „Реконструкция площад”, след представяне на двустранно подписани 
протоколи от община Антон и от арх. Ракаджиева по дати. 

2. Сумите да бъдат взети при преизпълнение на приходни параграфи по местни приходи с 
актуализация на Бюджет 2012. 

 
Стоян Гарчев: Моля да изляза от залата! 
Татяна Семкова: Можете да излезете. Предлагам да направим почивка за 10 минути. 

 
• По докладна записка №359/ 13.06.2012 година относно провеждане на търг за продажба 

на общинско място – имот № 296 028. 
Стоил Карагьозов: Комисията вече има становище. 
Мино Димитров: Тъй като вече има определена цена на два имота, които са в съседство на 

посочения, цената да не се променя, а да остане същата – 1375лв. на дка. 
Татяна Семкова: Нека да гласуваме! 
 
Поради отсъствие на Стоян Гарчев, той не взе участие в  няколко гласувания. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, с 9 гласа „ЗА” Татяна Александрова Семкова, 

Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Цвятко 
Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев, Донка Маринова Николова, Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 2 9  

 
Дават своето съгласие Кмета на Общината да започне процедура за провеждане на търг за 

продажба на недвижим имот ПИ № 296 028, собственост на община Антон, намиращ се в 
местността „Еленско” с площ от 0,439 дка и определят първоначална тръжна цена от 1375 лв./ 
дка. 

• По докладна записка №374/ 22.06.2012 година относно Предложение от Нено Стойнов 
Гарчев с вх. №364/14.06.2012 година. 
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След обсъждане още на комисиите, сега нямаше коментари и всички излязоха с единодушно 
становище. 

 
На основание чл.21 ,ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация 

със 9 гласа „ЗА”, Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев, Донка 
Маринова Николова, Сашо Найденов Александров, Мино Ленков Димитров, Общински съвет 
Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 3 0  
 

Отхвърля предложението на Нено Стойнов Гарчев с вх. №364/14.06.2012 година. 
 

• По докладна записка №379/ 22.06.2012 година относно Заявления със следните номера - 
№ 362/14.06.2012 година и №363/ 14.06.2012 година за отдаване под наем на части от общински 
имот с № 139 013. 

Стоил Карагьозов: Двете комисии излязоха с общо предложение. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация с 

9 гласа „ЗА”, Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев, Донка 
Маринова Николова, Сашо Найденов Александров, Мино Ленков Димитров, Общински съвет 
Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 3 1  

 
Дава правото на Кмета на Общината да започне процедура за провеждане на търг за отдаване 

под наем на части от парцел №139013, за срок от 4 години и първоначална цена, съгласно 
Наредбата за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги в община 
Антон в размер на 20лв/дка за една година. 

 
 Г-н Гарчев се извини и взе своето място и участие в следващите гласувания. 
 

• По докладна записка №381/ 22.06.2012 година относно Молба № 348/07.06.2012 година 
за искане на еднократна помощ от Мария Маринова. 

Социалната комисия след допитване до „Социално подпомагане” – село Антон установи, че 
лицето Мария Маринова отказва да си отработи часове, поради което и не получава социално 
подпомагане. 
Стоил Карагьозов: Категорично отхвърляме тази Молба. 
Радка Христова: В нашата комисия (социална) излязохме със становище, че не трябва да се 
отпускат пари на това лице. 
Татяна Семкова: Да гласуваме! 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация с 

10 гласа „ЗА”, Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев, Стоян 
Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова, Сашо Найденов Александров, Мино Ленков 
Димитров, Общински съвет Антон взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1 3 2  

 
Отхвърля Молба с № 348/07.06.2012 година от Мария Маринова за искане на еднократна 

помощ. 
 
• По докладна записка №387/ 27.06.2012 година относно Становище за преместване на 

будка за вестници. 
 Таня Семкова: Уважаеми съветници, да гласуваме! 
 

На основание чл.21 ,ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация 
с 10 гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 3 3  

 
Дава своето съгласие за временно преместване на будката за вестници на тревна площ  в 

югоизточната част на парка, до югозападната част на оградата на Църковния двор, поради 
неотложни строителни работи по „Реконструкция на площад „Съединение””. 

 
• По докладна записка №386/ 27.06.2012 година относно предложение за определяне на 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – село Антон за защитено училище. 
 
На основание чл.21 ,ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация 

с 10 гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 3 4  
 

Дава своето съгласие община Антон да представи документи в Министерство на 
образованието и науката за кандидатстване ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – село Антон да 
бъде обявено за защитено училище. 

 
• По Молба №337/ 30.05.2012 година относно финансова помощ за закупуване на 

лекарство за обезпаразитяване на кози. 
Мино Димитров: Твърдо„ПРОТИВ”. Общината може да купи лекарство само за пръскане в 

ЦДГ, паркове и подобни, но не и за лични нужди. По тази логика трябва да гласуваме да даваме 
пари на всеки. 
 Татяна Семкова: Да гласуваме! 
 

На основание чл.21 ,ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация с 10 гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 3 5  

 
Отхвърля Молба №337/ 30.05.2012 година относно искане на финансова помощ за 

закупуване на лекарство за двукратно къпане на кози. 
 
• По искане на становище №382/ 25.05.2012 година относно осигуряване на средства от 

бюджета на Общината в размер на 800 лв. за създаване на поливна инсталация по проекта за 
реконструкция на площад „Съединение”. 
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Татяна Семкова: След разглеждането на комисията получих нова количествено-стойностна 
сметка, която възлиза на 700 лв. 

Стоил Карагьозов: Ще разгледаме този въпрос на следващото заседание на Общински 
съвет, когато ни бъде предоставена тази КСС. 

 
• По Уведомление №376/ 22.06.2012 година от Кмета на Общината относно ползване на 

платен годишен отпуск. 
Цонка Гешева: Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-жи и г-да Общински съветници, 

уведомявам Ви, че ще ползвам платен годишен отпуск считано от 18 юли 2012 година за 10 дни. 
През този период със Заповед за заместването ми ще бъде определена Мария Александрова 
Вътева – Главен счетоводител в община Антон. 
 Татяна Семкова: Това беше всичко по дневния ред. Да преминем към други въпроси, ако 
има такива. 
  Един от жителите на селото изложи свой проблем относно прокопаване на канал. 
Съветниците му обясниха подробно и след дадените му насоки го посъветваха как трябва да 
постъпи, за да разреши ситуацията по законен път, за да не търпи санкции и да не му бъде 
съставен акт. 

След приключване на дневния ред, заседанието беше закрито в 21:30 часа 
Следващо заседание ще се проведе в края на месец юли. 
 

 
 
 
 

Председател:………………. 
/Татяна Семкова/ 

 
 
 
 

Протоколчик:……………… 
/Тереза Дончева/ 


