
Страница 1 от 6 
 

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 2  

 
 

Днес, 27.07.2012 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. Отмяна на Решение № 131 от Протокол №12/ 29.06.2012 година на ОбС-Антон. 
2. Функциониране и развитие на Читалище „Христо Ботев - 1925”. Проблеми. 
3. Разглеждане на Молба с вх. №390/ 29.06.2012 година. 
4. 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. Цвятко Райков Лумбев 
6. Николай Дончев Дончев 
7. Донка Маринова Николова 
8. Сашо Найденов Александров 
9. Мино Ленков Димитров 

 
На заседанието присъства и г-жа Мария Александрова Вътева – определена за заместваща 

Кмета на Община Антон със Заповед №94/ 05.07.2012 година, 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? 
Тъй като нямаше предложения, дневният ред беше гласуван и приет точка по точка с 9 гласа 

«ЗА». 
 

• Заседанието започна с разглеждане на Заповед № ОС – 44 от 19.07.2012 година от 
Областния управител на Софийска област г-н Красимир Живков, придружена с Докладна 
записка №438/ 26.07.2012 година. 

Татяна Семкова: На заседание на Комисията по селищно устройство, териториално 
устройство и земеделие членовете излязоха със становище. 

Стоил Карагьозов: Становището на Комисията е да се отмени Решение № 131 и да се 
възложи на Кмета на община Антон да пристъпи към подготовка на документи за установяване 
на собтвеността  на имот № 139 013, а на следващото заседание на Общински съвет да се вземе 
решение за процедура по актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост.  
Тъй като нямаше възражения и всички съветници се съгласиха със становището на Комисията се 
пристъпи към гласуване. 
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 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 6  
 

1. Отменя Решение № 131 от Протокол № 11/ 29.06.2012 година на Общински съвет Антон. 
2. Възлага на Кмета на Общината да пристъпи към подготовка на документите за 
установяване на собственост на имот №139 013. 

 
• По докладна записка №441/ 26.07.2012 година относно Информация за 

функционирането, развитието и проблемите на Читалище „Христо Ботев - 1925” село Антон. 
Татяна Семкова: Давам думата на г-жа Донка Николова – Председател на Читалищното 

настоятелство. 
Донка Николова: Вие всички вече сте се запознали с тази информация, ако имате някакви 

въпроси мога да ви ги разясня. Искам само да подчертая, че в момента един от най-големите ни 
проблеми са свързани с внедряването на отоплителна инсталация. Става въпрос за отопление на 
големия салон, тъй като такова там липсва, а там се провеждат репетициите на всички самодейни 
състави и на децата от ЦДГ „Българче” и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” село Антон, освен това 
там се изнасят всички представления и концерти. Страшно е некомфортно и неприятно да се 
работи в една студена зала и особено когато там репетират и деца. Имаме Заповед с отказ за 
финансиране на наше заявление за подпомагане. В тази връзка искам да ви попитам имате ли 
някакви предложения за проекти за отопление на сградата и по-точно на салона, за които бихме 
могли да кандидатстваме? 

Стоил Карагьозов: Само искам да попитам Читалището общинска собственост ли е или е 
собственост на Читалищното настоятелство? Ако е собственост на Читалищното настоятелство 
може да се кандидатства по мярка 321 „Основни услуги за населението в селските райони”. 

Донка Николова: Сградата е Общинска собственост. 
Стоил Карагьозов: Добре. Ако беше собственост на Читалищното настоятелство, можеше то 

да кандидатства по мярка 321 като бенефициент, само че с отговора на въпроса ми това отпада 
като вариант. Общината не е финализирала друг проект, не го е отчела. 

Цветелина Костова: Може да се кандидатства и от името на Общината. Има изменение в 
Наредбата от миналия месец и вече Общината може да кандидатства и с втори проект 
едновременно. 

Николай Дончев: Г-жо Костова, нали и преди време повдигахме този въпрос. Идваха фирми, 
правиха огледи. Правиха се и проекти за енергийна ефективност на Читалището и нещата някъде 
спряха тогава. 

Стоил Карагьозов: Направен ли е енергиен одит и от коя година е? 
Цветелина Костова: Направен е през 2011 година. 
Стоил Карагьозов: Тогава одитът е актуален. 
Мино Димитров: Бяха отпуснати някакви средства?! 
Татяна Семкова: Тези средства бяха отпуснати за Библиотеката, която се намира всградата на 

Читалището. 
Последва дискусия между г-жа Донка Николова  и г-н Мино Димитров за споменатия отказ 

за финансиране. Г-н Мино Димитров се поинтересува какви са били причините за това. 
Донка Николова: Причината може да бъде и изчерпания лимит, но това е без значенние в 

момента. Важно е да видим какво може да се прави от тук нататък. В момента за нас е важно да 
разрешим проблема с отопляване на салона. 
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Николай Дончев: Има проект, който по една или друга причина е бил отхвърлен. Какъв е 
проблема отново да се кандидатства с него. Г-жа Цветелина Костова казва, че няма никакъв 
проблем? 

Мария Вътева: От тази гледна точка и аз не виждам да има проблем. 
Цвятко Лумбев: Не трябва ли да се направи нов проект? 
Николай Дончев: Не, не трябва да се прави нов. Може да се допълни или пък нещо да 

отпадне, консултантите ще се заемат с актуализацията. 
Мино Димитров: Аз предлагам да възложим на Кмета да се подготви проект, който да се 

разгледа на следващата сесия на Общински съвет. 
Мария Вътева: Не мисля, че времето ще бъде достатъчно. В толкова кратък срок може да не 

успеем да го подготвим. 
Николай Дончев: Не, просто на следващата сесия да се докладва каква готовност има – този 

проект може ли да се внесе или не. 
Стоил Карагьозов: Има ли старо решение на Общински съвет за кандидатстване с този 

проект? 
Цветелина Костова: Не, има решение на Читалищното настоятелство. 
Стоил Карагьозов: Така значи няма решение. Аз имам предложение за решение община 

Антон да кандидатства по мярка 321 с проект Енергийна ефективност на Читалището или 
Обновяване на Читалището съобразно мярката, която е отворена. Без решение нищо не може да 
стартира, а днес е отворена мярката  срокът е един месец считано от днес, т.е до 27.08.2012 
година. 

Цвятко Лумбев: Не виждам какъв е проблема и защо не се кандидатства с изготвения проект. 
Стоил Карагьозов: Трябва първо да се актуализира от консултанти, защото там влизат 

финансови отчети. Моето предложение е Общинския съвет да даде съгласие за кандидатстване с 
проект за реновиране на Читалището и въвеждане на мерки за енергийна ефективност по ОПРСР. 

Цветелина Костова: Ако може само да вметна, че има три направления за кандидатстване – за 
пътища, за спорт и за култура. Ние вече сме кандидатствали за път, а може да кандидатстваме по 
две направления. Остава да се избере дали да е за спорт или за култура. 

Стоил Карагьозов: От Общински съвет се иска да се даде право да се кандидатства. 
Мино Димитров: В случая ще е необходимо и решение от Читалищното настоятелство. 
Татяна Семкова: Предлагам да гласуваме за приемане на информацията за сведение и за така 

направеното предложение от г-н Стоил Карагьозов, като г-жа Донка Николова и г-жа Маруся 
Атанасова няма да вземат участие в това гласуване, поради конфликт на интереси. 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА със 7 гласа „ЗА”, Татяна Александрова 
Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Николай 
Дончев Дончев, Сашо Найденов Александров и Мино Ленков Димитров, Общински съвет Антон 
взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 3 7  
 

1. Приема за сведение Информация за функционирането, развитието и проблемите на 
Читалище „Христо Ботев - 1925” село Антон. 

2. Предлага на Кмета на община Антон да се започне работа по изготвянето на проект за 
реновиране на Читалището и въвеждане на мерки за енергийна ефективност по 
ОПРСР. 

 
• По докладна записка №440/ 26.07.2012 година относно Молба с вх. № 390/ 28.06.2012 

година. 
Стоил Карагьозов: Комисията разгледа Молбата и излезе с предложение за решение: Възлага 

на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия по подготвяне на документи за 
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процедура по отдаване под наем чрез конкурс на хижа „Планински извори”. Трябва да се провери 
дали и имота – земята също е включен в годишната програма или само сградата. 

Цветелина Костова: Земята не е включена, а само сградата. 
Стоил Карагьозов: Комисията по селищно устройство, териториално устройство и земеделие 

към ОбС – Антон излезе с предложение за решение: Възлага на Кмета на Общината да 
предприеме необходимите действия по подготовката на документация за започване на процедура 
за отдаване под наем чрез конкурс на хижа „Планински извори”.  

 
 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, Сашо Найденов Александров, Донка Маринова 
Николова и Мино Ленков Димитров, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 3 8  
 

1. Възлага на Кмета на община Антон на следващо заседание на ОбС да внесе Мотивирано 
становище, придружено със съответните документи, касаещи собствеността на сградата 
хижа „Планински извори”.  

2. На следващо заседание на Общински съвет Антон, Кмета на Общината да е установил 
дали имот №012 001 може да бъде включен в Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост. 

 
• По докладна записка №435/ 24.07.2012 година относно промяна името на местност по 

проект „Подобряване туристическата инфраструктура в местността Свети Георги село Антон, 
община Антон” за отпускане на финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите 
дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година. 

Татяна Семкова: Вече има решение на Общински съвет за проекта, но е станала грешка с 
името на местността. 

Стоил Карагьозов: Комисията по селищно устройство, териториално устройство и земеделие 
към ОбС – Антон подкрепя проекта за решение. 

Татяна Семкова: Нека да гласуваме! 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, 

в съответствие с чл.5, ал.1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
Антон, съгласно Общински план за развитие, с 9 гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 3 9  

 
1. Изменя текста в свое Решение №93/ 27.04.2012 година от: Община Антон да кандидатства 
за безвъзмездна финансова помощ по мярка №313 „Насърчаване на туристическите 
дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2012 година с 
проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в местност ”Свети Георги”  
село Антон, община Антон” 
на 
„Подобряване на туристическата инфраструктура в местност „Над село”  село Антон, 
община Антон” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година. 
Местността „Над село”  е по плана за земеразделяне на землището на село Антон. 
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2. Проектът е в съответствие с Общински план за развитие на община Антон 2007 – 2013 
година и по специално на: 
Стратегическа цел: Изграждане на нова и подобряване на съществуващата социална 
инфраструктура; 
Приоритет: IV.4 Съхраняване, развитие и популяризиране на културно-
историческото наследство и спорта чрез изпълнение на мерки за подобряване на 
МТБ. 

3. Във връзка с подготовка на проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в 
местност ”Над селото”  село Антон, община Антон” да се извършат следните дейности: 
3.1. Избор на консултант за подготовка на Заявление за кандидатстване за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ; 
3.2. Изготвяне на проектно предложение в съответствие с Наредба № 32 от 12.09.2008 

година на Министерството на земеделието и храните за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на 
туристическите дейности” по Програмата за развитие на селските райони за периода 
2007 – 2013 година. 

4. Обекти предмет на интервенция по проекта няма да бъдат отдавани за стопанисване на 
други физически или юридически лица. 
 

• По докладна записка №439/ 26.07.2012 година относно постъпило отворено писмо и 
декларация от Цветелина Константинова Костова – Секретар на община Антон. 
 Татяна Семкова: Докладната записка е внесена от мен, тъй като Кмета на Общината е в 
отпуск. Проектът за решение е само да се приемат за сведение постъпилите документи от г-жа 
Цветелина Костова. Евентуално на следващото заседание на Общински съвет Антон, в 
присъствието на Кмета на Общината, въпросът ще се разгледа по-подробно. 
 Радка Христова: Не би било коректно да се обсъждат въпроси касаещи и друга страна в 
нейно отсъствие. 
Николай Дончев: Да, но не е коректно и да се представя информация, която е изкривена и да се 
заблуждава общинския съвет. 
Радка Христова: В момента няма кой да ви отговори, тъй като другата страна я няма. 
 Всички членове на ОбС-Антон се съгласиха с г-жа Председателя Татяна Семкова и г-жа 
Радка Христова. 
Мино Димитров: В такъв случай няма за какво да се гласува. 
Татяна Семкова: Оставяме тази Докладна записка за разглеждане на следващо заседание на ОбС-
Антон. 
 

Към Заседанието се присъедини и г-н Иван Червенков, който се извини за закъснението и 
след като г-жа Татяна Семкова му разреши, се включи в останалите гласувания. 
 

• По Заявление - Заявление №442/ 26.07.2012 година от г-жа Татяна Александрова 
Семкова – Председател на ОбС-Антон относно ползване на годишен платен отпуск. 

Татяна Семкова: Уважаеми г-жи и г-да Общински съветници, уведомявам Ви, че ще ползвам 
платен годишен отпуск считано от 30 юли 2012 година за 5 дни. За този период трябва да 
изберем мой заместник. 
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Има ли някакви предложения?! Аз предлагам за Заместник на Председателя на ОбС-Антон за 
периода 30.07.2012 – 03.08.2012 година г-жа Маруся Атанасова. 

Нека да гласуваме! 
 
На основание чл.26, ал. 3, т.2 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, Донка 
Маринова Николова, Сашо Найденов Александров, Мино Ленков Димитров и Иван Ненчев 
Червенков, Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 4 0  

 
Избира за Заместник на Председателя на ОбС-Антон за периода 30.07.2012 – 03.08.2012 

година, г-жа Маруся Атанасова. 
 

След приключване на дневния ред, заседанието беше закрито в 21:00 часа. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Протоколчик:……………… 
/Тереза Дончева/ 


