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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 3  

 
 

Днес, 31.08.2012 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. Концепция за развитието на Общинския пазар. 
2. Отчет за постъпилите суми от глоби и санкции по Наредбата за осигуряване на обществения 

ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда и 
противопожарната охрана. 

3. Информация от директорите на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” и ЦДГ „Българче” за 
готовността на учебната 2012/2013 година. 

4. Предучилищна подготовка на децата и готовност на училището за приемане в I клас. 
5. Информация за състоянието на транспорта на територията на община Антон и ученическия 

автобус. 
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. Донка Маринова Николова 
9. Мино Ленков Димитров 

 
От заседанието отсъстваха по уважителни причини съветниците Сашо Найденов Александров 

и Стоян Иванов Гарчев. 
 
На заседанието присъства и Цонка Гешева – Кмет на Общината, Мария Александрова Вътева – 

Директор на Дирекция АПОФСД/ Главен счетоводител в община Антон, Николина Михова – 
Младши експерт Управление на проекти в община Антон, г-жа Лена Николова - Директор на ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий” село Антон и жители на Общината. 

 
Заседанието беше открито в 19:00 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 разглеждането на Жалба №499/ 23.08.2012 година, 

Мотивирано становище №497/ 22.08.2012 година, Докладна записка № 500В/ 23.08.2012 
година и Докладна записка №500/ 23.08.2012 година, за да не задължаваме заинтересованите 
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лица да присъстват до края на заседанието. 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 9 гласа «ЗА». Той придоби следния вид: 
 

1. Жалба №499/ 23.08.2012 година. 
2. Мотивирано становище №497/ 22.08.2012 година. 
3. Докладна записка № 500В/ 23.08.2012 година. 
4. Докладна записка №500/ 23.08.2012 година. 
5. Концепция за развитието на Общинския пазар. 
6. Отчет за постъпилите суми от глоби и санкции по Наредбата за осигуряване на 

обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, 
околната среда и противопожарната охрана. 

7. Информация за състоянието на транспорта на територията на община Антон и 
ученическия автобус. 

8. Други. 

Заседанието започна с разглеждане на първата докладна записка. 
• По Жалба №499/ 23.08.2012 година от ползватели на пасища в Национален парк 

Централен Балкан. 
Дончо Петров (Жител на общината): Този проблем няма как да се реши на заседание на 

Общински съвет, но поне искаме вашата помощ и съдействие. Според мен тук трябва да се намеси 
Национален парк Централен Балкан или евентуално някоя друга по-висша държавна институция. 
Решихме да се обърнем към вас, защото миналата година, поради същия проблем аз бях лишен от 
субсидии. Тази година случаят пак ще се повтори, ще има и други, които ще бъдат лишени от 
субсидии. Все пак цяла година сме работили, а по този начин ще останем ощетени. 

Мино Димитров: На комисията разгледахме въпроса, г-жа Гешева е изпратила писмо до 
Национален парк Централен Балкан, придружено с вашата Жалба и ще очакваме отговор. 
Комисията по селищно устройство, териториално устройство и земеделие към ОбС – Антон 
решихме, че ако посоченото в Жалбата лице – Марин Георгиев Маринов продължава да изчертава 
чужди имоти, на следващата година няма да му се разреши да ползва общинските пасища. 

Дончо Петров (Жител на общината): Няма как да го спрете, защото договорите са за 4 години. 
Мино Димитров: Ще измислим някакво решение на проблема. 
Радко Георгиев (Жител на Общината): Трябва да му преброите стадото, защото по този начин 

лъже и Вас. Да се види кой с колко животни разполага. Той може да има 60 животни, а да ви 
показва, че има 100. 

Мино Димитров: Ама това не е към Общината. 
Радко Георгиев (Жител на Общината): Не е, но по този начин ви лъже и вас. За това тръгваме 

да ги броим ушните марки, за да видим точния брой. Защото на база бройката вие ни давате 
пасищата. 

Мино Димитров: Тези проверки не ги извършваме ние, а други господа. 
Цвятко Лумбев: Г-н Георгиев е прав, че по този начин се заблуждава и Общината. 
Мино Димитров: Съгласен съм, но по този начин ни обременяват с неща, които не са в нашите 

компетенции. 
Николай Дончев: Значи аз мога да дойда и да сключа договор да взема под наем и 1000 дка 

пасище и да имам само една овца. 
Дончо Петров (Жител на Общината): Не е точно така, защото Общински съвет вече е гласувал 

по 5 дка на едрия рогат добитък. Нашата молба е да се изпрати писмо до управлението на 
Национален парк Централен Балкан и до Разплащателна агенция, защото този проблем няма да 
може да се реши на местно ниво. 

Николай Дончев: Чия собственост са пасищата, за които претендирате? 
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Дончо Петров (Жител на Общината): На Централен Балкан. 
Цонка Гешева: Централен Балкан се разпорежда с тях. 
Николай Дончев: Добре, разпорежда се с тях, но ако са наша собственост може да издаваме 

някакъв документ на ползвателите, за да не бъдат наказвани от Разплащателната агенция, когато 
някой друг ги презастъпи. 

Към заседанието се присъедини г-н Стоян Гарчев – Общински съветник. 
Г-н Стоян Гарчев се извини за закъснението си и г-жа Татяна Семкова му разреши да заеме 

своето място. 
Радко Георгиев (Жител на Общината): От наша страна молбата към вас е да изпратите полския 

пазач да провери кой пашува и кой не пашува в определените му пасища. Според мен трябва 
Общински съвет да изиска проверка на броя на животните, които стопанисва. 

Татяна Семкова: Давам думата на г-жа Гешева. 
Цонка Гешева: По тази жалба е записано пасища в Централен Балкан и е дописано общински 

пасища, което всъщност ангажира Общински съвет. Отговорът ми е, че с пасищата, които попадат 
в границите на Национален парк Централен Балкан се разпорежда и ги отдава за паша пак 
Централен Балкан. Къде и как става разпределението - вие си разпределяте пасищата, а ние не 
присъстваме. Ходите на търг, теглите чоп и така нататък. Така че за това, какво сте получили като 
пасища от Централен Балкан, ние не можем да отговаряме. А по въпроса за 4-годишните договори 
– те бяха сключени за такъв срок по желание на всички, които искаха да ползват пасища. И те са на 
глава добитък. Освен това всички представихте документ от ветеринарен лекар за стопанисваните 
от вас животни. Съгласно тези документи сме ви отдали съответната площ за пасища. Договорите 
наистина са 4-годишни, но в тях има клауза за прекратяване, в случай че не са правомерно 
ползвани в съответен период. Така че спокойно може да се прекрати договора на всеки нарушител. 
Аз съм съгласна с това, че трябва да информираме и Държавна разплащателна агенция, защото и 
паленето на стърнища също е нарушение. Пратили сме писмо до г-жа Нела Рачевиц заедно с 
Жалбата ви, с молба да ни дадат отговор, за който ще ви информираме. Поемам ангажимента да 
уведомим Държавна разплащателна агенция за проблемите в община Антон с презастъпването при 
изчертаването на пасища. По принцип това не е в нашата юрисдикция, както знаете ние не 
издаваме скици на тези имоти. 

Радко Георгиев (Жител на Общината): Настоявам да се преброят животните на всеки. 
Николай Дончев: Ние няма да се превръщаме в арбитри между вас и други пастири, за да 

минаваме и да сверяваме ушните марки на животните. Г-жа Гешева много добре ви обясни, че ние 
сме ви дали документи, на базата, на които са ви дадени и пасищата. 

Мино Димитров: Отговорността я носят хората, които са ви издали тези документи, а не ние. 
Не може да се превръщаме в преброители на животните ви. 

По така разгледаната жалба не бе взето решение. 
 

• По Мотивирано становище №497/ 22.08.2012 година относно хижа „Планински извори” 
Цонка Гешева: Всичко е описано, базирано е на становище от юриста на Общината г-н Чавдар 

Пенчев и отговора на г-жа Нела Рачевиц – Директор на Дирекция Национален парк Централен 
Балкан. Докладната записка има връзка и с получено Заявление №511/ 30.08.2012 година. 

Мино Димитров: Разгледахме този въпрос на Комисията. Г-жа Гешева много правилно е 
отговорила какво е необходимо да се направи. 

Стоил Карагьозов: Точно така. Да се довърши процедурата и няма проблем. След като фирмата 
заснеме сградата на хижата и я нанесе на картата за възстановена собственост ще може да се 
процедира с нея и да се отдава под наем. 

Стоян Гарчев: Въпросът ми е може ли да се отдава под наем или не може? 
Николай Дончев: Мисля, че Молбата беше за закупуване или отдаване под наем на хижата. 
Мино Димитров: Принципно решение има и то беше да се довърши процедурата относно 

заснемането на хижата и нанасянето и върху картата за възстановената собственост. 
Стоил Карагьозов: В момента не може да се отдаде, защото не е нанесена в кадастъра. Фирмата 

още не е встъпила в длъжност. 
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Дончо Петров: От вчера е в длъжност, т.е работи. 
Стоил Карагьозов: В такъв случай от следващата седмица ще и се възложи да направи 

коректно заснемане на сградата в поземления имот, за да може самата сграда да бъде процедирана 
за отдаване под наем. 

Николай Маджаров (Жител на Общината): Ако може да кажа няколко думи. Вчера разговарях 
с хора от инициативния комитет – не знам дали е станало ясно. Те са осигурили финансиране, 
доколкото разбрах почти на 100 %. Съвсем малка част от финансирането за възстановяване на 
хижата може да се наложи да се търси от друго място. Едно от нещата, които са много важни е да 
бъде завършена документацията. Без значение кой ще се разпорежда с хижата, изготвянето на тази 
документация може да е само в плюс на село Антон. Както знаете тази документация се изготвя 
доброволно и няма да струва нищо на Общината. Архитектът и хората от инициативния комитет 
искат да използват времето за подготовка на документите. Едно от ключовите неща е намирането 
на проектната документация или становище, че тази документация не се съхранява. Ако зимата 
може да се използва за изготвяне на документацията, не виждам причина община Антон да не 
помогне. Много малко са случаите в днешно време – да дойде инвеститор, особено в село като 
Антон и да направи такова нещо. Защото ние никога няма да можем да възстановим хижата със 
собствени средства. 

Стоил Карагьозов: Със сигурност някъде по трасето е изкривена информацията, което не 
вярвам, че е умишлено. За да се тръгне да се възстановява нещо, то реално трябва да фигурира 
нанесено в кадастралния план. След като я няма тази сграда, значи тя не фигурира. Това означава, 
че дори не може да и се извади удостоверение за търпимост, а не може да става и дума за 
възстановяване на строителни книжа. Първата стъпка, която трябва да се направи е да се заснеме, 
да се нанесе в кадастралния план, да се издаде скица и тогава да се започне работа по 
възстановяване на строителните книжа. Това е чисто процедурно. За това не смятам, че Общинска 
администрация не спъва по какъвто и да е начин издаването на Удостоверението за търпимост или 
на надлежно Удостоверение за възстановени строителни книжа 

Николай Маджаров (Жител на Общината): Аз мисля, че не говорим за едно и също нещо. 
Стоил Карагьозов: Просто държа да го поясня, за да се знае, че реално в момента този въпрос е 

на ниво, независещо от Общината. За това, че се водят съдебни дела коя да е поддържащата фирма 
за района (от Мирково до Копривщица), никой няма вина. След като вече фирмата на всички 
инстанции е спечелила конкурса и са минали обжалванията, чак тогава може да се пристъпи към 
последващи действия. Всеки може да плати, за да се направи геодезическо заснемане, но ако не е 
нанесено в кадастралните карти – на никой не му върши работа. И реално след това вече от самите 
право имащи да издават скици, ако не са нанесени тези неща, пак не вършат никаква работа. 

Николай Маджаров (Жител на Общината): Това не се оспорва. Въпросът е, че те подготвят 
документацията, която касае самия ремонт на сградата на хижата. 

Стоил Карагьозов: Не могат да подготвят нищо, без да е нанесен самия обект. Нищо не могат 
да направят в момента. 

Стоян Гарчев: Това, което го казахте не е вярно. Според мен Общината иска да спре сделката. 
Просто, ясно и конкретно. Ето погледнете хубаво какво точно е отговорил г-н Чавдар Пенчев – 
юриста на Общината – вижте хубаво последния ред. Пише си точно, че не може да се продава, но 
може да се отдава под наем 

Дончо Петров: Добре няма нужда да спорим. Не е толкова голям проблем. Може да изчакаме 
следващото заседание на Общински съвет – Антон, когато евентуално Общината ще бъде готова с 
документите от своя страна и ще се вземе някакво решение. Г-н Маджаров е прав -  искаме да 
използваме зимата да подготвим плановете. Това е причината, но няма нужда от спорове, ще 
изчакаме още един месец. 

Стоян Гарчев: Няма да е един месец, а ще трябва една година. 
Николай Дончев: Истината е, че няма да е само един месец, а може би повече от година. Не е 

прав г-н Николай Маджаров. Аз съм сигурен на 99%, че в момента документация няма. А и да има 
такава, няма разрешение за ползване, няма акт №16, няма нищо и тепърва всичко ще трябва да се 
прави и да се подготвя. Другият вариант е след нанасянето в Кадастъра – тогава ще може да се 
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отдава под наем, с изискването  наемодателя да извади разрешение за експлоатация, което ще 
означава възстановяване на строителни книжа и всички други разрешения. Аз се занимавам с това 
от години и съм наясно с нещата, както и че това коства време, но не година, а много повече. 
Казвам го, защото на мен ми е пределно ясно, че това не може да стане за два месеца. Това са двата 
варианта – да се даде с разрешение за ползване или да се вземе сградата и от съответния наемател 
да се извади такова разрешение за ползване. 

Стоян Гарчев: Искам да кажа нещо. Община Антон е заинтересована хижата да се ремонтира и 
оправи. Някакви хора искат да я възстановят, а в момента Общината им пречи. В момента се прави 
план на хижата, а това е в наш интерес. Този план би струвал на Общината няколко хиляди лева. 
Хората го правят без да искат нищо от Общината. 

Дончо Петров (Жител на Общината): Фирмата”Зенит Гео” от понеделник вече е в длъжност. 
Цвятко Лумбев: И двата варианта са доста сложни, трудни и бавни. Дефакто няма какво да се 

отдаде сега като нямаме документация. 
Стоил Карагьозов: Като се стигне до този етап ще се прецени какво да се прави по-нататък. 
Николай Дончев: Истината е, че Общината трябва да движи по етапния ред за узаконяването 

на сградата. 
Стоил Карагьозов: Първо сградата на хижата трябва да се нанесе в Кадастъра, а след това да се 

извади Удостоверение за търпимост. 
Николай Маджаров: Това, което в момента е факт е, че двамата архитекти сега имат 

възможност да направят архитектурното заснемане. Това, което трябва да се направи от тяхна 
страна, те искат да го свършат до край, за да може, когато са готови другите документи за 
узаконяване и така нататък. 

Стоил Карагьозов: Добре. Никой не ви казва, че това в момента е безсмислена работа. Казва ви 
се, че процедурно, за да се стигне до край трябва другото да предхожда. Това, че използвате летния 
период за фактическото заснемане за възстановяване на строителните книжа няма проблем. Така 
направено конструктивното становище на сградата може да отлежи половин година. Но когато се 
оформят документално нещата чак тогава се преминава към него. 

Николай Маджаров (Жител на Общината): Но то не може да се довърши, ако ги няма 
чертежите. 

Стоил Карагьозов: Чертежите сега можете да ги правите. Заснемете. 
Николай Маджаров (Жител на Общината): Трябва да има две становища. А Общината може да 

поиска тези документи, ако ги има в Дирекция Архитектура и градоустройство. 
Стоил Карагьозов: Направете първа крачка и тогава действайте по-нататък. 
Николай Дончев: Не може да се направи пета стъпка, преди да е направена първа. 
Цонка Гешева: Добре. Но този инициативен комитет за сега е анонимен и ако г-н Дончо 

Петров е негов представител, трябва да е спечелил конкурс – да е взел хижата под наем или да я е 
закупил и тогава вече ще му отговорим. Недейте да говорите така и да обиждате Администрацията, 
че не си вършим работата и пречим на „сделката” за хижата. 

Мино Димитров: Решение е взето още на предишното заседание на Общински съвет-Антон – 
Кмета да внесе мотивирано становище и той го е представил. Какво да обсъждаме повече?! 

Татяна Семкова: Преминаваме към следващото обсъждане. 
 

• По Докладна записка № 500В/ 23.08.2012 година относно разрешение за съществуване 
на самостоятелни паралелки за учебната 2012/ 2013 година. 

Татяна Семкова: Комисията по култура, социална политика, опазване и спорт излезе с 
предложение за решение – да се разреши съществуването на маломерни самостоятелни паралелки 
за учебната 2012/ 2013 година и да се дофинансират, както е по докладната записка. 

Тъй като нямаше никакви разногласия Общински съвет – Антон премина към гласуване. 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация, чл.5, ал.4 от ПОДОбС – Антон и съгласно изискванията на чл. 11, ал.2 от Наредба 
№7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на 
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децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена /Изм. ДВ 
бр.17 от 28.02.2012 година с 10 гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното 
 
 Р Е Ш Е Н И Е  № 1 4 1  

 
1. Дава съгласие за съществуването на  самостоятелни паралелки за учебната 2012/ 2013 

година, съответно в: 
• I клас – 15 ученици; 
• II клас – 11 ученици; 
• III клас – 14 ученици; 
• V клас – 12 ученици; 
• VI клас – 12 ученици; 
• VII клас – 14 ученици; 
• VIII клас – 7 ученици. 

 
2. Дофинансирането на маломерните паралелки  да бъде предвидено в подготовката и 

разработването на Бюджет `2013г., в съответствие със законовите разпоредби и финансови  
възможности на общината в частта  „Собствени приходи”. 

 
•  По Докладна записка №500/ 23.08.2012 година относно информация за готовността на 

учебната 2012/ 2013 година, предучилищната подготовка на децата и готовността на училището за 
приемане в I клас. 

Татяна Семкова: Описано е какво трябва да се направи преди започването на учебната година. 
За детската градина има и предписание, което трябва да се изпълни. 

Цонка Гешева: Комисията вече е запозната с проблемите. Трябва да направим малък ремонт в 
кухненския блок на Детската градина, съгласно предписание, което са получили в ЦДГ. 

Татяна Семкова: Става въпрос за детската градина. Имат предписание от Областна Дирекция 
по храните, на 10.08.2012 година са им ходили на проверка. Предписанието е до 30.10.2012 година 
да се направи ремонт на стените и на таваните в кухненския блок, да се подмени част от 
кухненската посуда. Това означава, че на 30.10.2012 година ще се върнат отново в ЦДГ и ако не е 
изпълнено предписанието, със сигурност ще има санкции. 

Мино Димитров: Задължително трябва да се изпълни това, което е по предписание. 
Стоил Карагьозов: В съседните общини вече изпълниха тези предписания. 
Цонка Гешева: В училището пък има проблем със соларната батерия и нейното свързване. 

Вече сме изискали оферта от фирма „ЕРАТО” и чакаме нейното предложение. 
Мино Димитров: Трябва да допълним в решението и частта за извършването на ремонтни 

дейности. 
Татяна Семкова: Нека да преминем към гласуване! 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 

10 гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 4 2  
 

1. Приема информацията от директорите на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” и ЦДГ „Българче” 
относно готовността на учебната 2012/ 2013 година, предучилищната подготовка на децата 
и готовността на училището за приемане в I клас. 

2. Възлага на Кмета на Общината да възложи изпълнение на предписание от Областна 
Дирекция по храните от 10.08.20121 година, за ремонт на ЦДГ „Българче” село Антон, в 
срок до 30.10.2012 година и свързване на соларната система на ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” село Антон. 
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• По Докладна записка №495-А/ 21.08.2012 година относно Информация за Общински 
пазар – Община Антон 

Маруся Атанасова: Комисията по бюджет, финанси и нормативна уредба излязохме с 
предложение, че приемаме информацията за Общински пазар Антон, като становището на г-н 
Стоян Гарчев е че нямаме концепция за развитието на пазара. Все пак обсъдихме къде в бъдеще е 
подходящо да се ситуира пазара, но това ще е възможно след приключване цялостния ремонт на 
площада и главния път – бул. „България”. Иначе приемаме информацията от докладната записка. 

Николай Дончев: За в бъдеще трябва да обмислим варианта  за пазар да се ползва изградения 
навес по проекта ”Реконструкция площад село Антон”, като се избие вход откъм реката, над 
сградата на Общината, за да може евентуално да се вкарва стоката на търговците. 

Стоил Карагьозов: Има 5-годишен мониторинг на проекта. 
Стоян Гарчев: За да е ясно ще подчертая, че това, за което говори г-н Николай Дончев не е 

пазар. След пет години може и да стане пазар, но за сега не е. 
Стоил Карагьозов: Моят съвет е нищо да не се пипа, докато не изтече мониторинга върху 

проекта. 
Татяна Семкова: Преминаваме към гласуване! 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 

10 гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 4 3  
 

Приема информацията за Общински пазар – Община Антон от Кмета на община Антон. 
 

• По Докладна записка №501/ 24.08.2012 година относно Информация, отчет за 
постъпилите суми от глоби и санкции по Наредбата за осигуряване на обществения ред, 
поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда и 
противопожарната охрана 
 Маруся Атанасова: Комисията излиза със становище приема отчет за непостъпилите суми от 
глоби и санкции по Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, 
опазване на общинското имущество, околната среда и противопожарната охрана. Факт е че никой 
не е удовлетворен, че няма постъпили суми, а има констатирани нарушения. 

Г-жа Гешева обясни подробно и поименно на кои лица са съставени актове. Обясни и случая с 
един жител, който трябвало да си плати всички задължения към Общината, за да може да прибере 
една топола от своя имот, която пък била прибрана от горски служител. 

Татяна Семкова: Нека преминем към гласуване! 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 

10 гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 4 4  
 

Приема Отчет за съставените наказателни постановления и непостъпили суми от глоби и 
санкции по Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на 
общинското имущество, околната среда и противопожарната охрана. 

  
• По Докладна записка №500-С/ 23.08.2012 година относно Информацията за състоянието 

на транспорта на територията на община Антон и ученическия автобус 
Цонка Гешева: В Докладната сме описали всичко. Има само едно пояснение – вече получихме 

отговор от Кмета на община Пирдоп. От писмото е видно, че ще се осигури превоз на учениците и 
от трите училища, въпреки че са задължени да осигурят транспорт само за СОУ „Сава Савов” град 
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Пирдоп. Общо са 47 децата от нашата община, които учат в град Пирдоп. Наше задължение е да 
поемем 20% от стойността на картата за пътуване на децата, които са над 16-годишна възраст. 

Мино Димитров: Как стои въпроса с децата от Антон, които учат в Златица. 
Цонка Гешева: В писмото, което получихме от Кмета на Пирдоп се казва, че те ще организират 

нещо като единна транспортна схема за ученици, така че ученическия автобус ще пътува и до 
Златица. 

Татяна Семкова: Ако няма други коментари преминаваме към гласуване! 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 

10 гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 4 5  
 

Приема информацията за състоянието на транспорта на територията на община Антон и 
ученическия автобус. 
 

• По Докладна записка №500-А/ 23.08.2012 година относно подсигуряване достъп до 
трафопост „Училище” – село Антон 
Мино Димитров: Ние комисията сме „ЗА” да се направят тези дървени платформи, а за в бъдеще 
евентуално да се премести трафопоста. 
Цвятко Лумбев: В бъдеще може и да се пробие подход откъм реката, над входа на сградата на 
Общината, както го обсъдихме по-рано. На този етап вариантът е да се поставят рампите. По-
нататък може и да не се наложи да се мести трафопоста, а да се осигури достъп до него. 
Татяна Семкова: Преминаваме към гласуване! 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация с 10 гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 4 6  

 
1. Дава право на Кмета на Общината да даде писмено съгласие на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ” АД - Дирекция „Експлоатация и поддържане”, в случай на авария в ТП 
„Училище” село Антон, да разреши преминаването през изградените алеи. 

2. Да бъдат направени дървени платформи, които да предпазят бордюрите и алеите, когато е 
необходимо да  се преминава с камион или друга техника. 

3. Сумите, необходими за направата на платформите да бъдат взети от раздел „Собствени 
приходи” на Общински бюджет за 2012 година. 
 

• По Докладна записка №468/ 13.08.2012 година относно предприемане на мерки за 
обезопасяване на жилището на семейството на Надка Цветкова и Георги Маринов. 

Татяна Семкова: Този въпрос се разглежда и на двете заседания на комисиите. Комисията по 
култура, социална политика, опазване и спорт излезе със становището, че не е съгласна. 

Маруся Атанасова: Комисията по бюджет, финанси и нормативна уредба е на същото мнение. 
Чисто човешки, съдейки по това с какво допринасят и с какво вредят на Общината, не мога да се 
съглася да им се изгради парапет. В същото време децата не са виновни. Най-малко те имат вина, 
че имат такива родители. 

Донка Николова: Тези деца вече са закърмени с всичко негативно и лошо от родителите си. 
Маруся Атанасова: Представете си, че някое дете падне и му стане нещо!? 
Мино Димитров: Има си организация, която се занимава с децата. 
Стоил Карагьозов: Единственото, което може да се направи от Общината и го препоръчвам е 

Кмета да назначи комисия, която да огледа и предпише ремонтни дейности на жилището на Надка 
Цветкова и Георги Маринов като за обществено опасна, самосрутваща  се сграда, и да им направи 
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предписание. На всяка такава сграда се дава предписание – какво трябва да направят 
собствениците и, увдомяват се и Прокуратура и Гражданска защита. Има регистър на тези сгради, 
който периодично се актуализира – има някои, които са премахнати, има други, които са 
отремонтирани, а има и новопоявили се. 

Цонка Гешева: Тук обаче не можем да срутим стълбището. 
Стоил Карагьозов: Не можем, но Общината ще им даде предписание в какъв срок, какво да 

направят. 
Донка Николова: И като не го изпълнят? 
Стоил Карагьозов: Глоба. Това е по закон. В писмото е написано, че кмета трябва да 

предприеме по компетентност необходимите мерки, предвид правомощията си. 
Цонка Гешева: Според мен трябва да дойде комисия от Закрила на детето и да реши въпроса. 

Ако се наложи децата да се настанят в приемни семейства, защото в тази къща наистина живеят 
много хора при лоши условия. 

Стоил Карагьозов: Като коментар за децата – да, като коментар в строително отношение – вече 
обясних. 

Донка Николова: Те вече имат един пострадал от фамилията. 
Стоян Гарчев: В такъв случай да се състави комисия и да се отиде на оглед. 
Донка Николова: Да се разгледа и варианта за настаняване в приемни семейства. 
Радка Христова: От социалните трябва да свършат тази работа. 
Мино Димитров: Разбира се, това не е работа на Общината. 
Татяна Семкова: Нека да гласуваме за направеното предложение! 

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

10 гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 4 7  
 

Кмета на Община Антон да определи комисия за констатиране на фактическото състояние на 
компрометираното външно стълбище за втори етаж на къщата на семейство Надка Цветкова и 
Георги Маринов, живущи в село Антон, ул. „Дружба” № 10 и да направи предписаниe със срокове 
за изпълнение. 
 

• По Докладна записка №495-В/ 21.08.2012 година относно проблеми с ромското 
население в община Антон. 

Татяна Семкова: Г-жа Гешева предлага да се проведе извънредно заседание, на което да се 
поканят  Социални грижи и Полиция и да се обсъдят проблемите. 

Цонка Гешева: Само да допълня. Проблемите са, че вече имаме 2 случая със жалби от жители, 
бити от роми. Те са си извадили медицински свидетелства, подали са Жалби в Полицията и идват и 
при нас да се жалят от това, че жители от ромски произход нарушават обществения ред посред 
нощ, правят какво ли не. Хората не могат да си починат, понякога е невъзможно да се живее в този 
район. 

Татяна Семкова: Да не кажа, че не понякога, а вече винаги е така. 
Цонка Гешева: Напрежението наистина нараства. В това число се появяват и хора от ромски 

произход, които не са жители на селото. Настаняват се в къщи на територията на общината и вече 
наистина увеличават броя си. Както вече знаете имаше един случай, в който роми набиха един 
младеж от селото. Ще ги приобщаваме ли, какво ще правим – не знам. Но проблемът трябва да се 
разреши по някакъв начин. 

Мино Димитров: Местните не можем да ги изгоним, но трябва да се предприемат мерки за 
новите лица, които идват на квартири. Трябва строго да се следи дали наемодателите подават 
декларации. 

Донка Николова: Трябва да решим какво ще предприемем спрямо едното семейство от ромски 
произход, защото те наистина са много проблемни. 
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Николай Дончев: Трябва да поканим представители от Полицията, за да се обсъди проблема. 
Цвятко Лумбев: Те заплашват дори и полицейски служители. 
Цонка Гешева: И децата им непрекъснато се бият с останалите деца. Ритат ги в слабините, 

обиждат ги и така нататък. 
Николай Дончев: Аз определено съм за разговор с Полицията. 
Мино Димитров: Предлагам тази сесия да бъде закрита. 
Маруся Атанасова: Идеята е и социалните да присъстват. 
Мино Димитров: Ако се налага да изтеглят децата. 
Донка Николова: Според мен трябва де се предприемат мерки и с новонастаняващите се в 

Антон и прииждащите, иначе след години ще имаме същите проблеми и с тях. 
Татяна Семкова: Преминаваме към гласуване! 
 
На основание чл.23, ал.4, т.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 

10 гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 4 8  
 

Да се проведе извънредно заседание на ОбС – Антон на 14.09.2012 година от 18:00 часа, на 
коeто да се обсъдят проблемите между ромските семейства и да се поканят представители от РУ 
Полиция – град Пирдоп и  ДСП - Пирдоп. 

 
• По Молба №494/ 21.08.2012 година относно удължено работно време на бар-клуб „Ноар”, 

Донка Николова: Аз по принцип за такива неща винаги съм „ПРОТИВ”. 
Тъй като нямаше други коментари се пристъпи към гласуване. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация 

и чл.3, т.3 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на 
общинското имущество, околната среда и противопожарната  охрана на територията на община 
Антон,  с 9 гласа „ЗА” и един „ПРОТИВ” на Донка Николова, Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 4 9  

 
Дава разрешение на управителя на „Ди енд Джи 1” ЕООД – Георги Иванов Червенков за 

удължено работно време на бар-клуб „Ноар”, намиращо се в центъра на село Антон, както следва: 
1. В дните от Неделя до Четвъртък – до 00:30 часа; 
2. В дните Петък, Събота, предпразнични и празнични дни – до 03:00 часа 

 
За срок от една година, като при нарушение разрешението ще му бъде отнето 
 

• По Докладна записка №497-D/ 22.08.2012 година относно трансформиране на незаета 
щатна бройка в Домашен социален патронаж 

Цонка Гешева: От тази година столуващите ученици се увеличават – Социален патронаж 
обслужва и училището. До сега беше задължително да се изхранват два класа, а сега вече ще са три 
класа. По желание и всички останали ученици могат да се хранят в стола, плюс учителките, плюс 
възрастните хора и стават общо над 80 човека. Със сегашния персонал от един готвач, един 
домакин и един санитар това просто е невъзможно. За това ви предлагам незаетата бройка 
„шофьор” към  ДСП да се трансформира в „помощник готвач” към ДСП. 

Цвятко Лумбев: В този случай на обяд наистина ще е много тежко на персонала да се справи с 
всичките си задължения. 

Цонка Гешева: Ние вече сме купили хладилник за ДСП, по изискване на ХЕИ, в който се 
държат само пробите от храните. 

Татяна Семкова: Да гласуваме! 
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На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 

9 гласа за и един „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” на Донка Николова, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 5 0  
 

Трансформира незаетата щатна бройка „шофьор” към  ДСП в „помощник готвач” към ДСП. 
 

• По Докладна записка №497-С/ 22.08.2012 година относно изпълнение на Решение №137 
от Протокол №12/ 27.07.2012 година на ОбС – Антон 

Цонка Гешева: Може да се кандидатства, тъй като сега в края на програмния период остават 
средства и ще отварят мярката за култура и за спорт, евентуално и за улици. Трябва да имаме 
проектната готовност. Този проект, който имаме има нещо положително – енергийния паспорт на 
сградата, но общият OВИ-проект за отоплението не е готвен. Трябва да се внимава как точно ще 
кръстим този проект. 

Стоян Гарчев: Искам само да попитам за 322 мярка ли става въпрос. 
Николина Михова: Да! Обновяване и развитие на населените места. По тази мярка може да се 

кандидатства след като се подаде заявката за окончателно плащане. След това можем да 
кандидатстваме с два проекта по една мярка – Читалище и улици. Два отделни проекта по една и 
съща мярка едновременно. Това е новото изискване от около два месеца. 

Цонка Гешева: Ако кандидатства Общината се финансира 100%, ако кандидатства Читалището 
– се финансират 70%. 

Стоил Карагьозов: При всички случаи проекта трябва да е подготвен. 
Татяна Семкова: Пристъпваме към гласуване като Донка Николова и Маруся Атанасова нямат 

да вземат участие в гласуването, поради конфликт на интереси 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 

8 гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 5 1  
 
1. Дава право на Кмета на община Антон да отмени Заповед №54/ 08.05.2008 година за 

предоставяне за безвъзмездно ползване сградата на НЧ „Христо Ботев 1925 г.” – село 
Антон, съгласно която поддържането и ремонтите по сградата на читалището остават 
задължение на ползвателя – Читалищното настоятелство. 

2. Дава право на Кмета на община Антон да изготви техническо задание за проектни дейности 
за саниране на читалищната сграда в село Антон. 

3. Дава право на Кмета на община Антон да сключи договор за проектни дейности за саниране 
на читалищната сграда, като сумите за проекта да бъдат заложени в проекта и да се изплатят 
след одобрение на проекта от ДФЗ и наличие на финансиране по него. 
 

• По Докладна записка №510/ 29.08.2012 година относно допълнение към Решение №294 
от Протокол №5/ 15.09.2012 година  на ОбС – Антон 

Цонка Гешева: Решението е било на доброволец да се плащат по 15 лева за гасенето на пожар. 
Всяка година гасаческите групи се обновяват, допълват. До сега за тази година на тези гасачески 
групи не е платен нито лев. Все пак ги викаме и в Събота и Неделя, по цял ден гасят, редно е да им 
плащаме по нещо – най-малкото поне на час за това, което са отработили. За това ви предлагам 
гласуваната преди 6 години сума да се промени на не повече от 32 лева. Между другото на 
комисията се обсъди заплащането да е на час. 

Маруся Атанасова: Комисията предложи да се плащат 32 лева за 8 часа и от там нататък 
редуцирана сума, спрямо отработените часове. 
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Стоян Гарчев: Малко е. Все едно някой да гаси 2 часа и да му дадем 8 лева. Смешно е. Някой 
от вас да е ходил да гаси пожар. 

Мино Димитров: Аз предлагам минимума да е 15 лева, а максимума да е 32 лева. 
Стоил Карагьозов: 32 лева за 8 часа, но не по-малко от 15 лева за излизане при гасене на 

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

10 гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 5 2  
 
Дава своето съгласие при възникване на горски или полски пожар на територията на община 

Антон и след предоставяне на списък от ръководителя на гасаческата група за взелите участие в 
гасенето му, да бъдат изплатени на всеки не повече от 32,00 лв. за 8 часа, но не по-малко от 15 лв. 
на излизане при гасене на пожар. 

 
Татяна Семкова: Дневният ред се изчерпа. Аз имам един въпрос към г-жа Гешева. Със 

сигурност и към вас дами и господа съветници са отправяни въпроси от хора, живеещи на ул. 
„Здравец”. Онзи ден, след дъждовете няколко къщи са били наводнени. Те предлагат да се изградят 
канализационни шахти. 

Стоил Карагьозов: Ако няма улични оттоци, които да хващат преди бордюра дъждовната вода 
ще прелее. 

Николай Дончев: Със сигурност проблем имат къщите от южната страна. 
Стоил Карагьозов: Ако не са направили оттоци и разчитат само на наклона на улиците, 

гаранция ще прелее. Трябва комисията по ТСУ да огледа и да излезе с предложение. 
Стоян Гарчев: И аз имам един въпрос, във връзка с площада – Дадена ли е пътна маркировка, 

има ли го в проекта? Дори да няма, Ви препоръчвам да се очертае паркинга и това, което е 
необходимо, защото по този начин площада ще придобие много по-добър вид. 

 
Заседанието беше закрито в 21:30 часа. 
 
 

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

 
 

Протоколчик:……………… 
/Тереза Дончева/ 


