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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 5  

 
 

Днес, 28.09.2012 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. Отчет на бюджета на община Антон за първото полугодие на 2012 година 
2. Актуализация на бюджета към 31.08.2012 година 
3. Информация от Кмета на общината за изпълнение на решенията на ОбС – Антон да 

31.08.2012 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. Мино Ленков Димитров 
9. Стоян Иванов Гарчев 

 
 От заседанието отсъства по уважителни причини съветника Иван Ненчев Червенков. 

 
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 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: Да има. Предлагам да започнем с разглеждането на точка „Други” от 

дневния ред и по-конкретно с Жалбите, които са постъпили, за да не караме заинтересованите 
лица да чакат до края на заседанието. 

Татяна Семкова: Тогава да пристъпим към гласуване на така направеното предложение! 
Новият дневен ред беше гласуван и приет с 8 гласа «ЗА» и един «ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» на Стоян 

Иванов Гарчев и придоби следния вид: 
 

1. Други 
2. Отчет на бюджета на община Антон за първото полугодие на 2012 година 
3. Актуализация на бюджета към 31.08.2012 година 
4. Информация от Кмета на общината за изпълнение на решенията на ОбС – Антон да 

31.08.2012 година 
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Татяна Семкова: Започваме с разглеждането на първата жалба. 
 

• По Жалба №544/ 20.09.2012 година от Георги Маринов Костов 
Стоил Карагьозов: Благодарим му, че ни информира и предоставям правата на Общинска 

администрация, за да разреши проблема. Това не е приоритет на Общински съвет – Антон. Има 
полски пазач, има си Общинска администрация и да си решават тези проблеми. 

Николай Дончев: Аз искам само да допълня, че според мен това са единствените жители на 
община Антон от ромски произход, които се опитват да работят и да си изкарват парите и не е 
редно да им пречим по някакъв начин. Даже би трябвало да им съдействаме, защото истината е, 
че това е изключение. 

Мино Димитров: Администрацията ще си свърши работата. 
Цонка Гешева: Моля ви, вижте същността на жалбата. Жалва се, че някой му е окосил и 

прибрал сеното от ливадите. Вие имате старо решение, в което е казано, че ако трябва да се пазят 
ливадите, заинтересованите лица трябва да си платят такса, съгласно решение на ОбС - Антон. 
Така че полският пазач, който междувременно е един месец по болест, би могъл да ги охранява 
само, ако са заплатени такси. По отношение на това, че някой му е окосил и прибрал сеното от 
ливадите, ние не сме пазачи на тези ливади. Отдали сме ги под наем, има сключен договор, от тук 
нататък всеки наемател трябва да си стопанисва имотите и да си ги пази. Това мога да добавя. 

Мино Димитров: Не сте ли пуснали жалба до Полицията? 
Цонка Гешева: Викали сме ответните нарушители в Общината и сме изискали от тях 

документи, но се иска време хората да ги представят. Жалба трябва да се пусне до Полицията от 
ощетеното лице и те също да проверят. 

Цветан Маринов (Жител на Общината): Тези хора, които са описани в Жалбата, бяха викани 
в Общината и твърдят, че тези имоти са техни. 

Мино Димитров: Не може ли да се сравнят номерата на имотите и дали съответстват на 
отдадените под наем? 

Цонка Гешева: Имотите с годините са ползвани без право от лицата, който са посочени. Само 
в един случай – хората доказаха с документ, че земите са техни. В Общината нямаме специалист 
по Селско стопанство, които да отмерят границите на имотите, а за всички тези наети от Георги 
Маринов Костов имоти, трябва да платим на лицензиран специалист по 9 лева на колче, плюс 15 
лева за транспорт, което прави най-малко 60 лева на нива. 

Цветан Маринов (Жител на Общината): Аз искам само да вляза във владение без да има 
спорове. 

Стоян Гарчев: Единия да си представи Договора за наем, другия – Договора за собственост и 
се сравнява. Това е работа на Администрацията, а не на Общинския съвет. 

Николай Дончев: Имаше Наредба за неправомерно владеене на земеделски земи. В такъв 
случай се прави жалба или писмо до Общината. Тогава Кмета издава Заповед за този, който 
неправомерно ползва терена с нареждане да го освободи. 

Стоил Карагьозов: Това не е в компетенциите на Общински съвет. Приемаме Жалбата като 
информация, приемаме и това, което каза Кмета, че е предприето като действия и остава 
Администрацията да довършат започнатото. 

Николай Дончев: Това е най-бързия начин за влизане във владение. 
Цветан Маринов (Жител на Общината): Нужно ли е да подавам жалба в Полицията? 
Мино Димитров: Това е лично решение, ако можете да докажете, че тези лица са взели сеното 

това е кражба. 
Цветан Маринов (Жител на Общината): Защото Общината дава земя под наем и в един 

момент се появяват трети лица. В Договора за отдаване под наем е упоменато, че когато възникне 
спор с трети лица, Общината трябва да се намеси. 

Николай Дончев: Вие сте длъжни да информирате Общината, както сте и направил. 
Татяна Семкова: В такъв случай няма какво да гласуваме и преминаваме към следващото 

обсъждане. 
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Г-жа Донка Николова се присъедини и с разрешението на Председателя на ОбС – Антон зае 
своето място в последващите гласувания. 

 
• По Жалба №512/ 30.08.2012 година от живущите на улица „Стара планина” и 

„Планински извори” село Антон 
Цонка Гешева: Добре съм запозната с проблемите на тези улици. Кръстовището при г-жа 

Райна Костова е в изключително лошо състояние. След всичките тези дъждове там е изровено, 
коловозите са дълбоки повече от 50 см. И даже се виждат монтираните водопроводни кранове. 
Хората твърдят, че когато е правена реконструкцията на водопроводната мрежа, не е било добре 
засипано и от дъждовете е изровена. Целият чакъл и камъни се свличат надолу по улицата, стига 
до главната улица и върви надолу по ремонтираната улица „Хан Крум”, запушват се шахтите. 
Имаме оферта за ремонтиране на това кръстовище, но сумата е доста висока, а положението на 
кръстовището е много лошо. 

Стоян Гарчев: Общината няма средства за ремонт на улици, независимо, че състоянието на 
улична мрежа е много лошо. Има комисия по ТСУ и те трябва да преценят по коя улица може 
нещо да се направи, ако има средства. Второто нещо е, че след броени дни ще трябва да се 
приключат проектите за реконструкция на площада и благоустрояването на 6-те улици и ще може 
да се кандидатства за другия проект. Пак ви казвам, че по този проект отпаднаха две улици и 
може да се включи нова улица по предложение на комисията по ТСУ. Ако комисията реши да 
бъде тази улица може да се получи нещо. И преди съм ви казвал, че проекта за Реконструкция на 
улици – втори етап трябва да се преработи и да се догледа. 

Николай Дончев: Като временно решение на проблема може там може да се подсипе. 
Стоян Гарчев: Временно решение е да се направи решетка при имота на Новка Димитрова и 

водата да отива в реката 
Николай Дончев: Или решетка, или „спящ полицай”, за да се отклони водата. 
Мино Димитров: Да, но пък ще идва вода от другата улица – „Стара планина”. 
Николай Дончев: При Лечебницата може да се направи отток през улицата, който да изкарва 

водата, което също е решение. 
Стоил Карагьозов: Целта е водата да не излиза на кръстовището. 
Николай Дончев: Това е просто временно становище, докато не се кандидатства, както 

предложи г-н Гарчев. 
Стоян Гарчев: Пак повтарям сега е времето да се преработи проекта. 
Сашо Александров: Положението там наистина е много зле. 
Цонка Гешева: Тази улица не може да се включи в новия проект по простата причина, че там 

е асфалтирано до едно място и от там до кръстовището е „провлачен” асфалт. От там нататък си е 
оставено неасфалтирано и от дъждовете е изровено. Същото е положението и с друга улица – 
„Здравец”, в южния край на селото. 

Татяна Семкова: Тогава и тук приемаме Жалбата без да взимаме решение. 
 

• По Докладна записка №545/ 20.09.2012 година относно Отчет на бюджета на община 
Антон към 30.06.2012 година. 

Стоян Гарчев: Всички подробно сме го разгледали. Във връзка с бюджета искам да повдигна 
още един въпрос. Става дума за събирането на данъци – данък сгради и такса смет. Проблемът е 
много сериозен още от времето, когато аз бях Кмет. Забелязал съм, че точно хората, които не си 
плащат данъците се оплакват най-много и то от всичко – че са им изровени улиците, че не е 
почистен снега и т.н. Има старо решение на ОбС – Антон, което гласи, че на хора, които не са се 
издължили към Общината за предходната година (т.е не са си платили данъците) не им се 
извършват услуги. По този начин ще се принуждават да си плащат данъците. Проблемът е че има 
давностен срок, който ако не се лъжа е 5 години и ако до тогава не се потърсят тези пари, просто 
Общината ги губи. По мое време, когато главен счетоводител беше г-жа Райна Георгиева, 
написахме писма на такива хора, с които да ги приканим да си платят задълженията. Тогава 
имаше някакъв ефект. Много хора си платиха данъците. Въпросът е, че има давностен срок и е 
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възможно нещата да отидат в забвение. Според мен не е нормално обикновените хора да си 
следят и да си плащат данъците, а други нахалници да не плащат. Трябва поне с предупредителни 
писма да опитате или да се поинтересувате за някакъв вариант за действие чрез Прокуратурата. 
Трябва да накараме по някакъв начин тези хора да си платят. 

Мария Вътева: Всяка година пращаме такива писма и даже тези, които са в Антон ги 
пращаме по нашия куриер да ги предава с обратна разписка. Между другото има някакъв ефект. В 
момента изчаквам Октомври да изтече, защото хората имат право да плащат на две вноски. 

Стоян Гарчев: Трябва да помислим за някакъв друг санкциониращ елемент. 
Мино Димитров: Да им се изнесат имената на табло пред сградата на Общината. 
Мария Вътева: Както е по решение, дори сме отказвали услуги. Има хора, които са с много 

големи задължения. Като изтече следващия месец пак ще изпращаме писма. 
Стоил Карагьозов: Може да се постигне ефект и с позволителните за дърва. С всяко 

позволително първо да се минава през данъчното и чак след това се извършват услуги. 
Мария Вътева: Когато има сделки пред нотариус ми превеждат по банков път 3% данък 

придобиване на имущество, независимо дали е движим или недвижим имот. Пращаме им писма, с 
които ги уведомяваме, че има 2-месечен срок за регистриране. Целта е да има някакъв 
психологически ефект. 

Стоян Гарчев: Правите бюджета, отчитате го, ако има нужда се коригира и така. 
Татяна Семкова: Нека гласуваме като вземем по отделно две решения – за приемане на отчета 

на бюджета на община Антон за първо полугодие 2012 година по приложения и приемане 
актуализация на бюджета на община Антон към 31.08.2012 година! 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация с 
10 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 Мино Ленков 
Димитров, Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 5 3  

 
Приема отчета на бюджета на община Антон за първо полугодие 2012 година по приложения: 

Приложение №1, Приложение №2, Приложение №4, Приложение №5. 
Приложение №1 

 
Отчет на Бюджет 2012г към 30.06.2012г. по Прихода и по Разхода, както следва: 

 

Наименование 
Нач.план 
01.2012г 
(хил. лв.) 

Уточнен 
годишен 
план към 

30.06.2012 
(хил. лв.) 

Изпълнение 
към 30.06.2012 

(хил. лв.) 

І.ПРИХОДИ 937 666 1 103 246 463 694 

І.Приходи с държавен характер 638 778 804 358 298 466 
    
1.1.Обща допълваща субсидия  
- обща субсидия за държавни дейности 
- Капиталови разходи 
- Целеви трансфери за бедствия и аварии 
- Целеви трансфери за транспорт 

632094 
 

3000 

800 674 
649818 

3000 
146 216 

1640 

364 646 
357966 

0.00 
5040 
1640 

1.2. Целеви трансфери от Регионални 
Служба по заетостта 

0 4437 4437 
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1.3.Временни безл.заеми 0 -55937 -55937 
1.4.Средства на разпореждане – ОУ проект 
”Успех” 

0 1768 1768 

1.5. Дарения 0  0.00 
1.6. Разпределен преходен остатък, в т. ч. 
-преходен остатък 2011 
-банкова наличност към 30.06.2012г. 

3684 3684 -16 448 
3684 

-20132 

 
     

Наименование 
Нач.план 
01.2012г 
(хил. лв.) 

Уточнен 
годишен 
план към 

30.06.2012 
(хил. лв.) 

Изпълнение 
към 

30.06.2012 
(хил. лв.) 

ІІ.РАЗХОДИ  към 30.06.2012г  1043240.00 1 103 246 463 694 
ІІ.1. Разходи държавни дейности  699716 804 358 298 466 

Общинска администрация 273 300 273 300 93 748 
Други дейности по отбраната 53753 53753 19673 
Други дейности по вътрешна сигурност 10138 10138 120 
Превант.д-ст за намаляв.на посл.от КБА 0.00 146 216 5040 
Целодневни детски градини 95580 102 225 51 776 
Общообразователни училища 180065 293 077 162 114 
Здравен кабинет към ОУ и ЦДГ 8614 8757   2864 
Регионална програма  за временна заетост - - 5713 
Читалища 17328 17 328 14 085 
Други дейности по икономиката -  149 

ІІ.2. Разходи местни дейности  298 888 298 888  
Общинска администрация 53000 53000 65057 
Общински съвети 13780 13 780 6 058 
Целодневни детски градини 38260 38 260 21 761 
Домашен социален патронаж 53337 53 337 23 973 
Програми за временна заетост 1000 1 000 1671 
Водоснабдяване и канализация 0 0 0 
Осветление на улици и площади 15706 15 706 4 739 
Други дейности по БКС 12100 12 100 1 656 
Чистота 40000 40 000 20 272 
Други дейности по  култура - 5600 0 

ІІ.Приходи с общински характер 298 888 298 888 165 228 

2.1.Данъчни приходи 45 300 45 300 23 287 
2.2.Неданъчни приходи 78 300 78 300 57 208 
2.3.Взаемоотношения с ЦБ в.ч. 
-изравнителна субсидия 
-капиталова субсидия 
-получ.субсидии  ДДС Сапард  

171 400 
124 800 
46 600 

  

171 400 
124 800 
46 600 

  

66050 
66050 

 

2.4.Трансфери -22 644 -22 644  
2.5.Временни безлихв.заеми погасени ДДС 9 438 9 438 2377 
2.4Разпределен преходен остатък,  в т. ч. 
-преходен остатък 2011 
-банкова наличност към 30.06.2012г. 

17 094  17 094  16306 
17094 

-788 
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Служби и дейности по поддръжка и ремонт 
на общински пътища 

66105 66 105 20 041 

 
   

Приложение №2 
 

Отчет Капиталови разходи към 30.06.2012г. 
 

№ 
по 
ред 

Обект По план Отчет към 
30.06.2012 

забележка 

1 Ремонт фитнес клуб 3500.00 3384.00 116.00 
реализирана 
икономия 

 
 

 
Общо към 30.06.2012г 

 
3500.00 

 
3384.00 

 
116.00 

 
Приложение №4 

 
Отчет на изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2012год. 

Отчет на извънбюджетна сметка за средства, предоставени  от „Национален Фонд” , към 
30.06.2012г. 
Преходен остатък  към  01.01.2012г.                                        2998.00  
Приходи по   сметката                                                             97589.00    
в т.ч.       трансфери                                                                  44029.00 
временен безл.заем,предоставен от бюджета                        53560.00    
Разходи по сметката                                                                 88471.00 
в т.ч. по проект „Енергийна Ефективност”                           53560.00   
по проект „Подкрепа за достоен живот”                                34911.00 
Салдо към 30.06.2012г.                                                           12116.00                    
Отчет на извънбюджетна сметка за средства, предоставени от Държавен Фонд 
„Земеделие”, към 30.06.2012г. 
Преходен остатък  към  01.01.2012г.                                  1623730.00  
Приходи по   сметката                                                         -165 853.00    
в т.ч.    възстановен    трансфер                                          -165 853.00    
Разходи по сметката                                                                 36224.00 
Салдо към 30.06.2012г.                                                       1421653.00 
 

Приложение №5 
 

Отчет на изпълнението  на „Депозити и средства по сметки – чужди средства”  на 
Община Антон  към 30.06.2012год. 

Начално салдо към 01.01.2012г.                     55335,00 
Приходи                                                             15374,00 
Разходи                                                                5000,00    
Остатък                                  
   
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация с 

10 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 Мино Ленков 
Димитров, Общински съвет Антон взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1 5 4  
 
Приема актуализация на бюджета на община Антон към 31.08.2012 година по Приложение 

№3, както следва: 
Приложение №3 

 
Актуализация на Общински бюджет Антон за 2012г. към 31.08.2012г.: 

  
По прихода:  Увеличение с 24 865.00 лв. 
 Параграф                                                                                   било                                  става 
По параграф           2705”Приходи от пазари”                    1800,00                              2579,00 
По параграф           3619”Др.недан.приходи”                       500,00                               1925,00 
По параграф           4501”Дарения от страната”                 3000,00                             15359,00 
По параграф           6105”Трансфери МТСП”                           0,00                              8281,00 
 По параграф          4040”Постъпл.от прод.на земя”                0,00                              2021,00   
Общо актуализация:                                                              5300,00                           30 165,00                                 
 
По Разхода: Увеличение с 24 865,00 лв.            
Дейност                                               параграф                                                                    сума                 
 Общински дейности                        1020”Външни услуги”                                        12 313.00 
Читалище                                           4500”Субсидии”                                                       250.00 
Други дейностисти по БКС             5100-5200                                                                 2021.00 
Образование                                      1016”Горива”                                                          2000.00 
Повременна заетост                          0100 до 0500                                                           8281.00 
Общо Актуализация                                                                                                       24 865,00 
В т.ч.: 

− Местни     дейности                          -              16584.00 
− Държавни дейности                        -                8281.00 

 
• По Докладна записка №548/ 21.09.2012 година относно Информация за изпълнение на 

решения на ОбС – Антон до 31.08.2012 година 
Цонка Гешева: Към докладната записка сме приложили Информация за изпълнение на 

решенията на ОбС – Антон до 31.08.2012 година. Разделили сме ги на групи по теми. Вие вече сте 
се запознали с тях. 

Маруся Атанасова: Във финансовите решения има три, които не са изпълнени, поради това, 
че тяхното финансиране не е било възможно. Бихте ли ми изяснили какво точно сте имали 
предвид? 

Цонка Гешева: Едното беше свързано с доставката на катерушки за Източния парк. 
Изискахме оферта и тя е над 3000 лв. Това ще е капиталов разход и поради това не сме изпълнили 
решението. Вие, Общински съвет – Антон имате три решения, с които задължавате Общината да 
заведе дело по САПАРД. Ние сме изпълнили едното от тях. Другите не сме ги изпълнили, защото 
нямахме достатъчно средства от Местни приходи, за да заведем дела. Последното решение, което 
не сме изпълнили е за договор за охрана и управление на горските площи, защото се оказа, че 
трябва да имаме утвърден Лесоустройствен проект, а едва преди 10 дни проф. Илко Добричов ни 
предаде и картите, които са прилежащи към Лесоустройствения проект, изработен през 2010 
година. Това забави цялостното изпълнение на решението. 

Стоян Гарчев: Тук ще вмъкна нещо, което е малко странично. Какво стана с проекта за 
училището? 
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Мария Вътева: Тъй като имаше някои изисквания към отчитането на проекта ме връщаха 
няколко пъти. Миналата седмица, в Четвъртък мина мониторинг. Идва комисия от трима души от 
МРРБ и сравниха по акт 19….. 

Стоил Карагьозов: Те първо сравняват по документи, дали 12 отговаря на 19. От там вече 
идват на място и пак ги проверяват тези неща. 

Стоян Гарчев: В крайна сметка ще ни се плати ли? 
Мария Вътева: Тъй като имаше компрометирана мазилка при „сачак” ни казаха, че докато не 

я оправим няма да има плащане. 
Стоян Гарчев: Мисълта ми е, че след като се дадат тези пари трябва да се заемете с делото по 

САПАРД, защото не може да се отлага повече. 
Мария Вътева: Разбира се. Ние очакваме тези пари. 
Стоян Гарчев: Искам да попитам още нещо. Имаше някакъв проблем с няколко цигли на 

покрива на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, оправихте ли ги? 
Цонка Гешева: Имаше проблем само с две цигли – бяха се разместили, но ги оправихме. 
Татяна Семкова: Тъй като няма други коментари, 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” 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 Мино Ленков 
Димитров, Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 5 5  

 

Приема информация от Кмета на Общината за изпълнение на решенията на ОбС – Антон до 
31.08.2012 година. 

 

• По Докладна записка №549/ 21.09.2012 година относно Отчет на разходите за 
командировки на Кмета на община Антон  и на Председателя на Общински съвет – Антон към 
30.06.2012 година. 

Маруся Атанасова: Комисията по бюджет, финанси и нормативна уредба излиза със 
становище приемаме отчета на разходите за командировки на Кмета на община Антон  и на 
Председателя на Общински съвет – Антон към 30.06.2012 година и утвърждаваме направените 
разходи. 

Татяна Семкова: След като няма други коментари и въпроси, нека да гласуваме! 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местна администрация 

с 10 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 Мино Ленков 
Димитров, Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 5 6  

 
Приема отчет на разходите за командировки на Председателя на Общински съвет – Антон и 

на Кмета на  община  Антон  към 30.06.2012 година. 
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• По Докладна записка №546/ 20.09.2012 година относно Молба с вх.4 №531/ 11.09.2012 
година от пенсионерите на село Антон за Празника на пенсионера – 01.10.2012 година. 

Татяна Семкова: Пенсионерите желаят да им бъде отпусната финансова помощ в размер на 
200 лв. за организиране на екскурзия до Троянския манастир. 

Маруся Атанасова: Комисията по бюджет, финанси и нормативна уредба предлага да вземем 
решение да се отпуснат 200 лв. за пенсионерите от Клуба на пенсионера. 

Мино Димитров: Аз съм „ПРОТИВ” и ще ви обясня защо. Каква екскурзия могат да направят 
с 200 лв.? Колко са се записали? 

Донка Николова: 40 човека. Даже имаше караници, че не достигат места за всички желаещи. 
Мино Димитров: С тази сума какво могат да направят толкова екскурзианти? Най-малкото, че 

тези екскурзианти са едни и същи всеки път. И какво се получава? За празника ще помогнем на 
40 души, а на другите няма. 

Донка Николова: Аз имам предвид, че ще пътуват 40 души. 
Мино Димитров: Добре, разбрах. А знаете ли колко са пенсионерите в община Антон?! 
Донка Николова: Ами автобуса може да побере само 40 човека. 
Мино Димитров: Ясно ми е, но това означава за Деня на пенсионера да подкрепим само тези 

40 души. 
Маруся Атанасова: Пенсионерите в село Антон са много, но тук е важно колко са членове на 

Клуба на пенсионера, защото това е Молба от членовете на Клуба на пенсионера. Все пак те си 
събират членски внос и т.н. 

Татяна Семкова: Да гласуваме! 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 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 „ПРОТИВ” на 
Мино Ленков Димитров, Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 5 7  

 
1. Да бъде отпусната финансова помощ в размер на 200 лева за организиране на екскурзия 

до „Троянски манастир” за пенсионерите от община Антон. 
2. Сумите са планирани в първоначалния бюджет по параграф 4214. 
 

• По Докладна записка №554 - А / 26.09.2012 година относно Отпускане на финансова 
помощ на ФК „Вежен” Антон 

Сашо Александров: Във връзка с предходното гласуване и аз имам една Молба. На 15 
октомври съм записал нашия футболен отбор ФК „Вежен” Антон на футболен турнир в Пирдоп. 
Трябва да подкрепим момчетата, все пак 10 отбора участват.  

Татяна Семкова: Щом няма коментари да пристъпим към гласуване! 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местна администрация 

с 10 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 Мино Ленков 
Димитров, Общински съвет Антон взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 5 8  
 

1. Да бъде отпусната финансова помощ в размер на 150 лева за закупуване на храна и 
напитки за ФК „Вежен” Антон. 
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2. Сумите са планирани в първоначалния бюджет по параграф 4214. 
 

• По Докладна записка №547/ 20.09.2012 година относно Молба с вх. №В4 – 530/ 
11.09.2012 година от пенсионерите на село Антон за закупуване на климатик. 

Маруся Атанасова: Комисията по бюджет, финанси и нормативна уредба не можа да излезе 
със становище. Г-н Николай Дончев предложи първо да се проучат цените. 

Донка Николова: Според мен в това помещение не могат да се стоплят с климатик. Трябва 
да се преценят нещата, спрямо евентуалния разход. 

Стоян Гарчев: Другият вариант е да се закупят 10 кубика дърва за Пенсионерския клуб, 
които ще струват 600 лв. 

Донка Николова: Пенсионерите казаха, че няма проблем и ще се организират да приберат 
дървата, ако им се закупят. Те правят това всяка година. 

Мино Димитров: На дърва е по-добре. Идеален вариант и наистина ще е топло. 
Стоян Гарчев: Да се направи едно проучване и да се прецени в кой от двата варианта ще 

бъде по-малък разхода – с климатик или на дърва – и готово. 
Цвятко Лумбев: Проблемът е, че ако се закупи климатик ще харчат ток и през зимата и през 

лятото. 
Стоян Гарчев: През лятото няма нужда от климатик, защото  помещението е хладно. 
Маруся Атанасова: Знаейки разположението и площта на помещението се съмнявам, че 

един климатик може да го стопли. 
Стоил Карагьозов: Наистина е по-добре Кмета да ни представи аргументирана оферта за 

стойността, доставката и монтажа на един климатик, защото сега обсъждаме без да знаем за какъв 
разход става въпрос. Тогава ще имаме база за сравнение и ще видим дали ще избием цената за 
въпросния климатик и за колко време. Важно е да ни се поднесат по-конкретни спецификации 
като марка, разход и т.н. 

Татяна Семкова: В такъв случай няма да гласуваме, а ще изчакаме Кмета да направи 
проучване и тогава ще се вземе решение. 

 
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 21:30 часа. 
 
 
 

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

 
 

Протоколчик:……………… 
/Тереза Дончева/ 


