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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 6  

 
 

Днес, 24.10.2012 година /сряда/ 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 за състоянието на общинската собственост на територията на Общината. 
2. Отчет за подготовка на Общината за работа при зимни условия. 
3. Разглеждане на Съвместно обръщение с наш вх.2 №288/ 03.10.2012 година от колектива на 

„МБАЛ – Пирдоп” ЕООД и граждански инициативен комитет. 
4. Докладни записки от Кмета. 
5. 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. Сашо Найденов Александров 
10. Мино Ленков Димитров 

 
На заседанието присъства и Цонка Гешева – Кмет на Общината и Николина Михова – Младши 

експерт Управление на проекти в община Антон. 
 
Заседанието беше открито в 19:00 часа от Председателя на Общинския съвет г-жа Татяна 

Семкова. 
Дневният ред беше гласуван и приет с 10 гласа «ЗА»  
Татяна Семкова: Започваме с разглеждането на първата докладна записка. 
 
Г-жа Донка Николова се присъедини и с разрешението на Председателя на ОбС – Антон зае 

своето място в последващите гласувания. 
 

• По Докладна записка №595/ 18.10.2012 година относно Отчет за състоянието на 
общинската собственост на територията на община Антон 

Цонка Гешева: Имате направен отчета. Виждате съгласно гласувания от вас наем колко средства 
сме събрали. Виждате колко имота са отдадени под наем, къде и какви договори сме сключили,така че 
ви предлагаме да приемете отчета. 

Стоил Карагьозов: На каква цена са продадени трите селскостопански имота. 
Цонка Гешева: Както сте го гласували 1375 лв./ дка. 
Татяна Семкова: Преминаваме към гласуване. 
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 
11 гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 5 9  

Приема Отчет за състоянието на общинската собственост на територията на Община Антон. 
  

• По Докладна записка №594/ 18.10.2012 година относно Отчет за подготовка на Общината 
за работа при зимни условия 

Цонка Гешева: Представили сме ви отчета. Надяваме се на суха зима, с по-малко сняг, отзивчив 
ответник по договора за снегопочистване. На самия търг за избор на фирма за снегопочистване имаше 
доста фрапиращи предложения – фантастични суми. Ние със сумите, които разполагаме 14 800 лв. 
просто не можем да се справим при такива оферти. За това и договора, който сключихме с фирма 
„ГЕОСИМ” е на сравнително ниски цени. 

Николай Дончев: Тази фирма познава добре селото и знае какво са влагали до сега предишни 
години. Все пак няколко години са работили това нещо. 

Татяна Семкова: Да гласуваме! 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 

11 гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 6 0  

Приема Отчет за подготовка на Общината за работа при зимни условия. 
 

• По Съвместно обръщение №288/ 03.06.2012 година от колектива на „МБАЛ-Пирдоп” 
ЕООД и граждански инициативен комитет 

Маруся Атанасова: Комисиите имаме становище и то е, че вече имаме решение във връзка с 
закупуването на акции от МБАЛ-Пирдоп. Но това да стане само, ако МБАЛ премине в АД. 

Стоил Карагьозов: Присъствах на среща, на която се обсъди състоянието на МБАЛ-Пирдоп. 
Другите Кметове бяха на същите позиции, че болницата трябва да премине в АД преди да се 
инвестира в нея, каквото всъщност беше и нашето решение. 

Татяна Семкова: В такъв случай няма да взимаме ново решение. 
 
• По Докладна записка № 596/ 18.10.2012 година относно хижа „Планински извори” 
Цонка Гешева: Уважаеми дами и господа, миналата седмица в сряда се проведе среща на 

инициативен комитет, който иска да възстанови сградата на хижата. Имена не мога да ви цитирам. 
Единственият, който най-активно движеше цялата среща беше главния редактор на списание „Езда”. 

Николай Дончев: Аз бях ви изпратил връзка към фейсбук група на хижа „Планински извори”. 
Имаше доста интересни неща и статии. 

Цонка Николова: Те са абсолютни доброволци – студенти и всякакви хора, които имат 
отношение към туризма. Правили са призив във Фейсбук, отзовали са се 300 човека, а дефакто са се 
явили 3-ма души за почистването на хижата горе в планината. Измежду присъстващите имаше двама 
мъже, които всъщност щeли да спонсорират възстановяването. Когато им цитирах становището, което 
цитирах и на вас на предишно заседание на ОбС – Антон, казаха, че за пръв път им се представя в 
този вид становище за хижата и може би малко ги поотрезвиха нещата. Но както беше и вашето 
решение ние направихме първа стъпка, която беше след възстановяване на правата на ф-ма „Зенит 
Гео” да възложим заснемането на хижата и нанасянето и върху картата на възстановената 
собственост. Фирмата направи заснемането, но тук се яви следния проблем. Оказа се, че през 2007 
година, когато е издаден Акт за публична общинска собственост е подадена информация, че хижата е 
построена в имот №012001, а дефакто тя е построена в имат №015001. Това е доста груба техническа 
грешка, но ще се окаже, че ние подаваме документи с невярно съдържание. Фирмата е заснела хижата 
и хижата се намира в подимот на 015001, който е №015006. В рамките на две седмици трябва да 
поискаме от съда да анулира стария акт за публична общинска собственост от 2007 година, като 
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упоменем, че има грешка – дали е на Поземлена комисия при подаването на данни, дали при 
напечатването на самия акт, няма значение. Трябва да узаконим нов  Акт за публична общинска 
собственост, след което вие ще решите какво да правим по нататък. Както знаете Молбата беше 
подадена от Дончо Петров Петров, така че не решаваме въпроси, касаещи инициативния комитет, а 
конкретното лице. Предлагам да уважим Молбата, но да изчакаме в рамките на две седмици да се 
извади новия Акт, за да не губим повече време. Последният път бях обвинена, че умишлено спъвам 
сделката за хижа „Планински извори”. Твърдят, че в рамките на три години ще възстановяват, 
ремонтират, влагат пари и т.н., макар че нямат никаква идея от къде ще изкарват материалите. Това 
все пак си е тяхна работа. Работа на Дончо Петров, защото той е подал Молбата. Това, което поиска 
един от членовете на инициативния комитет г-н Николай Маджаров е договора да бъде сключен „на 
светло”. Не виждам нещо в досегашната ни дейност да е „на тъмно”, но няма проблем. Ако имате 
желание всички може да присъствате при сключването на договора, дори можете Вие да съставите 
самия договор. Той не може да бъде „тъмен”, защото въпроса е твърде публичен. 

Татяна Семкова: В момента не можем да вземем решение. 
Николай Дончев: Според мен има две основни неща, които са преди да пристъпим към отдаване 

под наем: Първо да се оправи нотариалния акт и второ да се направи Акт за търпимост. Архитектът 
трябва да каже дали тази сграда е търпима, съгласно ЗУТ. 

Стоил Карагьозов: Това го коментирахме и предния път. 
Николай Дончев: Да коментирахме го. Това са двете основни стъпки, които би трябвало да се 

направят и от там нататък в Договора да се запише възстановяване на документацията. Ние имаме 
интерес тази сграда да се възстанови и да се ползва. 

Стоил Карагьозов: Според мен решение може да се вземе след като изчистим грешката с Акта за 
Общинска собственост. 

Мино Димитров: Тогава ще остане за следващ път да вземем решение, след като се поправи 
грешката. 

Стоил Карагьозов: През това време г-жо Гешева може да обясните на инициативния комитет, че 
могат да си подготвят документите за заснемане, за възстановяване на строителните книжа, за да им 
се издаде Удостоверението за търпимост. Защото без него хижата не може да се отдаде. 

Цонка Гешева: Подадохме Молба до Българския туристически съюз, за да ни дадат това, което 
имат в техните архиви. 

Стоил Карагьозов: Ще Ви обясня с две думи. За да се издаде Удостоверението за търпимост се 
прави Декларация от собственика, правят се три нотариално заверени декларации от свидетели, прави 
се архитектурно заснемане и конструктивно становище. Това са четирите документа, които са 
необходими за издаването на Удостоверение за търпимост. Петият документ вече е направен от 
геодезическата фирма, че хижата е нанесена в плана. 

Цонка Гешева: Благодаря за обясненията, само да кажа, че от нас имаше още едно нещо, ако си 
спомняте от август месец. Трябваше да издирим някъде, ако има техническа архива на тази хижа и аз 
само обясних, че от БТС сме поискали, ако имат документи да ни ги изпратят. 

Стоил Карагьозов: През коя година точно е строена хижата? 
Цонка Гешева: В периода 1979 – 1985 година. 
Татяна Семкова: Тогава ще вземем решение, когато се изчисти грешката с документите за 

собственост. Преминаваме към следваща Докладна записка. 
 
• По Докладна записка №597/ 18.10.2012 година относно получена Молба от д-р Анна 

Александрова за закупуване на дърва за Чакалнята в Здравен дом Антон 
Маруся Атанасова: Комисията излиза със становище да се удовлетвори Молбата, като в голямата 

си част да се използват дървата, които ще бъдат добити от изсичане на дърветата при корекцията на 
реките. И пак уточняваме, че става дума за отоплението на Чакалнята, а не за кабинетите. 

Цонка Гешева: Не искам да казвам нищо повече, защото аз съм против това, както вече казах и на 
комисията Но няма значение. Ще изпълня вашето решение. Вие виждате с какъв наем са зъболекаря и 
другите доктори и са длъжни те сами да си подсигурят отоплението, а не ние да им го подсигуряваме. 
Още повече, че дори и да ги подсигурим тези дърва, те няма да отидат за отопление на Чакалнята. Аз 
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не мога всеки ден да изпращам човек на проверка дали наистина е напалена печката в Чакалнята. 
Както видяхте в Докладна записка №595/ 18.10.2012 година, д-р Анна Александрова заплаща 312 лв. 
годишен наем,  ние трябва да и подсигурим дърва, които ще струват над тази сума. Дори да осигурим 
дърва от корекциите, пак трябва да се ангажира работна ръка, резачки, превоз и т.н. 

Радка Христова: Абсолютно сте права. Аз Ви подкрепям. 
Цонка Гешева: Как може другия лекар, д-р Николай Болчев да си подсигури отоплението и да си 

постави климатици, а другите лекари не могат да решат проблема?! 
Мино Димитров: Аз също съм „Против” осигуряването на дърва. Пет кубика дърва са и нищо, но 

са и много. След като е взето под наем, поддръжката би следвало да си е на наемателя. 
Татяна Семкова: Не говорим за нейния кабинет, а за Чакалнята. 
Николай Дончев: Чакалнята не е лично на д-р Александрова, а е обща. 
Татяна Александрова: Тогава преминаваме към гласуване, като изменяме текста на решението в 

Докладната записка. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация с 9 гласа „ЗА” и 2 гласа „ПРОТИВ”, Общински съвет Антон взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 6 1  

Да се осигурят 5 куб. м. дърва при добив от почистването на речните корита по проект „Мерки за 
предотвратяване на наводненията за обекти: река Гушева и река Селска на територията на село 
Антон, Община Антон” - Договор № BG161PO001/4.1-04/2010/006, осъществяван/финансиран по 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 на Оперативна 
програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. 

 

• По Молба с Вх.4 №593/ 18.10.2012 година от Николай Дончев Дончев 
Николай Дончев: Ползвам един имот, който е от север на „Гробищен парк - Антон”. В момента, 

както е гробището и пътя над него, от север грубо има 15-20 метра общински имот №111024, който се 
ползва от хора от селото и искам да наема и това парче да го ползвам под наем. Нямам нищо против, 
когато дойде момента да се разширява гробището да се прекрати договора. Проверих при главния 
специалист „Строителство и кадастър” имота се води нива – не е преотредено за гробищния парк. 

Стоил Карагьозов: Въпроса ми е този имот включен ли е в Годишната програма за управление и 
разпореждане с общинска собственост? 

Николай Дончев: Не, не е включен. 
Стоил Карагьозов: Първа стъпка е актуализация на Годишната програма за управление и 

разпореждане с общинска собственост. 
Стоян Гарчев: Втората стъпка е да има скица – това не е общинска собственост. Със сигурност 

това не е общинска собственост. Това е частна собственост. Направил съм заменка, за да се разшири 
гробищния парк. Трябва да има скица, за да се види чия е собствеността. 

Стоил Карагьозов: Трябва да се предостави документ за собственост и да се подготви 
включването му в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост. Имота 
може да не е актуван и да е по-голям като квадратура, нека да се види какъв е по документ за 
собственост и по скица. 

Николай Дончев: Аз очаквах, че при главния специалист „Строителство и кадастър” има скица. 
Стоил Карагьозов: В Поземлена комисия има. 
Стоян Гарчев: Проблем ще е ако е публична собственост. 
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Татяна Семкова: Тогава няма да взимаме решение, а придвижваме нещата като искаме документ 
за собственост. 

 
• По Молба с Вх.4 №589/ 17.10.2012 година от Петър Симеонов Тодоров 
Цонка Гешева: Първият имот е пасище и мера и не се продава, а вторият е от земите по чл.19 и 

все още не е актуван. След като го актуваме, чак тогава ще го включим в Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост. 

Стоил Карагьозов: Процедурата за имот №143015 е същата, както с имота от предходната Молба. 
Татяна Семкова: Преминаваме към следващата Молба. 
 

• По Молба с Вх.4 №427/ 18.07.2012 година от Георги Маринов Костов 
Цонка Гешева: Молбата сте я прочели. Само имайте предвид, че единия имот е в местността 

„Гламе”, а другия – „Над село”. Г-н Костов иска да прави овцеферма. 
Стоил Карагьозов: Да, обаче няма заменка. 
Стоян Гарчев: Заменките не съществуват, така че не можем да удовлетворим Молбата. 
Стоил Карагьозов: Заменките на земеделски земи са забранени. 
 

• По Заявление – Молба с Вх.2 №285/ 02.10.2012 година от наследници на Главчеви 
Стоил Карагьозов: Комисията по селищно устройство, териториално устройство и земеделие към 

ОбС – Антон отидохме на оглед и тази улица не е прокарвана. 
Стоян Гарчев: Да, но според мен това си е работа на архитекта, а не на Общински съвет. 
Стоил Карагьозов: Улицата не е прокарвана, за да се тръгне да се прокарва трябва да има пари за 

инфраструктура. Не е само този имот, който има претенции да закупи от стария път или пък да са 
отчуждени от други имоти. Там са навързани много имоти. Не съм сигурен дали няма да изиграем 
лоша шега на администрацията, ако продадем упоменатите 24 м2. Дали  няма в утрешния ден тези 
наследници да започнат да съдят Общината защо не им е прокарана улица, защо не им е прокаран 
канал, не им е прокаран водопровод и т.н 

В следващия момент ще се обадят и от съседните имоти, че и те ще искат да бъдат обезщетени за 
това, че от тях е взето за улица. Трябва да им отговорите, че Общинска администрация – Антон ще 
предприеме мероприятията по уреждане на сметките по регулацията, след като бъде започната 
процедура по прокарване на улицата, т.е. когато Общината има пари. Наистина това е една доста 
конфликтна ситуация. 

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