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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 
 

№  5 
 
 

             Днес, 23.02.2012г./четвъртък/ от 18.10 часа на основание чл.23 ал.4 т. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация   в  ритуалната зала на читалище НЧ 
“Христо Ботев“ с. Антон се проведе редовно   заседание на ОбС – Антон при следния 
дневен ред: 

                   
При следния Дневен ред : 
 

1. Актуализиране на годишна програма за управление на Общинско имущество 2012г. 
      2.   Актуализация на Наредба за осигуряване на общественият ред,     поддържане на 
чистотата,опазване на общинското имущество,околната среда и противопожарната охрана. 
     3.   Други  
 

На заседанието присъстваха : 
 
1. Татяна Александрова Семкова –Председател на Общинския съвет  
2. Стоил Митков Карагьозов    – съветник 
3. Маруся Николова Атанасова -съветник  
4. Радка Динкова Христова – съветник 
5. Иван Ненчев Червенков - съветник 
6. Цвятко Райков Лумбев - съветник 
7. Сашо Найденов Александров –съветник 
8. Мино Ленков Димитров - съветник 
9. Стоян Иванов Гарчев – съветник  

  
        На заседанието не присъстваха г-н Николай Дончев Дончев и г-жа Донка Маринова 
Николова по уважителни причини . 
        На заседанието присъстваха и  г-жа Цонка Николова Гешева- Кмет на Община Антон, 
г-жа Цветелина Костова –Секретар и  жители на община Антон. 
 
                Г-жа  Семкова, попита дали има предложение за промяна  на така  предложения  
дневен  ред  и ако няма да се пристъпи към гласуване . 
 Дневният ред беше приет с 9 /девет  / гласа «ЗА» 
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По първа точка от дневния ред:  
1. Актуализиране на годишна програма за управление на Общинско имущество 2012г. 

 
Г-жа Семкова: даде думата на Г-н Стоил Карагьозов Комисията по териториално и 
селищно устройство и земеделие разгледа годишната програма и в нея  са добавени   
имоти за отдаване под наем  за пасища  .   
Г-н Гарчев предложи да се  направи общоселско събрание в което  да се определят няколко 
свободни пасища  и останалите да се отдадат за получаване на субсидии.По данни на 
Общинска служба земеделие и гори няма регламентирано оставяне на свободни пасища, 
тъй като се предполага, че всеки стопанин ще заяви площ за да отглежда животните си. 
Община Антон има още доста пасища, които се намират в централен Балкан и  в горски 
територии в който  все още не е разрешено да се отдават под наем, но не  е забранено да се 
пашува в тях. 
Общински съвет реши за следващото заседание да се  предложи наемна цена  на декар 
площ пасище, мера  и да се определи дата и да се поканят селските стопани, 
интересуващите се от отдаването на пасищата.  
Г-жа Семкова : предлагам да се гласуват така направените допълнения към годишната 
програма. 
 
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, и чл.26.ал1 и2 от Закона за нормативните актове, с 
9 /девет / гласа«ЗА».Сашо Найденов Александров, Мино Ленков Димитров,  Стоян Иванов 
Гарчев, Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков,Цвятко Райков 
Лумбев,Николай Дончев Дончев  взеха следното: 
 

Р е ш е н и е  № 62  
 

            Дават своето съгласие за актуализиране /допълнения/ в годишната програма със 
съответните  имоти за пасища които са за отдаване под наем .  

 

№ Номер на имот  Местност  Декари 

1 151005 Козница 2.665 

2 151006 Козница 7.459 

3 151010 Козница 7.760 

4 151011 Козница 11.595 

5 152011 Козница 5,000 

6 153009 Козница 38.841 

7 153011 Козница 12.328 

8 153012 Козница 3.491 

9 153015 Козница 7,574 
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10 153016 Козница 16.542 

11 153018 Козница 16.878 

12 153023 Козница 316.800 

13 156024 Козница 878.696 

14 156025 Козница 60.000 

15 159014 Дълбочица 11.570 

16 159015 Дълбочица 124.017 

17 159051 Дълбочица 38,547 

18 159054 Дълбочица 4,533 

19 171029 Гламе  215.174 

20 175011 Гламе 140.444 

21 178001 Гламе 122.872 

22 179004 Гламе 91.367 

23 179011 Гламе 105.085 

24 155013 Гламе 20.159 

25 156018 Гламе 164.508 

26 181026 Гламе 222.303 

27 157026 Гламе 136.672 

28 174056 Гламе 164.980 

29 298001 Гламе 49.977 

30 158012 Гламе 205.895 

31 158013 Гламе 130.976 

32 157001 Гламе 247.050 

33 171044 Кривола 40.392 

34 132056 Сургуна-Мерджика 9,900 

35 139011 Чифлика  17.092 

36 141001 Чифлика 21.579 

37 142001 Чифлика 8,201 

38 142003 Чифлика 4,002 

39 300007 Чифлика 10.336 

40 300011 Чифлика 2,719 
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41 300012 Чифлика 13.326 

42 153019 Чифлика 308.258 

43 028004 Чифлика 464.368 

 
По втора точка от дневният ред : 
Актуализация на Наредба за осигуряване на общественият ред,     поддържане на 
чистотата,опазване на общинското имущество,околната среда и противопожарната охрана. 
 
Г-жа Семкова : даде думата на г-н Карагьозов председател на Комисията по  териториално 
и селищно устройство и земеделие да докладва . 
Г-н Карагьозов: комисията разгледа Наредбата за осигуряване на общественият ред,   
поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество,околната среда и 
противопожарната охрана и установи, че е необходимо да се  отстранят някои неточности 
и да се добавят някои допълнения към Наредбата. 
В раздел II  
В чл.3 т.3  да се премахне текста  „ В изключителни случай със заповед от Кмета на 
Общината изм. с протокол № 30/ 27.07.2007г.”   
да се чете „ В изключителни случай / сватба,бал,рожденни дни и др./ по молба на 
Управителите на /барове, дискотеки, кафе-аперативи, ресторанти, механи, клубове и 
др./ удължаването на работното време се разрешава  със Заповед от Кмета на Община 
Антон. “   
В раздел III Поддържане и опазване на чистотата  населените места   
В чл.5 ал./1/т.3  
да се чете: „ Задължение на ръководителите на предприятия, учреждения, фирми, 
заведения и обществени организации по отношение  на производствените 
административните, складовите помещения и други имоти, както и гражданите на  
собствените дворове през зимният период  да почистват сняг, лед по тротоарите, 
посипването с пясък и отстраняването на ледени висулки от стрехите.”  
В чл. 6. след изречението след Общинската администрация да се добави „ в разрешението  
за прокопаване . Глобата  се налага плюс задържане на гаранцията , определена  в 
наредба за местни данъци и такси „ 
В чл. 7 т. 4    Глобата  „ от 200лв .” 
В чл. 7 т. 6 да се премахне „градският парк” и да се добави „ парковете на територията  
на Община Антон”  
В чл.7 т. 7 да се премахне „междублоковите пространства „ 
В раздел VI   Опазване на околната среда  
Да се поправи реда на точките от 1 до 4  
В раздел VIII  
В чл.19 ал.2  да се премахне „ до 300лв.” и да се добави „ от 10 до 500лв.” 
В чл.21 да се премахне „ нов „  
В раздел IX Преходни и заключителни  разпоредби  
 В § 3 в текста след „ обнародването й и оповестяването на публични места „  



5 
 

Да се чете след  „ приемането и от Общински съвет се свежда до знанието на 
населението чрез интернет страницата на Община Антон  и на определеното от Кмета 
място в сградата на Община Антон .” 
В § 4  да се премахне „ / ако има такива / ”  
Г-жа Семкова : предлагам да се гласуват така направените корекции в Наредбата за 
осигуряване на общественият ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското 
имущество, околната среда и противопожарната охрана. 
 
На основание чл.22, ал. 1 ,  от ЗМСМА   /девет/ гласа “ЗА “  Татяна Александрова Семкова, 
Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   Радка Динкова Христова, Иван 
Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов Александров, Мино Ленков 
Димитров,  и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 
 

Р е ш е н и е  № 63 
 
Приемат измененията и допълненията на Наредба  за осигуряване на обществения ред, 
поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда  и 
противопожарната охрана на територията на Община Антон ,както следва : 
В раздел II  
В чл.3 т.3  да се премахне текста  „ В изключителни случай със заповед от Кмета на 
Общината изм. с протокол № 30/ 27.07.2007г.”   
да се чете „ В изключителни случай / сватба,бал,рожденни дни и др./ по молба на 
Управителите на /барове, дискотеки, кафе-аперативи, ресторанти, механи, клубове и 
др./ удължаването на работното време се разрешава  със Заповед от Кмета на Община 
Антон. “   
В раздел III Поддържане и опазване на чистотата  населените места   
В чл.5 ал./1/т.3  
да се чете: „ Задължение на ръководителите на предприятия, учреждения, фирми, 
заведения и обществени организации по отношение  на производствените 
административните, складовите помещения и други имоти, както и гражданите на  
собствените дворове през зимният период  да почистват сняг, лед по тротоарите, 
посипването с пясък и отстраняването на ледени висулки от стрехите.”  
В чл. 6. след изречението след Общинската администрация да се добави „ в разрешението  
за прокопаване . Глобата  се налага плюс задържане на гаранцията , определена  в 
наредба за местни данъци и такси „ 
В чл. 7 т. 4    Глобата  „ от 200лв .” 
В чл. 7 т. 6 да се премахне „градският парк” и да се добави „ парковете на територията  
на Община Антон”  
В чл.7 т. 7 да се премахне „междублоковите пространства „ 
В раздел VI   Опазване на околната среда  
Да се поправи реда на точките от 1 до 4  
В раздел VIII  
В чл.19 ал.2  да се премахне „ до 300лв.” и да се добави „ от 10 до 500лв.” 
В чл.21 да се премахне „ нов „  
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В раздел IX Преходни и заключителни  разпоредби  
 В § 3 в текста след „ обнародването й и оповестяването на публични места „  
Да се чете след  „ приемането и от Общински съвет се свежда до знанието на 
населението чрез интернет страницата на Община Антон  и на определеното от Кмета 
място в сградата на Община Антон .” 
В § 4  да се премахне „ / ако има такива / ”  
 
 
  По точка други от дневният ред : Г-жа Татяна Семкова предложи да се разгледа 
докладната на г-жа Цонка Гешева относно завеждане на съдебно дело  срещу „Държавен 
фонд Земеделие“ поради наложената от тях финансова корекция  по проект 290701100109 
и Договор№ 2312/24.10.2006г. с Уведомително писмо  от ДФЗ изх.№ 01-0800/ 1775 от 
21.12.2009г. 
Г-жа Гешева: Във връзка с Решение № 37 от Протокол № 3/22.12.2011г., на Общински 
съвет Антон ви уведомявам:  

1.Възложих срещу хонорар от 1000 лв. /хиляда лева/ на юрист Диана Христова, да 
прегледа цялата предоставена ми  документация, относно наложена финансова 
корекция на Община Антон по проект 290701100109 и Договор№ 2312/24.10.2006г.. 

      2.На 17.02.2012г. получих нейното становище относно наложената финансова 
корекция. 
Представям на вашето внимание писменото становище на юрист Диана Христова, 
включително направените от нея  констатации, заключение и препоръки.  

Предлагам Общински съвет да вземе следните решения:  
1.Община Антон да  заведе съдебно дело срещу „Държавен фонд Земеделие“ и 
наложената от тях финансова корекция  по проект 290701100109 и Договор№ 
2312/24.10.2006г. с Уведомително писмо  от ДФЗ изх.№ 01-0800/ 1775 от 
21.12.2009г. 
2.Възлага на Кмета на Община Антон да изплати  необходимите адвокатски  
хонорари, съдебни  и други такси, необходими по делото със средства от 
Общинския бюджет за 2012г. - „ Раздел Собствени приходи”. 

Г-жа Семкова : Коментари има ли ? 
Г-н Гарчев :  Становището на г-жа Диана Христова е като моето, само че нямах 
административен акт, който да обжалвам . 
Г-жа Маруся Атанасова : препоръките на юриста Диана Христова първоначално за 
предявяване на частичен иск  и да се внесе по-малка  такса , а в последствие да се направи 
увеличение на иска ако той е допустим .  За това предлагам да се съобразим с тези 
препоръки . Във второто решение  да се добави след уточняване на иска . 
 Г-жа Татяна Семкова : Предлагам да се гласува  първо Община Антон да заведе дело 
срещу „Държавен фонд Земеделие” 
 
На основание чл.21, ал.1. т.6 , от ЗМСМА и Решение № 37 от Протокол № 3/22.12.2011г 
във връзка с уведомително писмо с вх.2 № 301/29.12.2012г. от „ДФЗ” с 8 /осем/ гласа „ЗА”   
Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   
Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
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Александров,Стоян Иванов Гарчев , Мино Ленков Димитров   „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”   взеха 
следното: 
 
 
 

Р е ш е н и е  № 64 
 

  Община Антон да  заведе съдебно дело срещу „Държавен фонд Земеделие“ и 
наложената от тях финансова корекция  по проект 290701100109 и Договор№ 
2312/24.10.2006г. с Уведомително писмо  от ДФЗ изх.№ 01-0800/ 1775 от 
21.12.2009г. 

 
 
Г-жа Татяна Семкова : Предлагам да се гласува второ решение че се възлага на Кмета на 
Община Антон да изплати  необходимите адвокатски  хонорари, съдебни  и други такси, 
необходими по делото със средства от Общинския бюджет за 2012г. - „ Раздел Собствени 
приходи” след уточняване на иска .  
 
На основание чл.21, ал.1. т. 6 , от ЗМСМА  и Решение № 37 от Протокол № 3/22.12.2011г 
във връзка с уведомително писмо с вх.2 № 301/29.12.2012г. от „ДФЗ” с 8 /осем/ гласа „ЗА”   
Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,  
Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров,Стоян Иванов Гарчев , Мино Ленков Димитров  
„ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”   взеха следното: 
 
 

Р е ш е н и е  № 65 
 
 
Дават своето съгласие  на Кмета на Община Антон да изплати  необходимите адвокатски  
хонорари, съдебни  и други такси, необходими по делото със средства от Общинския 
бюджет за 2012г. - „ Раздел Собствени приходи” след уточняване на иска .  
 
Г-жа Семкова : да преминем към следващата докладна на  г-жа Гешева за  делегиране на 
права на Кмета на Община Антон г-жа Цонка Гешева и участие в Общото събрание  на 
Асоциация  Общински гори, ако няма коментари  моля да преминем към гласуване: 
 
На основание чл.21, ал.1, 15 от ЗМСМА с  9 /девет/ гласа << ЗА >> Татяна Александрова 
Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   Радка Динкова 
Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов Александров, 
Мино Ленков Димитров,  и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 
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Р е ш е н и е  № 66 
 
Дават съгласие за делегиране  права на Кмета на Община Антон да представлява Община 
Антон в Общото събрание  на Асоциация Общински гори.  
  
 
Г-жа Семкова: Да преминем към  разглеждане на  докладната от Г-жа Гешева за 
състоянието на Общински горски фонд и предложение за мероприятия през 2012г. ако 
няма коментари моля да се гласува :  
 

1. Подновяване на Договора за охрана на 1664 дка. Общински горски фонд за второто 
тримесечие на 2012г. на стойност 632.34 лв. 

2. Подновяване на Договора за управление на 1664 дка.общински  горски фонд за 
второто тримесечие на 2012г на стойност 316.14лв. 
 

На основание чл.21, ал.1, 8 от ЗМСМА и на основание чл.71,ал 2,т.1от Наредбата за за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –държавна 
и общинска собственост  и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 
/НЩРВИДГТ/  и на основание 46,т.1 от /НУРВИДГТ/ с  9 /девет/ гласа „ ЗА “ Татяна 
Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   Радка 
Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров,  и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 
 
 

Р е ш е н и е  № 67 
 
Дават своето съгласие за : 
 

1.Подновяване на Договора за охрана на 1664дка. Общински горски фонд за 
второто тримесечие на 2012г. на стойност 632.34 лв. 

      2.Подновяване на Договора за управление на 1664дка.общински  горски фонд за  
второто тримесечие на 2012г на стойност 316.14лв. 

 
 
 
Г-жа Семкова :  Предлагам да се гласуват и следните дейности през 2012г. 
  

1. Досичане на подотдел 746/б1 – иглолистен материал за местно население в 
размер на 105куб.м.  

2. Досичане на подотдел 747/з – широколистни дърва за огрев за местно население 
в размер на 271 куб.м. 

3. Ползването от нов отдел 748/и – иглолистен материал за промишлен дърводобив 
– прогнозно -148 куб.м. 
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На основание чл.21, ал.1, 8 от ЗМСМА и на основание чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата за за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –държавна 
и общинска собственост  и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 
/НУРВИДГТ/ и на основание 46, т.1 от /НУРВИДГТ/ с 9 /девет/ гласа „ ЗА “ Татяна 
Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   Радка 
Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров,  и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 
Р е ш е н и е  № 68 

 
1.Досичане на подотдел 746/б1 – иглолистен материал за местно население в 
размер на 105куб.м.  
2.Досичане на подотдел 747/з – широколистни дърва за огрев за местно 
население в размер на 271 куб.м. 
3.Ползването от нов отдел 748/и – иглолистен материал за промишлен 
дърводобив – прогнозно -148 куб.м. 

 
Г-жа Семкова : Предлагам да се премине към разглеждане на Молба от  г-жа Мариета 
Цветанова Управител на ЕТ „ Елит – М. Цветанов „ относно удължаване на работно време 
на интернет – клуб от 8 часа до 2часа всеки ден , ако няма коментари моля, за гласуване : 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА чл. 3 т.3  от Наредбата за опазване на общественият 
ред ,поддържане на чистотата  опазване на общинското имущество ,околната среда и 
противопожарната охрана на територията на Община Антон с  9 /девет/ гласа << ЗА >> 
Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   
Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров,  и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 
 

Р е ш е н и е  № 69 
 

  Разрешава на Мариета Стойнова Цветанова  -Управител на ЕT „ Елит “ да удължи 
работното време на Интернет –Клуб  до 2.00 часа всеки ден за срок от една година. 
При постъпило оплакване  в Общината  разрешението може да бъде отнето .  
 
Г-жа Семкова: Разглеждаме  молба с вх.4 № 100/16.02.2012ч от Илияна Георгиева Пенчева 
относно отпускане на финансова сума в размер на 520 лв. за  абитуриентски бал ,ако няма 
коментари моля за гласуване . 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА  с  9 /девет/ гласа << ПРОТИВ  >> Татяна 
Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   Радка 
Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров,  и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 
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Р е ш е н и е  № 70 

 
Отхвърлят молба с вх.4 № 100/16.02.2012ч. от Илияна Георгиева Пенчева относно 
отпускане на финансова помощ в размер от 520 лв. за абитуриенски бал. 
 
 
 Г-жа Семкова: Разглеждаме  молба с вх. № 97 /14.02.2012г. от г-н Георги Маринов Костов 
относно отсичане на 1 брой топола , която се намира в с.Антон и е Общинска собственост 
,моля да преминем към гласуване ако няма коментари .  
 
На основание чл.21, ал.1,т. 8  от ЗМСМА  с  9 /девет/ гласа << ЗА  >> Татяна Александрова 
Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   Радка Динкова 
Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов Александров, 
Мино Ленков Димитров,  и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 
 

Р е ш е н и е  № 71 
 

  Разрешават на г-н Георги Маринов Костов  да отсече 1 бр. топола намиращ  в имот            
Общинска собственост ,същият се задължава да заплати полученият материал .  
 

 
 

Председател на Общински съвет ………………………… 
                                                            /Татяна Семкова / 

 
 

                    Техн. секретар  и  секретар ОбС –Антон ……………………… 
                                                                                         / Лиляна Гарчева / 
 
 


