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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 
 

№  6 
 
 

             Днес, 28.02.2012г./вторник / от 18.10 часа на основание чл.25 ал. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация   в  ритуалната зала на читалище 
НЧ “Христо Ботев“ с. Антон се проведе извънредно заседание  на ОбС – Антон при 
следния дневен ред: 

                   
При следния Дневен ред : 
 
     1. Докладна от г-жа Гешева  относно встъпване в дълг на Община Антон . 
     2. Докладна  от г-жа Гешева във връзка с  вземане на Решения за Запис на заповед  
по договор №23/322/00290  23.10.2009г. „ Реконструкция площад „  за отпускане  на 
финансова помощ по мярка 322. 
     3. Докладна  от г-жа Гешева във връзка с   вземане на Решения за Запис на заповед  
по Договор № 23/322/00289 от 23.10.2009г.за „Благоустрояване на улична  мрежа 
с.Антон „ 
     4. Докладна  от г-жа Гешева  във връзка с   вземане на  Решения за  Запис на заповед  
по Договор за предоставяне на безвъзвъзмездна финансова помощ  по ОПРР  с 
регистрационен номер : BG161PO001/4.1-04/2010/006 от дата : 01.06.2011 год., 
 

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

 
  На заседанието не присъстваше г-жа Маруся Атанасова съветник по уважителни 
причини.  
                  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 10 /десет  / гласа «ЗА» 
 
 
По точка първа от дневният ред : 
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Г-жа Татяна Семкова : Давам думата на г-жа Цонка  Гешева  да направи докладна с 
вх.№ 131/28.02.2012г. относно встъпване в дълг  в размер от 500 000лв. за изплащане на 
сумата от 359 949, 34  на “ Билдинг 58”  на основание Решение № 48 от 20.04.2011г. и 
изпълнителен лист  от 25.05.2011г.  
Г-н Стоил Карагьозов : Комисията  по териториално селищно устройство и земеделие и 
комисията по финанси ,бюджет и нормативна уредба  разгледаха на извънредно 
заседание  докладната  и тяхното становище е категорично против встъпване на 
Община Антон в дълг .  
Г-жа  Татяна Семкова : Моля , да гласуваме докладна с вх.№ 131/28.02.2012г. относно 
встъпване в дълг  в размер от 500 000лв. за изплащане на сумата от 359 949, 34  на  
“ Билдинг 58”  на основание Решение №48 от 20.04.2011г. и изпълнителен лист  от 
25.05.2011г.  
 
На основание чл.21, ал.1. т.6 , от ЗМСМА и във връзка с Решение № 48 от 20.04.2011г.и 
изпълнителен лист от 25.05.2011г. на Софийският окръжен съд  във връзка са Договор 
№ 2312/24.10.2006г. за предоставяне на безвъзмездна помощ при условия на 
специализирана предприсъединителна програма  на Европейския съюз за развитие на 
земеделието и селските райони в РБ ( САПАРД) със 10 гласа “ ПРОТИВ „ Татяна 
Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов,  Радка Динкова Христова, Иван 
Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов Александров,Стоян Иванов 
Гарчев , Мино Ленков Димитров , Донка Маринова Николова , Николай Дончев Дончев  
взеха следното: 
 

РЕШЕНИЕ № 72 
  

Отхвърлят предложение за встъпване на Община Антон в дълг.  
 
По точка втора от  дневният ред :  
 
Г-жа Татяна Семкова : Да преминем към разглеждане докладна с вх.№ 129/28.02.2012г. 
от г-жа Гешева относно  вземане на Решения за Запис на заповед  по договор 
№23/322/00290  23.10.2009г. „ Реконструкция площад „  за отпускане  на финансова 
помощ по мярка 322. Моля, ако няма коментари да  преминем към гласуване : 
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23  от ЗМСМА, чл.39, ал. 1, т.2 на Наредба №24 от 
29.07.2008 г.  за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013г. и уведомително писмо от Държавен фонд 
„Земеделие” с Изх.  02-0800/355 от 21.02.2012 г. и наш Вх. №67/28.02.2012 г. за искане  
удължаване срока на Договор №23/322/00290 от 23.10.2009г. „ Реконструкция площад „  
за отпускане  на финансова помощ по мярка 322. с десет гласа „ЗА” Татяна 
Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов,  Радка Динкова Христова, Иван 
Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов Александров,Стоян Иванов 
Гарчев , Мино Ленков Димитров , Донка Маринова Николова , Николай Дончев Дончев  
взеха следното: 
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РЕШЕНИЕ № 73 
 

      1.Упълномощава кмета на Община Антон – Цонка Николова Гешева да подпише 
Запис на заповед, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и без 
удръжки, в полза на – Държавен фонд „Земеделие” - Договарящ орган, в размер на 
110% от стойността на авансовите плащания в размер на 184 430,40  платим на 
предявяване за обезпечаване на авансoво плащане по Договор №23/322/00290 от 
23.10.2009г . „Реконструкция на площад”  за отпускане на финансова помощ по мярка 
322 „Обновяване и развитие на населени места” от Програма за развитие на селските 
райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони”. 
       2. Отменя  решение № 319 по протокол № 24/10.03.2010 г., като отменя действието 
на Запис на заповед, платима в полза на Държавен фонд „Земеделие” в размер на 
395 769,00 лв. ( триста деветдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет  и девет лв. ) за 
обезпечаване на 110% от авансовото плащане по Договор №23/322/00290 от 23.10.2009г 
. „Реконструкция на площад”  за отпускане на финансова помощ по мярка 322 
„Обновяване и развитие на населени места” от Програма за развитие на селските 
райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони”. 

3. Възлага на кмета на Община Антон да подготви необходимите документи за 
удължаване на срока на Договор  №23/322/00290 от 23.10.2009г  и да ги 
представи пред ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
По точка трета  от дневният ред : 
 
Г-жа Татяна Семкова : Да преминем към резглеждане Докладна с вх.№ 130/28.02.2012г. 
от г-жа Гешева относно  вземане на Решения за Запис на заповед  по Договор № 
23/322/00289 от 23.10.2009г.за „Благоустрояване на улична  мрежа с.Антон „ ако няма 
коментари Моля, да се преминем към гласуване :  
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23  от ЗМСМА, чл.39, ал. 1, т.2 на Наредба №24 от 
29.07.2008 г.  за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013г. и уведомително писмо от Държавен фонд 
„Земеделие” с Изх.  02-0800/355 от 21.02.2012 г. и наш Вх. №67/28.02.2012 г. за искане  
удължаване срока на Договор №23/322/00289 от 23.10.2009 г. „Благоустрояване на 
улична  мрежа с.Антон „ с  десет гласа „ЗА” Татяна Александрова Семкова, Стоил 
Митков Карагьозов,  Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков 
Лумбев, Сашо Найденов Александров,Стоян Иванов Гарчев , Мино Ленков Димитров , 
Донка Маринова Николова , Николай Дончев Дончев  взеха следното: 
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РЕШЕНИЕ № 74 
 

1. Упълномощава кмета на Община Антон – Цонка Николова Гешева да подпише 
Запис  на заповед, без протест и без разноски, без никакви възражения и без 
такси и без удръжки, в полза на – Държавен фонд „Земеделие” - Договарящ 
орган, в размер на 110% от стоиността на авансовите плащания в размер на 
512 110,50  платим на предявяване за обезпечаване на авансoво плащане по 
Договор №23/322/00289 от 23.10.2009г за проект  „Благоустрояване на улична 
мрежа с.Антон” за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населени места” от Програма за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони. 

2. Отменя  решение № 318 по протокол № 24/10.03.2010 г., като отменя действието 
на Запис на заповед, платима в полза на Държавен фонд „Земеделие” в размер на 
820 587,90 ( осемстотин и двадесет хиляди петстотин осемдесет и седем лв. и 
деветдесет стотинки) за обезпечаване на 110% от авансовото плащане по 
договор за отпускане на финансова помощ Договор №23/322/00289 от 
23.10.2009г за проект „Благоустрояване на улична мрежа с.Антон” за отпускане 
на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населени места” 
от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена 
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

3. Възлага на кмета на Община Антон да подготви необходимите документи за 
удължаване на срока на Договора  №23/322/00289 от 23.10.2009 г.  и да ги 
представи пред ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
По точка четвърта от дневният ред :  
 
Г-жа Татяна Семкова : Да разгледаме докладна с вх.№ 132/28.02.2012г. от г-жа Гешева  
относно  вземане на  Решения за Запис на Заповед  по Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ  по ОПРР  с  регистрационен номер : BG161PO001/4.1-
04/2010/006 от дата : 01.06.2011 год. ако няма коментари Моля, да преминем към 
гласуване. 
 
     На основание чл. 21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, т.4.1 и т.4.2 от Договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
“Регионално развитие “ 2007-2013 /ОПРР/ с регистрационен номер : BG161PO001/4.1- 
04/ 2010 / 006 от дата : 01.06.2011год. за изпълнение на проект “Мерки за предоставяне 
на наводнения за обекти: река Гушева и река Селска на територията на село Антон, 
Община Антон “ и изменение срока  /продължителността / на същия с десет гласа „ЗА” 
Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов,  Радка Динкова Христова, 
Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов Александров,Стоян 
Иванов Гарчев , Мино Ленков Димитров , Донка Маринова Николова , Николай Дончев 
Дончев  взеха следното: 
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РЕШЕНИЕ № 75 
 
приема издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Антон, със следния текст 
/съдържание/ : 
                                                                                        Без протест и без разноски  
                                                                                        Платим на предявяване  
                                                                                        За сумата : 276 432,60 лв. 
 (двеста седемдесет и шест хиляди,четиристотин  тридесет и два лв. и 60 ст.)  
                                                             
Долуподписаният/ата (трите имена на лицето ,представляващо кандидата) ЦОНКА 
НИКОЛОВА ГЕШЕВА ,ЕГН:5410247394, л.к. №6410003616, изд. МВР София област 
на 11.10.2010г., в качеството си на КМЕТ (длъжност на лицето) на ОБЩИНА АНТОН 
(пълното наименование на бенефициента съгласно регистрацията му),ЕИК по 
БУЛСТАТ:00077255,ПЛ. “Съединение”, №1 – Бенефициент по Оперативна 
програма”Регионално развитие “ 2007-2013, схема за безвъзмездна финансова помощ  
BG161PO001/4.1- 04 / 2010 “Подкрепа за дребно мащабни мерки за предотвратяване на 
наводнения в 178 малки общини ” , проект “Мерки за предотвратяване на наводнения 
за обекти: река Гушева и река Селска на територията на село Антон, Община  Антон”  
№ BG161РО001  – 4.1.04-059 по договор  № BG161PO001/4.1- 04/ 2010 / 006 от дата 
дата : 01.06.2011год., като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и 
безусловно се задължавам, без протест и разноски ,без никакви възражения и без 
такси и удръжки от какъвто и да е било характер, срещу представянето на този Запис на 
заповед да заплатя на поемателя – Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство , Управляващ орган на Оперативна програма “ Регионално развитие “ 
– Главна дирекция “ Програмиране на регионалното развитие” , сумата :276 432, 60 лв. 
(двеста седемдесет и шест хиляди ,четиристотин тридесет и два лева и 60 ст.) (посочва 
се цифром и словом стойността и валутата на аванса). 
Платим на предявяване .Срок за предявяване за плащане  - до 01.08.2013г. (два месеца 
след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на 
безвъзмездната финансова помощ). 
Сумата е платима по банковата сметка на поемателя : в банка  БНБ – гр.София, ІBAN: 
BG75 BNBG 9661  3200  1966 01,BIC – BNBGBGSD, на името на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма 
“ Регионално развитие “- Главна дирекция  “ Програмиране на регионалното развитие 
“.  
 
Дата на издаване:……………….02.2012г. 
Място на издаване: село Антон, община Антон 
Подпис на издателя:………………………………. 
Дата:……………02.2012г. 

                                                    Председател на ОбС /………………………..                                                                                        
/Татяна Семкова / 

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


