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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 

№  7 

 

 

             Днес, 05.04.2011 г./четвъртък / от 18.00 часа на основание чл.23 ал.4 т. 1 от 

Закона за местното самооуправление и местната администрация   в  ритуалната зала 

на читалище “Христо Ботев“ с. Антон се проведе редовно   заседание на ОбС – Антон 

при следния дневен ред: 

 

  1. Приемане  на справка отчет за състоянието  на престъпността и 

дейността на полицейските инспектори и мл. полицейските инспектори 

обслужващи І район в РУ “Полиция” през изминалата                 2011 г. 

                    Докладва Петко Шопов 

2. Актуализиране на  наредбата  за определянето и администратирането на 

местните такси и цени  на услуги на територията на Община Антон 

Доклад на Маруся Атанасова и Стоил Карагьозов  

3. Разглеждане на докладна записка във връзка с отдаването на  пасища и 

мери под наем - докладва Кмета и Стоил Карагьозов 

4. Приемане на план – програма за гергьовските   празници  и гласуване на 

необходимите средства. 

Докладват: Кмета , Сашо Александров и Маруся Атанасова  

    5. 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. Цвятко Райков Лумбев - съветник 

6. Сашо Найденов Александров –съветник 

7. Донка Маринова Николова – съветник  

8. Стоян Иванов Гарчев – съветник  

 

 

От заседанието отсъстваха по уважителни причини съветниците:Николай Дончев 

Дончев, Мино Ленков  Димитров  и Иван Ненчев Червенков  

На заседанието пръсъстваха и  г-жа Цонка Николова Гешева- Кмет на Община Антон,  

Соня Гарчева- счетоводител,Дончо Петров – управител на ЕТ “Дончо Петров”  и  

жители на общината. 

Заседанието беше открито в 18,10 ч. от председателя на Общинския съвет г-жа  

Татяна Семкова  

Г-жа  Семкова, попита дали има предложение за промяна  на така  предложения  

дневния ред . 

Дневние ред беше гласуват точка по точка и приет с 8 гласа «ЗА» 

По първа точка от дневния ред : 

Думата беше дадена на  Полицейски инспектор  – Петко Шопов – представител на РУ 

«Полиция» гр. Пирдоп за представяне на отчет с Вх. № 96от 14.03.2012 г. за 

работата на  полицията за изминалата 2011 г. 

Болния проблем на   Районното управление е липсата на  персонал.Г-н Шопов ни 

увери, че се набират бройки за запълване на щатния състав за да има по  засилено 

присъствие на униформени полицаи. 
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Г-н Гарчев предложи да се спонсорира Полицейското Управление със средства за 

бензин, но г-н Шопов убеди съветниците ,че проблема не  е в липсата на бензин, а в 

липсата на персонал 

 

   На основание чл. 21, ал.1 т.23  от ЗМСМА с 8 / осем/ гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  

Радка Динкова Христова  ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо Найденов Александров,  

Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   76  

 

Общински съвет Антон приема справка – отчет  за състоянието  на 

престъпността и дейността на полицейските инспектори и мл. полицейските 

инспектори обслужващи І район в РУ “Полиция” през изминалата                 

2011 г. 

 

След приключване на  първа точка се премина към т. 2 : Актуализиране на  

наредбата  за определянето и администратирането на местните такси и цени  на 

услуги на територията на Община Антон. 

 Двете комисии  на свои заседания  бяха разгледали предложението на г-жа 

Гешева  с В4 199/28.03.2012 г.В минали години пасищата и мерите са  били само 

за общо ползване без такси и отдаване под наем, но тази година поради засиления 

интерес за  отдаване на мерите  и пасищата за получаване на субсидии от страна 

на земеделските стопани общинския съвет  единодушно реши да се сложи  

първоначална цена от 2,00 лв на декар за индивидуално ползване.В наредбата  се 

променят и други  текстове породени от  практиката при определени дейности. 

 

 

На основание чл. 21, ал.2   от ЗМСМА чл.26.ал1 и2 от Закона за нормативните 

актове,  с 8 / осем/ гласа “ ЗА “Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков 

Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова,адка Динкова Христова  ,Цвятко Райков 

Лумбев,Сашо Найденов Александров,  Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов 

Гарчев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   77 

 

Приемат измененията и допълненията на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси цени на услуги на територията на община 

Антон  както следва : 

 

 Раздел IV 

1.    в чл. 29 т.4  текста вместо „за определяне” текста да се промени  „ за  заверка”. 

2.    в чл. 29 т.12  да се добави т.1 със следният текст „гаранцията за прокопаване  

след издаване на разрешение за строеж  : 

- за тротоар – 50 лв. на кв.м 

- за асфалт – 70 лв. на кв.м 

- за чекалиран път – 20лв.на кв.м 

3.  в чл. 29 т. 16 отпада и се подреждат точките както следва  

4.    / нов / чл. 7а    Първоначална  наемна цена за отдаване под наем на Общински 

мери и пасища е  2 лв. на дка. 

 Период на договора – 4 години 

 
5. /нов /  чл . 17а Таксата за битови отпадъци на юридическите  лица се определя с 

решение на общински съвет и се определя  върху дънъчна оценка на имота. 
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Данъчната оценка на недвижимите имоти  на предприятията е по високата между  

отчетната  им стойност и данъчната оценка, съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.  

 

След приключването и на т. 2 се премина към т. 3 от дневния ред :Разглеждане на  

докладна записка във връзка с отдаването под наем на  пасища и мери. 

Г- н Карагьозов като председател на комисията по  устройство на територията, 

пътната  и селищна мрежа,околна среда, благоустрояване и земеделие  запозна 

съветниците  с решенията от проведено заседание  на комисията съвместно със 

земеделските стопани, желаещи да кандидатстват  за отдаване на пасищата и 

мерите под наем.От направените заявление е видно ,че ще има достатъчно  пасища 

за отдаване под наем и за общо ползване. 

 

Г- жа Семкова предложи на съветниците да се гласува  така направеното 

предложение за отдавне на търг на пасища и мери. 

 

 

На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.37 от Закона за 

подпомагане на земеделските стопани с 8 / осем/ гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  

Радка Динкова Христова  ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо Найденов Александров,  

Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   78 

 

 

        Дават своето съгласие  Кмета на Общината  да започне процедура  за 

провеждане на търг  за отдаване на пасища и мери ,собственост на Община Антон, 

намиращи  се на територията на общината и определят  първоначална тръжна цена 

от 2 лв. на дка на следните имоти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 151005 Козница 2.665 

7 151006 Козница 7.459 

8 151010 Козница 7.760 

9 151011 Козница 11.595 

10 152011 Козница 5,000 

1. 158012 Гламе 205,895 АПОС №1/18.02.2011г. 

2. 158013 Гламе 130,976 АПОС № 2/18.02.2011г. 

3. 298001 Гламе 49,977 АЧОС № 1 /18.02.2011г. 

4. 174056 Гламе 164,980 АЧОС №2/18.02.2011г. 

5. 157001 Гламе 247,100 АПОС №47/08.06.2005 г. 
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11 153009 Козница 38.841 

12 153011 Козница 12.328 

13 153012 Козница 3.491 

14 153015 Козница 7,574 

15 153016 Козница 16.542 

16 153018 Козница 16.878 

17 153023 Козница 316.800 

18 156024 Козница 878.696 

19 156025 Козница 60.000 

20 159014 Дълбочица 11.570 

21 159015 Дълбочица 124.017 

22 159051 Дълбочица 38,547 

23 159054 Дълбочица 4,533 

24 171029 Гламе  215.174 

25 175011 Гламе 140.444 

26 178001 Гламе 122.872 

27 179004 Гламе 91.367 

28 179011 Гламе 105.085 

29 155013 Гламе 20.159 

30 156018 Гламе 164.508 

31 181026 Гламе 222.303 

32 157026 Гламе 136.672 

33 174056 Гламе 164.980 

34 298001 Гламе 49.977 

35 158012 Гламе 205.895 

36 158013 Гламе 130.976 

37 157001 Гламе 247.050 

38 171044 Кривола 40.392 

39 132056 Сургуна-Мерджика 9,900 

40 139011 Чифлика  17.092 

41 141001 Чифлика 21.579 

42 142001 Чифлика 8,201 

43 142003 Чифлика 4,002 

44 300007 Чифлика 10.336 

45 300011 Чифлика 2,719 

46 300012 Чифлика 13.326 
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47 153019 Чифлика 308.258 

48 028004 Чифлика 464.368 

49 165090 Трапа 7,600 

 
Г-жа  Семкова  премина към следващата точка от дневния ред - Приемане на план – 

програма за Гергьовските   празници  с Вх. № 182 /20.03.2012 г. и гласуване на 

необходимите средства. 

  Комисията по образование ,култура и социална политика беше направила  свое 

заседание и  председателя и Сашо Найденов  излезе  с предложение  :  

Да се допълни  плана за 05.05.2012 със още едно спортно събитие : Волейболна 

среща между отбор на мъже Пирдоп и Антон, която ще се проведе в двора на 

училището на новата спортна площадка. 

Г-жа Маруся Атанасова  като  председател на комисията изрази  мнението на 

комисията, че  сумата от 11500 лв е достатъчна с малки прехвърляния от една 

дейност в друга. 

 

На основание чл. 21, ал.1 т.6   от ЗМСМА с 8 / осем/ гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  

Радка Динкова Христова  ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо Найденов Александров,  

Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   79 

 

1.Приемат  Програмата   на майските  културни празници  на  Община Антон от 2.05. 

до 06.05.2012 г. съгласно приложението 

2.  Приемат финансовия план на Община Антон за майски културни празници от  

2.05. до 06.05.2012 г. съгласно приложението 

 

 

След приемането на  този  календар  свързан с празника на Общината се пристъпи 

към разглеждане на  празничния културен календар за 2012 г. на община Антон. 

Съветниците   предложиха да се премахне финансовата част на календара , с цел да 

не се получат разминавания в предложените  и изразходвани суми. 

 

 

На основание чл. 21, ал.2   от ЗМСМА с 8 / осем/ гласа “ ЗА “Татяна Александрова 

Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  Радка Динкова 

Христова  ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо Найденов Александров,  Донка Маринова 

Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   80 

 

Приемат културен и празничен календар за 2012 г. на Община Антон  съгласно 

приложението.   

 

  След   изчерпване на  тези точки се премина и към т. Други  

Г-жа Семкова даде думата на кмета на общината г-жа Гешева да  изложи свои 

докладни  с Вх. № 217 и 218 / 04.04.2012 г.относно издаване на запис на заповед от 

Община Антон в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 

финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 23/322/00289 

от 23.10.2009 г. по мярка 322 за Проект„Благоустрояване на улична мрежа 

с.Антон” за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие 



 6 

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”, сключен между Община Антон и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция 

Съветниците  нямаха никакви забележки по така представените докладни и взеха 

своите решения : 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация; чл. 115 от Постановление 

№ 367 на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2012г. и договор за отпускане на финансова 

помощ № 23/322/00289 от 23.10.2009 г. по мярка 322 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”, сключен 

между Община Антон и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и 

адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 

121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от 

изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов с  8 / осем/ гласа “ЗА“Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  

Радка Динкова Христова  ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо Найденов Александров,  

Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   81 

 

 

1. Упълномощава кмета на Община Антон – Цонка Николова Гешева да 

подпише Издаване на запис на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на  Държавен Фонд „Земеделие” – 

Разплащателна агенция в размер на 512 110,50 ( петстотин и дванадесет 

хиляди сто и десет лева и петдесет стотинки) за обезпечаване на 110% от 

авансовото плащане по договор № 23/322/00289 от 23.10.2009 г. по мярка 

322 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”, сключен между Община Антон и ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция – 102 422,10(сто и две хиляди, четиристотин 

двадесет и два лева и десет стотинки), съставляващи 20% ДДС върху 

отпусната авансово сума. 

 

2. Възлага на кмета на Община Антон да подготви необходимите документи 

за получаване на авансово плащане по Договор № 23/322/00289 от 

23.10.2009 г. по мярка 322 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” и да ги представи пред 

ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация; чл. 115 от Постановление 

№ 367 на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2012г. и договор за отпускане на финансова 

помощ Договор №23/322/00290 от 23.10.2009 г . Договор №23/322/00290 от 

23.10.2009 г . „Реконструкция на площад” за отпускане на финансова помощ 
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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”, сключен между 

Община Антон и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, сключен между 

Община Антон и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на 

управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от 

изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет, с 8  

/осем/ гласа “ ЗА “Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов 

,Маруся Николова Атанасова  Радка Динкова Христова  ,Цвятко Райков 

Лумбев,Сашо Найденов Александров,  Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов 

Гарчев  взеха следното: 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   82 

 

1. Упълномощава кмета на Община Антон – Цонка Николова Гешева да 

подпише Издаване на запис на заповед от Община Антон в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 184 430,40 

(стоосемдесет и четири хиляди четиристотин и тридесет лева и 

четиридесет стотинки), 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 2007-2013 г., подкрепена от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”, 

сключен между Община Антон и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция - 36 886,08 (тридесет и шест хиляди, осемстотин осемдесет и 

шест леви и осем стотинки), съставляващи 20% ДДС върху отпусната 

авансова сума. 

 

2. Възлага на кмета на Община Антон да подготви необходимите 

документи за Издаване на запис на заповед от Община Антон в полза 

на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 

финансиране на разходи за ДДС към авансово 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 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони”, сключен между Община Антон и ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

 

Г-жа Гешева  изложи и своя докладна Вх. №В4-219/05.04.2012 г. във връзка с 

отворено писмо Вх91/08.03.2012 г. от колектива на МБАЛ за преобразуване и 

управление : 

- На среща с кметовете на 7- те общини от Средногорието  се  разгледа въпроса със 

задълженията на МБАЛ, което е 1800 000 лв. Големите предприятия  не желаят да 

финансират  МБАЛ- Пирдоп , общините нямат финансови средства и се взе решение 

за преструктуриране на общинската болница в  регионална болница, но  Общинския 

съвет  трябва да даде своето съгласие за  бъдещи  преговори.  

Г. н Гарчев – проблема на болницата не са от вчера.Аз ще гласувам за   делигиране 

на тези права . 

След кратни дебати съветниците пристъпиха към гласуване :  
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На основание чл. 21, ал.1 т.9   от ЗМСМА с 8 / осем/ гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  

Радка Динкова Христова  ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо Найденов Александров,  

Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   83 

 

 

 
         Дава право на Кмета и Председателя на общински съвет Антон, съвместно да 

участват в преговори межу представители на общините Антон,Чавдар, Мирково, 

Челопеч, Златица , Пирдоп, Копривщица и излязат с предложение за начина и 

формата , по която общинската болница – МБАЛ Пирдоп да се структурира в 

регионална  болница на общините  Чавдар, Мирково, Челопеч, Златица , Пирдоп, 

Копривщица. 

           Общински съвет Антон е съгласен община Антон  да участва дялово в 

собствеността и управлението на регионалната болница под форма и по начин , 

предложени от Кмета на община Антон и Председателя на ОбС Антон за обсъждане и 

приемане от ОбС Антон. 

 

Г- жа Гешева  запозна съветниците накратко и с плана за бедствия и аварии.Плана е 

доста обемист ,но беше изпратен по  ел. поща на съветниците да  се запознает с 

него. 

Г- н Сашо Найденов  :Аз се занимавам с такива планове в моето предприятие и имам 

поглед върху  материята - Плана е направен  добре. 

Г- н Гарчев –и аз  съм за приемане на този план. 

Г-жа Семкова прикани съветниците да гласуват   

 

На основание чл. 21, ал.2   от ЗМСМА и чл. 9 ал.11 от Закона за защита  при 

бедствия  с 8 / осем/ гласа “ ЗА “Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков 

Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  Радка Динкова Христова  ,Цвятко 

Райков Лумбев,Сашо Найденов Александров,  Донка Маринова Николова и  Стоян 

Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     № 84  

 

Приема План за защита при бедствия на Община Антон -2012 г. 

 

Следващата докладна от  кмета  на Община Антон е във връзка с регистриране на 

пазара   и  решение №59 от протокол № 4/27.01.2012 г. От ОДБХ гр. Констинброд от 

общия брой на масите 30 на брой трябва да се определят  броя, на които ще се  

продават хранителни продукти от животински и неживотински  произход и 

растителни продукти  

 

На основание чл. 21, ал.1 т.8   от ЗМСМА с 8 / осем/ гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  

Радка Динкова Христова  ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо Найденов Александров,  

Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   85 
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Общински съвет дава своето съгласие, пазара  на Община Антон да  се разположи в 

зелената площ на ул Г.С.Раковски № 4 и общински парцели на ул. Европа с номера 

Х, І и ІІ , и   определя 30 броя маси от които 16 броя маси, на които ще се продават  

хранителни продукти от животински и неживотински  произход, растения и 

растителни продукти. 

 

Г-жа Гешева  предложи на вниманието на съветниците  протокол  № 3 от 06.03.2012 

г. за извършени дейностти по снегопочистване и  дали трябва  да се изплати сумата 

от 7014,29 лв. 

Г- н Гарчев – аз мисля ,че след като общината има сключен договор  за 

снегопочистване с фирма ЕТ « Дончо Петров» то общинския съвет не трябва да 

взима страна,но аз лично ще гласувам ЗА изплащането на тези суми. 

Г-н Карагьозов- щом има протокол , подписан  от страна на  длъжностните лица от 

общината – то  тези суми трябва да се изплатят. 

Г-н Лумбев- ако  общината е имала съмнения в протоколите ,то е трябвало  на самия 

ден да направи своето  възражение. 

 

На основание чл. 21, ал.1 т.6   от ЗМСМА с 7 / седем/ гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова,  

,Цвятко Райков Лумбев,Сашо Найденов Александров,  Донка Маринова Николова 

и  Стоян Иванов Гарчев и 1 ПРОТИВ Радка Динкова Христова    взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   86 

Дават своето съгласие да се изплатят  средствата по протокол № 3 от 06.03.2012  по 

снегопочистване и опесъчаване за сезон 2011/2012 г. в размер на 7014,29 лв. 

 

Още една докладна с Вх. №177/09.03.2012 г. във връзка с рекултивиране на 

нераглементираното сметище  м.  «Кюпрудере». 

Г- н Гарчев  направи запитване- защо  тези средства не са  за изчистване на други 

сметища , реките и около тях. 

Г-жа Гешева отговори- тази година сме кандидатствали по Регионална програма за 

заетост и сме дали  точно това сметище и  коритата на реките.Коритата на реките ще 

минат само със труд, но за това сметище ще е нужна и техника. 

На основание чл. 21, ал.1 т.6   от ЗМСМА с 8 / осем/ гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова,  

Радка Динкова Христова  ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо Найденов Александров,  

Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   87 

 

Дават своето съгласие да се отпуснат средства от Местни дейности за рекултивиране 

на  нерегламентирано сметища  намиращо се в м. «Кюпрудере» на територията на 

Община Антон  в размер  на 3000 лв. 

 

Г-жа Гешева  запозна съветниците с идеята  и децата от нашето Основно училище  

да посетят зелено училище. 

Г-жа Маруся Атанасова като председател на комисията по бюджет, финанси и 

нормативна уредба изрази становището на комисията,че е необходимо към 

докладната да има броя на децата  и дестинацията, за тази цел  тази докладна се 

оставя за разглеждане на следващото заседание, като се приема нова докладна с  

ново съдържание. 

Следват  заявления от граждани.Първото заявление е от Дончо Петров ,Георги 

Христов  и Петър Петров за платено право за преминаване  и прокарване на 

отклонения за водопроводна мрежа и ел.захранване през общински имоти. 
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Комисията беше се запознала с заявлението и на свое заседание беше взела 

положително решение и предложи на съветниците да  разрешат преминаването. 

В разрешението да се поправи  точния имот на  заявителя ,а именно 159028  

 

На основание чл. 21, ал.1 т.8   от ЗМСМА с 8 / осем/ гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова,  

Радка Динкова Христова  ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо Найденов Александров,  

Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   88 

 

Дават своето съгласие  за преминаване  и прокарване на отклонения за 

водопроводна мрежа  и ел. захранване за присъединяване  към преносни 

разпределетелни мрежи на “ЧЕЗ”- България и В и К  ЕООД с дължина 350 м. през 

общински имоти  158012 и 158013 до имот № 159028 намиращ се в м. “Козница” 

 

Разгледана е молба от Цонка Делова Цончева – Павлова за отсичане на върби по 

течението на р. Гушева. 

Комисията  по ТСУ беше разгледала  молбата. 

В тази отсечка ще има корекция на реката  и сигурно върите ще бъдат отрязани,но 

те са общинска собственост и комисията  е решила да се отложи  отговора на тази 

молба до  стартиране на процедурата по корекциятаи запозна съветниците с  своето 

предложиние. 

Г-н Гарчев – според мен трябва да се отсечат от общината и да се предложат на  

социално слаби семейства. 

Радка Христова- ако всеки  иска и му бъде разрешено да сече общински дървета , за 

това че са садени от баби и дядовци – какво ще стане – ще се отрежат всички  

зелени дръвчета . 

Стоил Карагьозов –Ако се наложи да бъдат отсечени  може да се дадат на 

пенсионерски клуб към общината. 

Г-жа Семкова прикани съветниците да гласуват молбата  на Дела Павлова  

 

На основание чл. 21, ал.1 т.23   от ЗМСМА с 8 / осем/ гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова,  

Радка Динкова Христова  ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо Найденов Александров,  

Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   89 

Отхвърлят молбата на Дела Цончева Павлова за отсичане на върбите  по течението 

на р. Гушева 

 

 

След  приключване на дневния ред , заседанието беше закрито в 21,30 ч. 

Следващо заседание ще се проведе в края на м. април  

 

 

 

 

 

 

Председател : 

         / Татяна Семкова / 

       Протоколчик : 

         /Елена Николова / 

 


