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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 

№  8 

 

 

             Днес, 11.04.2012 г./сряда / от 17.00 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 извънредно    заседание на ОбС – 

Антон при следния дневен ред: 

 

1.  Кандидатстване на община Антон по оперативна програма 

” Административен капацитет”- 

      докладва:Ц. Гешева- кмет на Община Антон 

 

На заседанието присъстваха : 

 

1. Татяна Александрова Семкова –Председател на общинския съвет  

2. Стоил Митков Карагьозов    – съветник 

3. Николай Дончев Дончев - 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  

9. Иван Ненчев Червенков – съветник  

10. Мино Ленков Димитров – съветник  

 

 

Г-жа Татяна Семкова откри извънредното заседание и даде думата на г-жа Гешева 

кмет на Общшина Антон да изложи своята докладна. 

Г-жа Гешева – Искам да ви запозная със съвместния проект между общините Антон и 

Чавдар.Двете общини ще кандидатстваме по проект ““Административен капацитет”, 

бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04, Приоритетна ос „Добро управление”, 

подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” 

Г-жа Семкова прикани съветниците към обсъждане на  докладната. 

Всички съветници изразиха  своето одобрение за кандидатстването на Общината. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 59-61 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация и  чл. 6, ал. 2 от Закона за финансово 

управление и контрол в публичния сектор, и съобразно Насоки за кандидатстване за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

“Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04, Приоритетна 

ос „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната 

администрация”с 10 /десет/ гласа “ ЗА “Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков 

Карагьозов ,Николай Дончев Дончев,  Радка Динкова Христова  ,Цвятко Райков 

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

Гарчев,Мино Ленков Димитров,Иван Ненчев Червенков    взеха следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е     № 90   

 

 

 

 

1. Общински съвет Антон одобрява предложеното Споразумение за 

сътрудничество между община Чавдар и община Антон в рамките на проект 

“Оптимизиране на структурите на общински администрации Чавдар и Антон за 

подобряване на тяхната ефективност чрез принципите на партньорството и 

прилагане на нови подходи в работата им”. 

2. Общински съвет Антон подкрепя участието на община Антон в партньорство с 

община Чавдар с проектно предложение “Оптимизиране на структурите на общински 

администрации Чавдар и Антон за подобряване на тяхната ефективност чрез 

принципите на партньорството и прилагане на нови подходи в работата им”, в 

рамките на бюджетна  линия BG051PO002/12/1.1-04, Приоритетна ос „Добро 

управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната 

администрация” по Оперативна програма “Административен капацитет”. 

3. Общински съвет Антон възлага на кмета на община Антон да извърши 

необходимите действия, свързани с подготовката и кандидатстването с проектно 

предложение “Оптимизиране на структурите на общински администрации Чавдар и 

Антон за подобряване на тяхната ефективност чрез принципите на партньорството и 

прилагане на нови подходи в работата им”. 

 

 

След приключване на дневния ред  г-жа Семкова закри заседанието в 18,00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател : 

         / Татяна Семкова / 

       Протоколчик : 

         /Елена Николова / 

 


