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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 

№  9 

 

 

             Днес, 27.04.2011 г./петък/ от 19.00 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 план за работата на Общински съвет Антон за 2012 г. 

                    Докладва Татяна Семкова  

2. Разглеждане на докладна записка на кмета във връзка с  провеждането на 

търг  за продажба на общински имот в м. “Еленско” -докладва Кмета  

3. Разглеждане на докладна записка на кмета във връзка кандидатства за 

безвъзмездна финансова помощ   по мярка 313  „"Насърчаване на 

туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007-2013 год с проект: „Подобряване туристическата 

инфраструктура в местност „Свети Георги”с.Антон, община Антон 

4.Приемане на доклад за читалищната дейност – докладва Донка Николова 

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. Иван Ненчев Червенков  - съветник 

6. Мино Ленков Димитров –съветник 

7. Донка Маринова Николова – съветник  

8. Стоян Иванов Гарчев – съветник  

9. Николай Дончев Дончев- съветник 

 

 

От заседанието отсъстваха по уважителни причини съветниците: Цвятко Райков 

Лумбев и Сашо Найденов  Александров 

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

Цветелина Костова – секретар на Община Антон и  жители на общината. 

Заседанието беше открито в 19,10 ч. от председателя на Общинския съвет г-жа  

Татяна Семкова  

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

дневния ред . 

Дневния ред беше гласуван точка по точка и приет с 9 гласа «ЗА» 

По първа точка от дневния ред : 

Приемане  на план за работата на Общински съвет Антон за 2012 г. 

По плана за  работата на общинския съвет имаше  предложение от г- жа Гешева: 

1.През  м. май да  отпадне т. 3 – Информация за  изпълнение на Общинска програма 

за закрила на  детето  за 2011 г. поради не приемане на такава през 2011 г и да 

остане само приемане  за Общинска програма за закрила на детето 2012 г. 

Предложение от Стоян Гарчев  

2.Въпроса с Ученическия автобус/който не е наше задължение / ,но  да направим 

предложение до кмета на Община Пирдоп за организиране на такъв : да бъде 

преместен  от т.1 м. октовмри  за м. август. 

3. Отчета за подготовката на Общината за работа при зимни условия да се  премести 

от м. ноември за м. октомври. 
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Г-жа Семкова прикани да се гласува Плана  за работата на ОбС- Антон  с така 

направените промени. 

  

   На основание чл. 21, ал.1 т.23  от ЗМСМА с 9 /девет/ гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  

Радка Динкова Христова  Николай Дончев Дончев ,Иван Ненчев Червенков   

Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев,Мино Ленков Димитров  взеха 

следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   91 

 

Приемат  план за работата на Общински съвет Антон за 2012 г.с направените 

промени както следва : 

 

1.През  м. май да  отпадне т. 3 – Информация за  изпълнение на Общинска програма 

за закрила на детето  за 2011 г поради не приемане на такава през 2011 г и да 

остане само приемане  за Общинска програма за закрила  на детето 2012 г. 

2.През м. август да  се разгледа  информацията за състоянието на транспорта на 

територията на община Антон и ученическия автобус вместо през м.октомври  

3.Отчета за подготовката на Общината за работа при зимни условия да се  премести 

от м. ноември за м. октомври 

Премина се къв т. втора : Разглеждане на докладна записка на кмета във връзка с  

провеждането на търг  за продажба на общински имот в м. “Еленско” -докладва 

Кмета. 

Г-жа Гешева  изложи своята докладна във връзка с получено заявление за 

закупуване на имот №296029 в землището на Община Антон.Имота е включен в 

Годишната програма за управление на Общинското имущество и е направена 

експретна оценка  от инж. Марияна Томчева,чиято оценка е за първоначална цена от 

917,6 лв на декар. 

Комисията  по бюджет ,финанси и нормативна уредба беше разгледала  оценката и 

предложи на съветниците цената да бъде  от 1000 лв на декар. 

След излушването на  съветниците за качеството на земята в м.Еленско и поради 

големия интерес, се стигна до извода ,  първоначалната цена да бъде завишена ,а 

именно да стане 1375 лв на декар. 

  

     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  Николай Дончев Дончев ,Иван Ненчев Червенков   Донка 

Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев, Мино Ленков Димитров  взеха 

следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   92 

 

 
Дават своето съгласие  Кмета на Общината  да започне процедура  за провеждане на 

търг  за продажба на недвижим имот ПИ  №296029, собственост на Община Антон 

намиращ  се в м. “Еленско “  с площ от 0,400 дка и определят  първоначална тръжна 

цена от 1375 лв. на дка 

 

След  изчерпване и на втора точка г-жа Семкова премина към  т.трета : 

 

Разглеждане на докладна записка на кмета във връзка кандидатства за 

безвъзмездна финансова помощ   по мярка 313  „"Насърчаване на туристическите 

дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год с 

проект: „Подобряване туристическата инфраструктура в местност „Свети 

Георги”с.Антон, община Антон 
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Г-жа Гешева запозна съветниците с желанието на Общината да кандидаства при 

отварянето на  мярка 313 „"Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год с проект: „Подобряване 

туристическата инфраструктура в местност „Свети Георги”с.Антон, община Антон. 

 

 

   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  Николай Дончев Дончев ,Иван Ненчев Червенков   

Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев, Мино Ленков Димитров  взеха 

следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   93 

1. Община Антон  да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ   по мярка 313  

„"Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007-2013 год с проект: „Подобряване туристическата 

инфраструктура в местност „Свети Георги”с.Антон, община Антон 

 

2. Проекта е в съответсвие с ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА ОБЩИНА АНТОН  

2007-2013 год. и по специално на: 

Стратегическа цел: Изграждане на нова и подобряване на съществуващата 

социална инфраструктура; Приоритет ІV.4 Съхраняване, развитие и 

популяризиране на културно-историческото наследство и спорта, чрез 

изпълнение на мерки за  подобряване на МТБ. 

 

3.Във връзка с подготовка на Проект „ Подобряване туристическата инфраструктура 

в местност „Свети Георги”с.Антон, община Антон да се извършат следните дейности:  

3.1 Избор на консултант за подготовка  на заявление за кандидатстване за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

3.2. Изготвяне на проектно предложение  в съответствие с НАРЕДБА № 32 от 

12.09.2008 г. на Министерство на земеделието и храните за условията е реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313” "Насърчаване на 

туристическите дейности" от Програма за развитие на селските райони за периода 

2007-2013г.” 

3. Обекта предмет  на интервенция по проекта , няма да бъдат отдавани за 

стопанисване на други физически или юридически лица. 

Премина се към т. 4:Приемане на доклад за читалищната дейност – докладва Донка 

Николова 

Г-жа Николова  подробно изложи отчета и доклада за читалищната дейност при НЧ 

“Христо Ботев-1925” с.Антон.Всички съветници бяха получили  материалите  и 

нямаха въпроси. 

   На основание чл. 21, ал.1 т.23 и чл. 26 а, ал. 4 от Закона за Народните 

читалища от ЗМСМА с 9 / девет/ гласа “ ЗА “Татяна Александрова Семкова, Стоил 

Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  Радка Динкова Христова  

Николай Дончев Дончев ,Иван Ненчев Червенков   Донка Маринова Николова и  

Стоян Иванов Гарчев, Мино Ленков Димитров    взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   94 

 

 

Приемат  доклад и отчет  за читалищната дейност на НЧ “Христо Ботев-1925” с.Антон 

 

Премина се към т. Други : 



 4

Г- жа Семкова даде думата на г-жа Гешева да докладва още няколко докладни, 

първата с Вх. №273 е във връзка с докладна от Директора на ОУ за  поемане на 

разходите на всички ученици послучай патронния празник на училището 11-ти 

нпмай за екскурзия.Предложението на г-жа Гешева е да се отпуснат средства в 

размер на 2000 лв. Комисията беше разгледала докладната и предложи на 

общинския съвет да се гласува необходимата сума. 

   На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА с 9 / девет/ гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  

Радка Динкова Христова  Николай Дончев Дончев ,Иван Ненчев Червенков   Донка 

Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев, Мино Ленков Димитров    взеха 

следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   95 

 

 

Дават своето съгласие да се отпуснат 2000 лв. /две хиляди лева / за организирането 

на екскурзия на учениците от ОУ Св.Св. Кирил и Методий” с. Антон  

 

Докладна записка с Вх. 274/21.04.2012 за отпускане на награда послучай 6- ти май 

на двамата ветерани от войната, като един от тях поради влошено здравословно 

състояние вече е жител на Община Младост.Комисията предложи своето решение и 

подложи на обсъждане своето предложение.Съветниците решиха да се отпуснат по 

100 лв и на двамата ,независимо от смяната на постоянния адрес на единия от тях . 

 

 

   На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА с 9 / девет/ гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  

Радка Динкова Христова  Николай Дончев Дончев ,Иван Ненчев Червенков   Донка 

Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев, Мино Ленков Димитров    взеха 

следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   96 

 

 Дават своето съгласие да се  отпуснат  средства в размер на 100 лв на следните 

лица: 

Иван Георгиев Лумбев – на 94 години 

Стойчо  Николов Ненчов – 96 години 

Сумите ща бъдат предадени от касиера на общината срешу подпис от лицата. 

 

Разгледана беше молба Вх. 270 от родителите на деца в източния край на селото.Те 

желаят да се поставят пласмасови  люлка , пързалка и катерушка. 

Съветниците след като излушаха и мнението на комисията решиха ,че  няма причина 

да не се закупят такива уреди ,след като се актуализира Бюджет 2012 г. 

 

   На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА с 9 / девет/ гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  

Радка Динкова Христова  Николай Дончев Дончев ,Иван Ненчев Червенков   

Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев, Мино Ленков Димитров    

взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   97 

 

 

Възлагат на  кмета на общината да направи проучване и предложи оферти за избор 

на   уреди,които  да се разгледат на следващото заседание.  
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Последната  докладна е свързана с празник на общината “Тодоров ден” По традиция  

всяка година се  провеждат  конни състезания. 

Много  за и против  този празник, но в крайна сметка  това е традиция, която не 

бива да се изоставя. Организатора на  състезанието не присъстваше на  заседанието 

и съветниците  не успяха да разберат какви награди и какви категории ще се 

предложат и предложиха да се  покани за следващия път. Г-жа Семкова прикани 

съветниците да гласуват така  предложената сума от г-жа Гешева за провеждането 

на състезанието. 

   

 

   На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА с 4 / четири/ гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, ,Маруся Николова Атанасова, Донка Маринова Николова 

и  Стоян Иванов Гарчев с 3-ма “ПРОТИВ” Мино Ленков Димитров Радка Динкова 

Христова, Николай Дончев Дончев и 2 /двама/ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  ,Иван Ненчев 

Червенков   , Стоил Митков Карагьозов   взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   98 

 

 

 Отхвърлят предложението за отпускане на  сумата от 510 лева ,за награден фонд 

при  провеждане на  конни състезания за традиционния  празник на община Антон  

“Тодоров ден“  

 
 

След приключване на дневния ред  г-жа Семкова закри заседанието в 21,00 ч. 

 

 

 

 

 

 

Председател : 

         / Татяна Семкова / 

 

 

       Протоколчик : 

         /Елена Николова / 

 


