
Страница 1 от 9 

 
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  

№ 1 0  
 
 

Днес, 23.05.2012 година /сряда/ от 19:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от 
Закона за местното самоуправление 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 вододайните зони и 
набелязване мерки за опазването им. Информация за работата на ВиК на 
територията на общината. 
2. Отчет за противопожарните мерки, предприети от ОбА – Антон 

Докладва: Кмета 
3. Приемане на общинска програма за закрила на детето 2012 

Докладва: Кмета 
4. Приемане на програма за развитието на туризма 
5. Други 

 
 
На заседанието присъстваха: 
 
Председател на общинския съвет: 

1. Татяна Александрова Семкова 
Съветници: 

2. Радка Динкова Христова 
3. Цвятко Райков Лумбев 
4. Сашо Найденов Александров 
5. Донка Маринова Николова 
6. Стоян Иванов Гарчев 
7. Мино Ленков Димитров 
8. Иван Ненчев Червенков 

 
От заседанието отсъстваха по уважителни причини съветниците: Маруся Николова 

Атанасова, Николай Дончев Дончев и Стоил Митков Карагьозов. 
 
На заседанието присъстваха и г-жа Цонка Николова Гешева - Кмет на Община 

Антон, млекопроизводители и жители на общината. 
 
Заседанието беше открито в 19:10 часа от председателя на Общинския съвет г-жа 

Татяна Семкова. 
Дневният ред беше гласуван точка по точка и приет с 8 гласа «ЗА» 
 
Заседанието започна с разглеждане на първата докладна записка. 
 
По докладна записка с вх. № 319/ 15.05.2012 година, внесена от Кмета относно 
състоянието на ВиК на територията на община Антон: 
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Г-жа Гешева изясни, че на територията на община Антон  няма изградено 
Общинско ВиК дружество, а се обслужваме от ВиК – София област, клон Пирдоп, с 
които работим в сътрудничество и разбирателство. Ежегодно се изследва водата – 
химичен и микробиологичен анализ на всички водоизточници, в това число и уличните 
чешми. Съгласно резултатите водата във всички улични чешми е годна за пиене, с 
изключение на чешмите «Чотовица» и «Дълбок». 

Г-н Мино Димитров направи предложение - на чешмите с негодна вода за пиене да 
се занитят пластмасови табели (вместо надписите на хартиени листа), която идея беше 
приета от Кмета на Общината. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 8 /осем/ гласа «ЗА» взеха следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 9 9  
 

Приемат информацията от докладната записка относно състоянието на 
вододайните зони на територията на Общината. 
 
 
По докладна записка с вх. № 318/ 15.05.2012 година от Кмета относно 
противопожарните мерки предприети от Общината: 
 

Г-жа Гешева обясни, че на територията на Общината няма изградено РСПБС и че 
се обслужваме от РСПБС – Пирдоп.след това даде подробна информация относно това 
какви мерки са предприети – забрана за палене на стърнища, съобщение до жителите на 
Антон за опасността от пожари. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 8 /осем/ гласа «ЗА» взеха следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 0 0  

 
Приемат информация за мерките във връзка с противопожарната безопасност. 
 
 
По докладна записка с вх. №322/ 15.05.2012, свързана с Общинската програма 

«Закрила на детето»: 
 
Всички съветници бяха предварително запознати с програмата (тя беше качена на 

сайта на Общината на 11.05.2012 година за запознаване на населението) и тъй като 
нямаше въпроси, г-жа Гешева ги информира за две деца от селото, за които е поставено 
да бъдат отглеждани в приемно семейство в град Благоевград и за едно дете, което е 
настанено в приемно семейство в Антон. 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.26, ал.1 и 2 от Закона за нормативните 
актове с 8 /осем/ гласа «ЗА» взеха следното 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 0 1  
 

Приемат Общинска програма за закрила на детето – 2012 година. 
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По докладна записка с вх. № 276/ 23.04.2012 година за приемане Програмата за 
развите на туризма: 

 
Г-жа Гешева изложи мнението си, че решението животновъди да отглеждат коне в 

месността «Козница» би могло да постави началото на конен туризъм в община Антон. 
Споменавайки животновъди, г-жа Донка Николова направи предложение лицето 

Дончо Петров Дончев да бъде уведомено с писмо, че трябва да почисти река 
«Маргарата» от боклуците, които най-вероятно са изхвърлени там от него. Г-н Цвятко 
Лумбев подкрепи идеята. 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.26, ал.1 и 2 от Закона за нормативните 

актове с 8 /осем/ гласа «ЗА» взеха следното 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 0 2  
 

Приемат програмата за развите на туризма на територията на община Антон, в 
съответствие с приоритетите на националната стратегия и съобразно местните 
туристически ресурси и потребности, съгласно чл.10, ал.1 от ЗТ. 

 
 
По докладна записка с вх. №314/ 15.05.2012 година относно отчет за Майските 

културни празници: 
 
Г-жа Гешева обясни изчерпателно всички придобити суми от дарения и всички 

направени разходи за празниците.  
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и съгласно Решение №79 от Протокол №7 

от 05.04.2012 година, с 8 /осем/ гласа «ЗА» Татяна Александрова Семкова, Радка 
Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов Александров, Донка 
Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, Мино Ленков Димитров, Иван Ненчев 
Червенков взеха следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 0 3  
 

Одобряват направените разходи за Майските културни празници в размер на 
12765,11лв., от които за сметка на общински бюджет Антон за 2012 година - 
2406,31лв.(словом: две хиляди четиристотин и шест лева и тридесет и една стотинки). 

 
 
По докладна записка с вх. №316/ 15.05.2012 година относно закупуването на 

сувенири на всички завършващи осмокласници: 
 
След кратко обсъждане, г-н Стоян Гарчев каза, че до сега това се прави всяка 

година и се е превърнало в традиция. Г-жа Радка Христова се съгласи, че това ще 
остане за спомен на учениците от основното училище и се премина към гласуване. 

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

Семкова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, Мино Ленков 
Димитров,Иван Ненчев Червенков взеха следното взеха следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1 0 4  

 
1. Да бъдат закупени сувенири (индивидуално до 25 лв.) за всички завършили 

осмокласници (9 души) през 2012год. в размер на 9Х25=225лв. (словом двеста 
двадесет и пет лева). 

2. Сумите за това да бъдат взети от Общински бюджет, раздел „Собствени 
приходи”, параграф 2802. 

 
 
По докладна записка с вх. №331/ 22.05.2012 година, свързана с работата на 

ЦДГ «Българче» през летния сезон: 
 
Тук нямаше разногласия между членовете на ОбС – Антон и последва гласуване. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 8 /осем/ гласа «ЗА» взеха следното 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 0 5  

 
1. Детската градина да работи без прекъсване за целия летен сезон. 
2. Таксите за посещение да останат същите като тези за цялата година (т.е. редовни 

такси). 

 
По докладна записка с вх. №315/15.05.2012 година относно празника 24 май: 
 
Г-жа Гешева поясни, че броя на упоменатите в докладната 33 души е сгрешен и в 

действителност е 35. Г-жа Радка Христова в качеството си на учител предложи 
учителите сами да поемат коктейла за учителите и просветните дейци, за да може 
парите да бъдат използвани за детското представление с Хайгашот Агасян по случай 1 
юни. Последва разяснение, че на Комисия от 22.05.2012 е направено предложение от г-
жа Донка Николова, сумата за това тържество да се поеме наполовина от Общината и 
наполовина от Читалището, така че се премина към гласуване. 

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

Семкова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, Мино Ленков 
Димитров,Иван Ненчев Червенков взеха следното взеха следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 0 6  
 

1. Да бъдат връчени 3 броя награди  по 50лв. (общо 150лв.) на трима изявени 
учители, както следва: двама от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” и един от ЦДГ 
„Българче”. Номинираните кандидати да бъдат определени на общо събрание 
на колективите на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”  и ЦДГ „Българче”.  
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2. Да се поемат разноските по тържествен обяд на 35-ма души просветни и 
културни дейци по 15лв. (около 530лв). 

3. Сумите за наградите и тържествения обяд да бъдат взети от Общински бюджет, 
раздел „Собствени приходи”, параграф 2802. 

 

По докладна записка с вх. №330/22.05.2012 година внесена от г-жа Донка 
Николова относно организиране на детско тържество с Хайгашод Агасян за 1-ви 
юни: 

 
Г-жа Гешева съобщи, че е намерила спонсорство от Челопеч Майнинг за друго 

подобно тържество, свързано с безопасността на движението, за което Общината няма 
да плати нищо. Обясни още, че има предложение от Челопеч Майнинг, община Антон 
да се присъедини към техен съвместен проект с децата от село Челопеч за «Безопасност 
на движението». Тя спомена, че общинския бюджет е доста оскъден, но в крайна 
сметка, по предложение направено от г-жа Донка Николова сумата за тържество с 
Хайгашод Агасян да се поеме наполовина от Общината и наполовина от Читалището, 
се пристъпи към гласуване. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА със 7 /седем/ гласа «ЗА» Татяна 

Александрова Семкова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Сашо 
Найденов Александров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, Иван 
Ненчев Червенков и един «ВЪДЪРЖАЛ СЕ» на  Мино Димитров взеха следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 0 7  
 

Община Антон да поеме 250 лв. (половината от сумата) за организиране на 
тържество с Хайгашод Агасян по случай 1 юни – Ден на детето. 

Сумите да бъдат взети от Общински бюджет, раздел „Собствени приходи”, 
параграф 2802. 

 
 
По докладна записка с вх. №311А/ 15.05.2012 година и Молба от Петър 

Евтимов Петров: 
 
Поради проявен обществен интерес и уверение от страна на съветниците, че това е  

една от българските традиции, която не трябва да се прекъсва и повторна Молба от 
Петър Евтимов Петров със упоменатите категории и награди, последва внасяне на 
предложение от Кмета на Общината за прегласуване на решение и вземане на ново 
относно изплащане на сума в размер 510 лв. за проведен конски празник. 

Г-жа Донка Николова се съгласи с това предложение, но последва и неодобрение 
на предложението от страна на г-н Мино Димитров и г-жа Радка Христова. Във връзка 
с това, г-н Мино Димитров направи предложение ОбС – Антон да непрегласува и да 
отменя вече взети свои решения, с което се съгласи и г-жа Радка Христова. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 6 /шест/ гласа «ЗА» Татяна 
Александрова Семкова, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов Александров, 
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Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, Иван Ненчев Червенков и два 
«ПРОТИВ» на  Мино Димитров и Радка Христова взеха следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 0 8  
 

Отменя се РЕШЕНИЕ №98 от Протокол №9 от 27.04.2012 година. 
 
и 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА с 6 /шест/ гласа «ЗА» Татяна 

Александрова Семкова, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов Александров, Донка 
Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, Иван Ненчев Червенков и два «ПРОТИВ» 
на  Мино Димитров и Радка Христова взеха следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 0 9  
 
Отпускат сумата от 510 лв. за награден фонд при провеждане на кони състезания за 

традиционния  празник на община Антон «Тодоров ден», който се проведе на 
28.04.2012 година 

Средствата ще бъдат отпуснати по параграф 1301, Данък недвижими имоти. 
 
 
По докладна записка с вх. №313/ 15.05.2012 година, свързана с оферта на 

фирма БалБок за ликвидиране на стар склад с пестициди: 
 
Г-жа Гешева обясни, че въпросния склад е в доста разрушен вид и се намира над 

бившата управленската сграда на ТКЗС. Поясни, че количествата пестициди са доста 
по-малки от тези в офертата на фирма БалБок и че вече е получена нова оферта на 
стойност 1500 лв. Тя разказа, че това е лицензирана фирма, която действа на принципа: 
изгребва замърсената почва на дълбочина 2 см., рекултивира с нова, изкарва 
отпадъците за изгаряне в чужбина и издава протокол. Г-жа Гешева подчерта, че сумите 
ще бъдат взети от средства за Отбрана и сигурност на Делегирани държавни дейности. 
Г-н Стоян Гарчев изрази мнение, че изгребването на дълбочина 2 см. според него не е 
достатъчно и трябва да се приложи по-сериозен контрол по изпълнението, за да не се 
получи плащане за недобре свършена работа. Той направи предложение за 
осъществяване контрол по изпълнението. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА с 8 /осем/ гласа «ЗА» Татяна Александрова 
Семкова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, Мино Ленков 
Димитров, Иван Ненчев Червенков взеха следното взеха следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 1 0  
 

1. Да възложи на Кмета на община Антон да сключи договор с фирма БалБок за 
саниране на стар склад за пестициди и рекултивация на почвата за приблизителна 
сума в размер на 1500лв. 



Страница 7 от 9 

2. Сумите са планирани с първоначално приетия бюджет на Държавна дейност 
„Отбрана и сигурност” 
 
 
По докладна записка с вх. №312/ 15.05.2012 година за създаване на единна 

транспортна схема за район Средногорие: 
 
Г-н Стоян Гарчев разказа, че проблем със създаване на такава схема съществува от 

доста време. Той даде съвет да не се разваля договора с настоящия превозвач. Според 
него трябва да се създадат междуобластна и междуобщинска единна транспортна схема 
и да се внимава общината да не остане без транспорт. В дискусията се включиха г-н 
Цвятко Лумбев и г-н Мино Димитров, според които задължително трябва да се запази 
линията Антон – София – Антон. 

  
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 8 /осем/ гласа «ЗА» взеха следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 1 1  
 

Да делегират права на Кмета на община Антон г-жа Цонка Гешева, относно 
провеждане на всички дейности по включването на Община Антон в единна 
транспортна мрежа за общините от Средногорието. 

 
 
По докладна записка с вх. №333/ 22.05.2012 година за учредяване в регионално 

сдружение «Средногорие»: 
 
На основание чл.21, ал.1, т.15, т.23 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА с 8 /осем/ гласа «ЗА» 

Татяна Александрова Семкова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Сашо 
Найденов Александров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, Мино 
Ленков Димитров, Иван Ненчев Червенков взеха следното взеха следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 1 2  
 

1. Дават съгласие за учредяване и участие на община Антон в регионално сдружение 
на общини «Средногорие» за извършване на обществено полезна дейност с 
нестопанска цел. 

2. Определят за представител на община Антон в регионалното сдружение на общини 
«Средногорие» - Цонка Николова Гешева – Кмет на община Антон. 

3. Възлагат на Кмета на община Антон за всички предприети действия от 
регионалното сдружение да уведомява Общински съвет Антон на следващо 
заседание. 
 
 
По докладна записка с вх. №321/ 15.05.2012 година относно сключване на 

договор за инвеститорски контрол: 
 
Г-жа Гешева обясни нуждата община Антон да има на разположение технически 

грамотно лице, което да осъществява контрол на качеството и да подписва акт 19. 
Във връзка с това, един от гостите на заседанието – г-н Дилян Ватахов предостави 

снимков материал, показващ проблемите на някои участъци. 
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Г-н Гарчев направи предложение за осъществяването на такъв контрол да се търси 
местен кадър, който да е запознат с проблемите. Той каза още и че не е изгодно на това 
лице да се плаща 1% от стойността на обекта и предложи да се договори по-гъвкаво 
заплащане. 

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

Семкова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, Мино Ленков 
Димитров, Иван Ненчев Червенков взеха следното взеха следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 1 3  

 
1. Да възложи на Кмета на община Антон г-жа Цонка Гешева при да избере 

изпълнител и сключи договор с него за изпълнение на инвеститорски контрол 
над строителните обекти, които ще се реализират в Общината. 

2. Договорът да бъде сключен за определена сума по-малка от 1% от стойността на 
обекта. 

 
Във връзка с прекалено голямото насипано количество земя на улиците в ремонт, 

което ще се извозва отново, г-н Стоян Гарчев предлага вместо да се изкарва някъде да 
се насипе на улица «Планински извори» (над лечебницата), за да се затрупат боклуците. 

 
Г-жа Гешева даде информация за последиците от заметресението на 22.05.2012 

година в 03:00 българско време. Тя разказа за напукванията на плочника в училищния 
двор, както и за едно отчупило се стъпало в сградата на училището. 
 
 

Последва обсъждане относно експертна оценка на земеделска земя за общинско 
място оценено на 890 лв. в района на «Еленско». 

 
Мино Димитров като член на Комисията по ТСУ предложи аналогично на друг 

такъв парцел в същия район първоначалната цената да се промени на 1375 лв.  
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА с 8 /осем/ гласа «ЗА» Татяна Александрова 

Семкова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, Мино Ленков 
Димитров, Иван Ненчев Червенков взеха следното взеха следното взеха следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 1 4  
 
Дават своето съгласие Кмета на Общината да започне процедура за провеждане на 

търг за продажба на недвижим имот ПИ № 296025, собственост на Община Антон, 
намиращ се в местността «Еленско» с площ от 0,631 дка. И определят първоначална 
тръжна цена за 1375 лв. на дка. 
 

Разгледа се молба от Нено Гарчев за 24-часово работното време. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и съгласно Наредбата за опазване на 
Обществения ред на територията на Община Антон, раздел II, чл.3, т.3 с 8 / осем/ гласа 
«ЗА» взеха следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1 1 5  
 

Разрешават на лицето Нено Стойнов Гарчев, управител на ЕТ «Иви – Нено 
Гарчев», 24-часово работно време за срок от една година на обект «Гарчев хан». 
 

Г-жа Гешева даде информация за одобрен проект за ремонт на църквата на 
стойност 141000 лв. и поясни, че ще се обявява търг за фирма изпълнител. 

Разказа и за един възникнал проблем свързан с проектирането на фонтан в 
центъра на Антон. Архитектът предлага да се изградят подземи ВиК – съоръжения за 
напояване на бъдещия парк, но ВИК Пирдоп не е съгласно да се използва питейна вода. 
Последва обсъждане да се използва вода от централната чешма. 

Г-н Стоян Гарчев даде съвет, поради текущи ремонтни дейности на площад 
«Съединение»да се премести конструкцията на спирката от центъра - на спирката при 
«Дълбок». 
  Последва дискусия с млекопроизводителите. Г-жа Гешева обясни, че трябва да 
съберат подписка, с която да изявят желанието си за продължаване на договора си с г-н 
Антон Антонов. 
 

След приключване на дневния ред, заседанието беше закрито в 21:40 часа 
Следващо заседание ще се проведе в края на месец юни. 
 

 
Председател: 

/Татяна Семкова/ 
 

Протоколчик: 
/Тереза Дончева/ 


