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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 

№  3 
 
 

             Днес, 22.12.2011 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  Структурата  на Общинска администрация . 
                    Докладва кмета  

2.  Проект за изменение на Наредбата за Опазване на обществения ред  
                     Докладва Маруся Атанасова –председател на комисия. 

3. Отчет за изпълнение на проект „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – село Антон, Община 
Антон”;Докладва Стоил Карагьозов – член на  комисията  

4. Приемане на план за новогодишната  програма и гласуване на 
необходимите средства. 
Докладват Сашо Александров и Маруся Атанасова  

5. Разглеждане на молба от Мария Илиева  от заседание на 18.11.2011 г. 
–отчет на комисия  

6. Доклад на Комисия по устройство на територията, пътната и селищна                                            
мрежа, околна среда , благоустрояване и земеделие –свързано с ГП 
докладва Стоил Карагьозов  

      7. 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. Цвятко Райков Лумбев - съветник 
7. Сашо Найденов Александров –съветник 
8. Мино Ленков Димитров- съветник 
9. Донка Маринова Николова – съветник  
10. Стоян Иванов Гарчев – съветник  

 
 
От заседанието отсъства по уважителни причини -Николай Дончев Дончев – 
съветник 
На заседанието пръсъстваха и  г-жа Цонка Николова Гешева- Кмет на Община Антон,  
Мария Вътева – главен счетоводител  и много 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 . 
Г-жа Гешева предложи да се  допълни точка в дневния ред : Определяне такса 
битови отпадъци, поради промяна на срока за приемането и определянето на  ТБО 
до 31.12.2011 г.,а не както е било  в миналата година да 31.01.След кратки дебати, 
съветниците решиха тази точка да остане за разглеждане в  т. Други и гласуваха  
така предложения дневен ред точка по точка. Дневния ред беше приет с 10 /десет / 
гласа «ЗА» 
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По първа точка от дневния ред : разглеждане и приемане на Структурата  на 
Общинска администрация. Думата беше дадена на г-жа Гешева да  направи своето 
предложение за промяна в структурата на общинска администрация и  Длъжностно 
разписание към нея. С докладна Вх.№386 от 12.12.2011 г. Нейното ново  
предложение е в Общинската администрация да има заместник кмет, който да  бъде  
от щатните бройки на общинска администрация, които не се променят и са същите 
20,5 бр. на мястото на Директор ТСУ. Да се назначи още един полски пазач, 
целогодишно,който да опазва и през зимата  селскостопанското имущество. 
Г-н Гарчев: Според мен няма  нужда в общинска администрация да се назначава 
заместник кмет, ще станем за смях пред цялата област, може ли да кажете мотивите 
за това предложение. 
Г-н Карагьозов: Аз като бивш директор на ТСУ в съседна община мога да ви кажа ,че 
това място не е едно от привлекателните  места в общината.Както знаете г-н Гарчев, 
вие от толкова конкурси не успяхте да си назначите човек. Първо строителен 
инженер с образование магистър, трудно ще се намери. Второ заместник кмета може 
да е по трудово провоотношение с по-ниско образование, но да е дясната ръка на 
кмета. 
Г-жа Семкова предложи да се гласува  така направените  предложения за новата 
структура на Общинска администрация и длъжностното разписание към нея.Първото 
предложение по Вариянт І   
На основание чл.21, ал. 1, т.2 от ЗМСМА ,  4 /четири / гласа “ЗА “  ,Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов 
Гарчев и 6/шест/ “ПРОТИВ “ Татяна Александрова Семкова Стоил Митков Карагьозов, 
Маруся Николова Атанасова  Радка Динкова Христова ,Иван Ненчев Червенков, 
Цвятко Райков Лумбев взеха следното: 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №    23 

 

Отхвърлят предложение № 1 за структурата на общинска администрация и 

длъжностно разписание към нея. 

 

 
Г-жа Семкова предложи да се гласува  така направените  предложения за новата 
структура на Общинска администрация Предложение № 2 със заместник кмет   
На основание чл.21, ал. 1, т.2 от ЗМСМА ,  4 /четири / гласа “ПРОТИВ  “  ,Сашо 
Найденов Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова и  Стоян 
Иванов Гарчев и 6/шест/ “ЗА “ Татяна Александрова Семкова Стоил Митков 
Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  Радка Динкова Христова ,Иван Ненчев 
Червенков ,Цвятко Райков Лумбев взеха следното: 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №    24 

 

Приемат предложение № 2 за структурата на общинска администрация и 

длъжностно разписание към нея 

 

Премина се към т. 2 Проект за изменение на Наредбата за Опазване на 
обществения ред. Думата беше дадена на Маруся Атанасова като председател на 
комисията по бюджет, финанси  и нормативна уредба: 
Маруся Атанасова : комисията се събра на свое заседание  и обсъди новите 
предложения за допълване на наредбата за ООР.На всички е раздадена  наредбата с 
новите текстове.Сега трябва да гласуваме освен новите текстове които са т. 6 и т. 7 
и т. 8 от Раздел І и т. 9 от Раздел ІІ да отпадне  и на нейно място да се допълни  
т.12.1 и т.12.2 и в Раздел VІ т. 2 се промени с нов текст. Предложението на 
комисията е следното за  глобите към тях 

- Новата точка 6 глобата да е от 50 до 500 лв  
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- Новата точка 7 глобата да  е 200 лв. 
- Да се промени глобата на т.9 от 40 до 60 лв. 
- На чл. 6 да се  увеличи на от 50 до 200 лв. 
- Да се увеличи глобата в т. 5 на Раздел ІІІ чл. 7 от 30 до 50 лв. 
- Да се промени  срока по чл. 10 ал.1 от раздел ІІІ от 24 часа на 7 дни и глоба 

от 50 лв . Както  и по ал. 2 също глоба -50 лв. 
- Раздел VІ ,чл14 т. 2 да се промени и глобата да стане от 50 до 500 лв. 
Г-жа Семкова – моля  за мнения и предложения по така направените промени в 
наредбата и глобите към тях. 
Г-н Димитров –аз предлагам да се махне  от ...до. Да се приемат само горните 
граници на глобите. 
Г-жа Маруся Атанасова- не може да се разсъждава така,трябва са се подходи  
персонално към всеки.Може да има и грешка,може да има причини. 
Г-жа Семкова прикани да се гласува  предложението на комисията във връзка с  
новите текстове и глоби и да се гласува за всички неща взети заедно. 
 

 
На основание чл.21, ал. 2 ,  от ЗМСМА 10/десет/ гласа “ЗА “  Татяна Александрова 
Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   Радка Динкова 
Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов 
Гарчев  взеха следното: 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №    25 

 

Приемат измененията и допълненията на Наредба  за осигуряване на 
обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, 
околната среда  и противопожарната охрана на територията на Община Антон. 
 Да се качи за информация на сайта на общината ,да се изпрати на РПУ –Пирдоп за 
сведение и изпълнение. 
 
Премина се към т. 3 Отчет за изпълнение на проект „Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – село Антон 
Г-жа Семкова даде думата на Стоил Карагьозов-съветник, който е и член на 
комисията за изпълнението на проекта. 
Г-н Карагьозов :Проекта е завършен, оформени са документите, акт 15,техническата 
документация за въвеждане в експлоатация. Единствения проблем е,че ще се отложи 
плащането на общината за  2012 г. 
Отчета беше само за информация и  по него няма да се взима решение. 
 
Г-жа Семкова прикани  да се премине към т.4 и даде думата на г-н Сашо 
Александров като председател на комисията по образование,култура,спорт, 
здравеопозване и социална политика за докладване на план-програмата за Коледно-
новогодишните празници. 
Г-н Александров запозна съветниците с  проекта за протичането на празниците 
както следва: 
23.12.11г. Коледен концерт в  НЧ “Христо Ботев “ с.Антон с участието на 
самодейците от  общината. 
25.12.2011 г. Коледари ще коледуват  из територията на село Антон след 
предварителна заявка. 
На 31.12.2011 срещу 01.01.2012 г. ще посрещаме Новата година на центъра на 
общината с традиционния огън ,вино и  фоерверки. 
Маруся Атанасова  като председател на комисия изрази становището на комисията 
за   отпускане на необходимите средства от 1000 / хиляда / лева 
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Г-н Гарчев: –На следващото заседание след направен отчет може да се гласува и 
допълнително средства за тези мероприятия.Не може да се  предвидят точните 
средства,които ще бъдат изхарчени. 
Мино Димитров предложи да се увеличи сумата на 1500 / хиляда и петстотин 
/лева,като се включи и празника Богоявление /Йордановден /  
 
 
На основание чл.21, ал. 1 т.6,  от ЗМСМА, 9/девет/ гласа “ЗА “  Татяна Александрова 
Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   Радка Динкова 
Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Стоян Иванов Гарчев и  , Донка Маринова 
Николова “Възрържал се “ взеха следното: 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №    26 

 

Приемат план – програмата за провеждане на  Коледно -Новогодишните празници и 
сумата от 1500 лв. /хиляда и петстотин лева / за провеждането им. 
На следващото заседание да се направи отчет за изразходваните средства   
 
След изчерпването на точка 4 се премина към т. 5 Разглеждане на молба от Мария 
Илиева  от заседание на 18.11.2011 г.– отчет на комисия. 
Г-н Сашо Александров :Комисията по култура ,социална политика, образование и 
спорт  на свое заседание  разгледа молбата и поиска информация от Отдел Социална 
закрила в Антон.В семейството на Мария Илиева са отпуснати 290 лв. за отопление   
и допълнително всеки месец  получават по 50 лв. социални добавки . 
 
Г-жа Семкова подложи на гласуване  настоящата молба . 
 

 
На основание чл.21, ал.1 т.6,  от ЗМСМА, 10/десет/ гласа “ЗА “  Татяна Александрова 
Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   Радка Динкова 
Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов 
Гарчев  взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №    27 

 

Отхвърлят молбата на  Мария Илиева,поради факта ,че вече имат отпуснати средства 
за закупуване на дърва. 
 

Г-жа Семкова: преминаваме  към разглеждане на т. 6 : Доклад на Комисия по 
устройство на територията, пътната и селищна            мрежа, околна среда , 
благоустрояване и земеделие –свързано с Годишната програма  за управление на  
общинското имущество - давам думата на Стоил Карагьозов- председател на 
комисията. 
Г-н Карагьозов : Комисията се събра и разгледа  много от постъпилите заявления и 
молби на граждани. 

Първото заявление на което обърна внимание е от група граждани ,то е с Вх. № и е 
във връзка с  на селскостопанското имущество на територията на община Антон и 
землището му. В заявлението си, те  описват проблема  с влизането на животни в 
частни  имоти преди да се е прибрала реколтата и  унищожаването на  плодни 
дръвчета. Тяхното  предложение е да се създаде стройна организация и контрол  над 
пастирите, включваща договор, отговорност и  глоби за нанесени щети 
            Комисията реши: Предлага на общински съвет да възложи на кмета на 
общината да се сключват  нотариално заверени договори:  
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  Първо- пастира и  собствениците на животни  
           Второ - пастира и общината  
           В договорите да са  описани  пасищата където може да пашуват животните, 
пътя по който отиват и се връщат от паша, задълженията и правата на  пастира. Да 
се засили контрола от страна на Общината към пастирите и опазването на околната 
среда. Също така и да се  наложи отдаване на пасищата на пастирите срещу 
определена символична цена от 1 лв на месец. 
Г-н Гарчев : предлагам нотариалната заверка да е служебна,без заплащане на такса. 
Г-жа Семкова  подложи на гласуване  предложението на г- н Карагьозов  
 

 
На основание чл.21, ал. 1 т.23от ЗМСМА, 10/десет/ гласа “ЗА “  Татяна Александрова 
Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   Радка Динкова 
Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов 
Гарчев  взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №    28 

 

Дават правото на кмета да сключи  нотариално заверени договори от новия сезон 
01.05.2012 г.  както следва: 
           Първо- пастира и  собствениците на животни  
           Второ - пастира и общината  
           В договорите да са  описани  пасищата където може да пашуват животните, 
пътя по който отиват и се връщат от паша, задълженията и правата на  пастира.  
 
Г-н Карагьозов продължи  своето изсказване с предложение за  приемането на 
Новата годишна програма – предложението на комисията е да се влючат всички 
имоти до сега, които са били  давани под наем и за продажба, това ще  улесни 
общинския съвет, да не се актуализира постоянно програмата. Прогнозната цена за 
наем или продажба ще бъдат съобразени с действащите наредби. 
На основание чл.21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, 10/десет/ гласа “ЗА “  Татяна Александрова 
Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   Радка Динкова 
Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов 
Гарчев  взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №    29 

 

Дават своето съгласие да се  предложи за обсъждане  Годишната програма за 
управление на общинското имущество  2012 с включени  общински имоти както за 
наем, така и за продажба.Програмата да бъде качена на сайта на община Антон и на 
таблото за обяви пред общината за разглжедане от населенето и приета  на 
следващото заседание на Общински съвет .  
 
Още едно предложение  от комисията за приемане  от общинския съвет : 
 
ІІ.  Комисията по бюджет и финанси да преразгледа Наредбата за ООР в частта за  
движението на животните без придружител и до  наложи  по високи глоби с цел да 
се  засили контрола от страна на стопаните . Също да бъдат увеличен и размера на 
глобите за кучетата, пуснати да се разхождат свободно.Ако се направи повторно 
нарушение глобата да е горната граница в двоен размер . 
Г-жа Маруся Атанасова : 
Това за увелечение  в двоен размер на глобите при повторно нарушение може да го 
добавим в Раздел VІІІ,като моето предложение е се запише като чл.21, а за 
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останалите предложения трябва са ги обсъдим и да внесем докладна в следващите 
заседания.  
Съветниците  решиха да не се взима отделно  решение , а промяната да се отнесе 
към решение № 25. 
По точка други отново беше дадена думата на г-жа Гешева .Тя предложи на 
вниманието си докладна записка  с Вх. № 376/05.12.2011 г. за  участие на Община 
Антон в регионално  сдружение  между 7-те  общини. 
  
На основание чл.21, ал. 1 т.23 от ЗМСМА, 10/десет/ гласа “ЗА “  Татяна 
Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   
Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо 
Найденов Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова и  Стоян 
Иванов Гарчев  взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №    30 

 

1. Общински съвет Антон дава  съгласие за учредяване и участие на община 
Антон  в регионално сдружение между общините Златица,Антон, 
Мирково,Чавдар,Пирдоп,Челопеч,Копривщица  за управление на отпадъците 
на регионален принцип и съвместно участие при изграждане,експлоатацията 
и следексплоатационните грижи  на регионалното депо. 

2. Определят за представител на Община Антон  в регионално сдружение между 
общините Златица, Антон ,Мирково ,Чавдар,Пирдоп,Челопеч,Копривщица  -
кмета на община Антон: г-жа Цонка Николова Гешева  

3. Възлагат на кмета на община Антон за всички предприети действия от 
регионалното сдружение да уведомява Общински съвет –Антон  

 
И втората докладна е във връзка с такса  битови отпадъци.Поради  промяна в Закона 
за местни данъци и такси, в който датата 31.01.2012 г. е променен на 31.12.2011 г. 
Предлагам на вашето внимание докладна с три точки и моля да гласуване за всяка 
едно по отделно.Предложението ми е да остане  таксата за битовите отпадъци в 
същия размер както  в миналата година.Средствата които събераме, а имаме и доста 
недобори не могат да покрият  разходите свързани със сметоизвозването . 
Г-н Гарчев – Аз не виждам в тази докладна отчета който  трябва да има за 
изпълнението на  ТБО. 
Г-жа Гешева : Отчета ,който  трябва да се направи    трябва да включва и последния 
месец, а той не е изтекъл. В първото заседание на следващата година ще 
предоставим и отчета за 2011 г. 
 
 
На основание чл.21, ал. 1 т.7 от ЗМСМА, 10/десет/ гласа “ЗА “  Татяна Александрова 
Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   Радка Динкова 
Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов 
Гарчев  взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №    31 

 
Запазват  размера на  промилите Такса битови отпадъци за 2012 година както 
следва : 

� Физически  лица -3,5 промили 
� Юридически лица -7,0 промили 

По втора точка  има  постъпили молби от граждани, които искат  да бъдат 
освободени от част от данъка  след подаване на декларации, за имоти  които не ги 
ползват. 
Г-н Димитров : Аз не съм съгласен да се освобождават  пустеещите къщи и дворни 
места от данъци. 
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Г-н Гарчев : тази година подадените декларации са повече от миналата и  
очакването е да се увеличават и какво  ще направим догодина като половината от  
хората подадат такиви декларации. 
Г-н Димитров  : Хората,които искат да се освободят от данъците ,са дали тези  имоти 
да се работят от някой друг.Ако пустеят още по зле,защото  стават змиярници и се 
събират още повече  боклуци.  
 
На основание чл.21, ал. 1 т.7 от ЗМСМА, 10/десет/ гласа “ЗА “  Татяна Александрова 
Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   Радка Динкова 
Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов 
Гарчев  взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №    32 

 
Общински съвет Антон не дава своето съгласие да се намалят  таксата битови 
отпадъци по чл.66, ал.1,т.4 от ЗМДТ на  хората подали  декларации. 
 
Г-жа Семкова  обяви ,че при така взетото решение относно т.2   точка 3 отпада. 
 
 
 
Разгледане бе молбата от Милен Събев за поставяне на  кафеавтомат на сградата на 
общината,комисията реши,че няма проблеми,но да не е на лицевата страна на 
общината може, на  източната стена да входа на книжарницата с наем определен /10 
лв .на месец / 
Г-н Гарчев предложи и да няма никаква облицовка на машината. 
 
На основание чл.21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, 10/десет/ гласа “ЗА “  Татяна Александрова 
Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   Радка Динкова 
Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов 
Гарчев  взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №    33 

 

Дават своето съгласие да се постави кафеавтомат на сградата на общината,на  
източната стена да входа на книжарницата с наем определен /10 лв .на месец / да 
няма никаква облицовка на машината. 
 

Следващото предложение  ,което  дойде в последните дни е от д-р Иван Димитров 
Стойнов, който предлага да оказва безплатна  акушеро-гинекологична помощ на 
социалнослабите  от Общината за сметка на Община Антон от 300 лв. на месец 
Г-жа Семкова даде думата на съветниците за мнения . 
Г-н Димитров : моето предложение  е да  отговорим на д-р Стойнов ,че може да си 
направи свободен прием в определен ден,без да се ангажира общината със  
заплащане . 
 
На основание чл.21, ал. 1 т.23 от ЗМСМА, 10/десет/ гласа “ЗА “  Татяна 
Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   
Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо 
Найденов Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова и  Стоян 
Иванов Гарчев  взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №    34 

 

1.Отхвълят  така направеното предложение  от д-р Стойнов . 
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2. Да се отговори писменно ,за разрешаване на свободен наем ,при допълнително 
договориране . 
 
Получи се докладна от Маруся Нешева Филчева –директор на ЦДГ –Антон,за 
повишаване на височината на оградата на ЦДГ и осигуряване на видеонаблюдение. 
Г-жа Маруся Атанасова изрази сноновището на комисията ,която реши да се възложи 
на кмета на общината да предприеме по нататъшни действие ,както намери за добре 
и както му позволяват финансовите средства. 
Г-жа Семкова подложи на гласуване  докладната на  Директора на ЦДГ  с Вх- В4-
 375 /05.12.2011 г. 
На основание чл.21, ал. 1 т.23 от ЗМСМА, 10/десет/ гласа “ЗА “  Татяна 
Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   
Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо 
Найденов Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова и  Стоян 
Иванов Гарчев  взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №    35 

 

Дават правото на кмета да предприеме необходимите действия  свързани с 
докладната на директора на ЦДГ –Г-жа Маруся Филчева. 
 
Получено е заявление Вх. № 374/05.12.2011 г.  от Благовест Петров Азманов,който е 
заявил , че иска разрешение за непрекъснато работно време на бар в центъра  на 
с.Антон на който е наемател. 
Г-жа Николова : Какво значи непрекъснато работно време. Аз като живуща  в 
центъра на селото  не съм съгласна да се работи по 24 часа в денонощието. Напият 
се и почват да  препускат коне, да пеят, да свирят.Трябва да се  напише по 
обширно,в кои дни и до колко часа иска да е  работното му време. 
 
На основание чл.21, ал. 1 т.23 от ЗМСМА, 10/десет/ гласа “ЗА “  Татяна 
Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   
Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо 
Найденов Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова и  Стоян 
Иванов Гарчев  взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №    36 

 

Отхвърлят така подаденото заявление от  Благовест  Петров Азманов за следващото 
заседание, като се изиска от Благовест  Петров Азманов да внесе  заявление, в което 

подробно да опише по дни искането за удължено работно време.  
 

 
 
Приета е и молба от  Гергана Маньова Вълчева  с В4 406/20.12.2011 г.за закупуване 
на имот. 
Поради факта, че в началото на 2012 година ще има приемане на Нова годишна 
програма за управление наОбщинската собственост,няма причина  имот № 134046 в 
м. Над село с площ от 3,072 дка.  да бъде включен и в частта наем и в частта 
продажби,както беше вече споменато в началото на заседанието. 
Последната молба с В4 – 400/19.12.2011г. е от Илия Георгиев Василев.Той иска да 
му се отпуснат средства за закупуване на дърва.Не включен в подпомагането от 
социални грижи ,защото е надвишил  месечния доход. 
Г-н Димитров –аз смятам, че трябва да се откаже.Щом не са му отпуснали  средства 
за дърва за огрев от Социално подпомагане,значи надвишава  минималния доход и 
това е достатъчна причина за отказ. 
Г-жа Семкова : Както и при всички останали е редно да се провери от комисията. 
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Последното разглеждане  е становището на юриста във връзка с Решение №22 от 
18.11.2011 г. Общинския съвет отново потвърди намерението си да се опита да се 
съди ДФ Земеделие във връзка със санкцията която ни е наложила. 
 
На основание чл.21, ал. 1 т.23 от ЗМСМА, 9/девет/ гласа “ЗА “  Татяна Александрова 
Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,   Радка Динкова 
Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Сашо Найденов 
Александров, , Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев и 1 “Въздържал 
се”   Мино Ленков Димитров взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №    37 

 
Дават своето съгласие за поемане на разходите на независим адвокат, който да 
разгледа документите свързани със санкцията от ДФ Земеделие и да се заведе дело 
при поне малък шанс за успех. 
 
След приключване на дневния ред заседанието беше закрито от г-жа Семкова в 
22,00 часа  
   

 
 
 
 
Председател : 

         / Татяна Семкова / 
       Протоколчик : 
         /Елена Николова / 
 
 
 


