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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 
 

№  4 
 
 

             Днес, 27.01.2012г./петък/ от 18.10 часа на основание чл.23 ал.4 т. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация   в  ритуалната зала на читалище НЧ 
“Христо Ботев“ с. Антон се проведе редовно   заседание на ОбС – Антон при следния 
дневен ред: 

                   
1. Преразглеждане на  решение № 28  и 33 от Протокол № 3/22.12.2011 г. – 

заповеди на областен управител.  
2. Приемане на отчет Бюджет 2011 г. - докладва кмета  
3. Разглеждане на  проекто - Бюджет 2012 г. - докладва кмета                       
4. Приемане на Годишен програма  за управление на общинската  собственост- 

докладва кмета  
5. Приемане на Стратегия  за управление на общинската собственост за периода 

2012-2015 година. 
               6 . 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  
11. Николай Дончев Дончев – съветник /пристигнал по-късно/ 

 
        На заседанието присъстваха и  г-жа Цонка Николова Гешева- Кмет на Община Антон, 
г-жа Цветелина Костова –Секретар, Мария Вътева – Главен Счетоводител  и  жители на 
община Антон. 
        Г-жа  Семкова, попита дали има предложение за промяна  на така  предложения  
дневен  ред  и ако няма да се пристъпи към гласуване . Дневният ред беше приет с 10 
/десет / гласа «ЗА» 
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   По първа точка от дневния ред: Преразглеждане на  решение № 28  и 33 от Протокол 
№ 3/22.12.2011 г. –  Заповеди на Областен Управител.  
Г-жа Татяна Семкова даде думата на г-н Стоил Карагьозов Председател на Комисия по 
териториално селищно устройство и земеделие . 
       Г-н Карагьозов : Решение № 28 от протокол № 3 /22.12.2011г. е във връзка със 
сключване на договори с пастири и собственици на животни. Аргументацията на 
областната  администрация ,че към всички  планове за развитие и отдаване чрез търг и 
други се прилага  списък с данни за земеделските стопани и техните сдружения 
регистрирани като юридически лица, което практически не може да се случи, не може да 
ги задължим нито като единици или обединени в някакво сдружение  да се регистрират, за 
да може да се удовлетвори и това  желание по законосъобразност, както ни го връща 
Областният Управител  за това  предлагам да се отмени това решение  на този етап в 
последствие ще се обсъдят други варианти.  
    По второто решение №33 от Протокол № 3/22.12.2011г. за отдаване на 1кв.м търговска 
площ ще бъде информиран подателя на заявлението Милен Събев,че трябва да се 
пристъпи към процедура за отдаване под наем и при евентуално негово ново желание за 
наемане на този 1кв.м Общината ще предприеме необходимите  действия за спазване на 
процедура за отдаване под наем на Общинско имущество, за това на този етап да се върне 
решението е за отмяна .Отговорът, който ще бъде изпратен до г-н Милен Събев  в 
годината в която ще бъде отдадено това място на площада ще се извършват строително-
ремонтни дейности в този участък ,за това ще му бъде предложено евентуално да помисли 
и за някое друго място. 
Г-жа Татяна Семкова даде право на Общинските съветници за коментари по решение № 28 
 и решение №33. 
Г-н Гарчев  : Във връзка с Решение № 28 от протокол № 3 /22.12.2011г. ,трябва да се 
направи Общоселско събрание на което да се реши колко пасища ще останат свободни и 
колко ще се отдадът под наем. 
Г-жа Татяна Семкова, предложи на Общинските съветници да преминат към гласуване за 
отмяна на : 
1. Решение № 28 от Протокол № 3/22.12.2011г.  

На основание чл.32,ал.2 от Закона за администрацията и по реда на чл.45,ал.2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.21,ал.1,т.24 
от ЗМСМА,с 10 /десет/ гласа«ЗА».Сашо Найденов Александров, Мино Ленков 
Димитров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, Татяна Александрова 
Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,  Радка Динкова 
Христова ,Иван Ненчев Червенков и Цвятко Райков Лумбев взеха следното: 

 
Р е ш е н и е  №  38 

 
Отменят  Решение № 28 от Протокол № 3/22.12.2011г. ,  като незаконосъобразно 
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Г-жа Татяна Семкова, предложи на Общинските съветници да преминат към гласуване за 
отмяна на : 
 

1. Решение № 33 от Протокол № 3/22.12.2011г. 
 
На основание чл.32,ал.2 от Закона за администрацията и по реда на чл.45,ал.2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и на основание и 
чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА,с 10 /десет/ гласа«ЗА».Сашо Найденов Александров, Мино 
Ленков Димитров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, Татяна 
Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова,  Радка 
Динкова Христова ,Иван Ненчев Червенков и Цвятко Райков Лумбев взеха следното: 
 

Р е ш е н и е  №  39 
 

Отменят  Решение № 33 от Протокол № 3/22.12.2011г., като незаконосъобразно 
 
 
В 18.15ч. към заседанието се присъедини и г-н Николай Дончев . 
 
По втора и трета точка от дневния ред:  Приемане на отчет на Бюджет 2011г. и 
Проекто- Бюджет 2012г.  
Г-жа Татяна Семкова даде думата на г-жа  Цонка Гешева - Кмет на Община Антон да 
докладва . 
Г-жа Цонка Гешева – докладва, че на събранието за обществено обсъждане на отчет 
Бюджет 2011г. и Проекто-Бюджет 2012г. се направи подробно отчет по всеки 
параграф,всяка сума, която се отчита и залага за 2012г., в тази връзка за да не се 
повтарят  тези дълги обяснения, ако имате  забележки или някакви други допълнения 
към отчета  на Бюджета 2011г. и Проекто-Бюджет 2012г. заедно с приложените 
докладни от Читалище „ Христо Ботев , с вх.№ 2/03.01.2012г. и ОУ „ Св.Св. Кирил и 
Методий “ с вх.№33/18.01.2012г.,тъй като  и трите докладни се отнасят  за Общинският 
Бюджет . Моля, да ми задавате въпроси. 
Г-жа Татяна Семкова даде думата на г-жа Маруся Атанасова Председател на комисия 
по Бюджет , финанси и нормативна уредба.  
Г-жа Маруся Атанасова сподели, че в обсъжданията на Комисията възникнаха някой 
въпроси от Г-н Гарчев по проекто-бюджета 2012г. на които г-жа Мария Вътева – 
Главен счетоводител на Общината даде конкретни отговори и решението на комисията 
е  да предложи  на Общинският съвет да приемат отчета на бюджета 2011г. и проекто-
бюджета за 2012г. така , както са изготвени от общинска администрация. 
Г-жа Татяна Семкова  предложи на коментар отчет на Бюджет 2011г. и проекто-
Бюджет 2012г. 
Г-жа Радка Христова предложи ,ако има някаква  възможност да се  отпусне по голям 
%  на маломерните  паралелки в училището . На това предложение  г-жа Мария Вътева  
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отговори,че тази година  има ново разделение  на Общините,прегрупиране се направи 
от Министерство на финансите и кадрови  институции и във тази връзка Община 
Антон е била в III група , а сега попада в VII група, това увеличава стандарта и  тази 
година е 1475лв. за дете и решението на Общински съвет  за дофинансиране  на 
маломерните паралелки, но не по-малко 20%  от разходният стандарт, в предвид на 
това ,че учениците от тази година  дофинансирането остава на база на разликата от 
минималният брой на паралелката до действителният  и тази разлика  към настоящият 
момент е 34 деца х 1475лв. се равнява на 50 150 лв.  за дофинансиране ,за Общината в 
момента е непосилно и за това е заложено в Проекто –Бюджет  за 2012г., 50% от 
стандарта ,но в течение на годината ,ако има средства ще се финансират допълнително.  
 
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,с 11 /единадесет/ гласа«ЗА».Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов 
Гарчев, Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков,Цвятко Райков 
Лумбев,Николай Дончев Дончев  взеха следното: 

 
Р е ш е н и е  № 40  

 
                      Приемат отчет на Бюджет  2011г към 31.12.2011г.по приложения, както следва :    
                                                                         

                

          Приложение№1 

   

  Отчет на Бюджет 2011г към 31.12.2011г. по Прихода и по Разхода,както следва: 

наименование Нач.план 

2011г 
уточнен 

   план
  

изпълн. 

отчет 

 01.2011г 31.12.2011 31.12.2011 

І.ПРИХОДИ 1043240.00 1102627 1081738 

І.Приходи с държавен характер 699716 737 177 733382 

    
  646065 646065 

1.1.Обща допълваща субсидия 631879 630703 630703 

1.2. Целеви трансфери от ЦБ 0 13362 13362 

Капиталови 2000 2000 2000 

1.3.Трансфери 0 55275 55275 

1.4.Вътрешни трансфери 0 -111 -111 

1.5.Предоставени временнни заеми 0 -30000 -30000 

1.6.Операции с финансови активи 65837 65837 62153 

1.6.1. Разпределен преходен остатък  към 

01.01.2011 

65837 65837 65837 
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1.6.2. Преходен остатък  към 31.12.2011г 0 0 -3684 

 

 

ІІ.Приходи с общински характер 343524 365450 348356 

2.1.Данъчни приходи 51300 46233 46233 

2.2.Неданъчни приходи 105298 151944 151944 

2.2.1. в т.ч. дарения 

2.2.2. приходи от продажба на земя         

0 

0 

14105 

49386 

14105 

49386 

2.3.Взаимоотношения с ЦБ в.ч. 
-изравнителна субсидия 

-капиталова субсидия 

-получ.субсидии  ДДС Сапард  

172300 
124800 

47500 

  

172300 
124800 

47500 

  

172300 
124800 

47500 

2.4.Трансфери 0 -10215 -10215 

2.5.Временни безлихв.заеми  0 -9438 -9438 

2.6.Операции с финансови активи 14626 14626 -2486 

2.6.1Разпределен преходен остатък към 

01.01.2011г 
14626  14626 14626 

2.6.2.Преходен остатък към 31.12.2011г. 0 0 -17094 

    

  

наименование Нач.план 

01.2011 

уточнен 

   план 

31.12.2011 

изпълн. 

Отчет 
31.12.2011 

ІІ.РАЗХОДИ  към 31.12.2011г  1043240.00 1102627 1081738 

ІІ.1. Разходи държ.д-сти            

 

699716 737177 733382 

Общинска администрация 272200 264131 178989 

Други дейности по отбраната 39944 39944 28591 

Други дейности по вътрешна сигурност 10280 10280 356 

Отбранително мобилизац.подготовка 2000 2000 0 

Превант.д-ст за намаляв.на посл.от КБА 30796 30796 24714 

Ликвидиране на послед.от стих.БиПА 3000 3000 0 

Целодневни детски градини 90151 92855 100 704 

Общообразователни училища 197686 213979 303498 

Здравен кабинет към ОУ и ЦДГ 8057 8162 6761 

Протр.за временна заетост - 33334 33995 

Читалища 17328 20509 39162 

Други дейности по икономиката - 16022 16612 

Ремерв при неотложни събития 2155 2155 0,00 

ІІ.2. Разходи мест.д-сти  343524 365450 348356 

Общинска администрация 82574 78157 78157 

Общински съвети 13718 10710 10710 
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Целодневни детски градини 42850 34023 34023 

Домашен социален патронаж 42837 36388 36388 

Програми за временна заетост 600 3079 3079 

Водоснабдяване и канализация 21126 21126 12240 

Осветление на улици и площади 24145 14474 14474 

Други дейности по БКС 14500 68196 68196 

Чистота 35500 43943 43943 

Други дейности по опазване на околната среда - - 869 

Др.дейности по селско и горско стопанство 10074 1182 1182 

Служби и дейности по подд.и ремонт на 

общ.пътища 

55600 55600 45095 

 

 

 

           Приложение№2 

№ 

по 

ред 

Обект Първонача

лен  

план 

Актуализира

н план 

Отчет към 

31.12.201 

В т.ч.източник на финанс. 

 ЦБ Собств. ИБС 

1 Ремонт път ІV -64627-Антон – 

граница Копривщица 

32183,00 32183,00 32183,00 32183,   

2 Ремонт път ІV -60038-І-6-Антон – 

Душанци 

8817,00 8817,00 8817,00 8817   

3 Подмяна водопровод 20126,00 12240,00 12240,00  12240,00  

4 Реконстр.улици строителен надзор  21260,00 17402.00 0,00    

5 Реконстр.улици - СМР 1068082,0

0 

875184,00 420000,00   420 000,00 

6 Реконструкция улици упр.след 

скл.договор 

18000,00 7684,00     

7 Площад-разходи след скл.на 

договора 

8050.00 1944.00     

8 Площад строит.надзор 13724,00 6370,00     

9 Площад СМР 691248,00 323564,00 159282,00   159282,00 

10 Ремонт ул.Еделвайс 0,00 15541,00 

 

15541,00  15541,00  

11 Ремонт ул.Васил левски 0,00 13596,00 13596,00  13596,00  

12 Ремонт ул.Дойранска епопея 0,00 19979,00 19979,00  19979,00  

13 Ремонт ул.Стамболийски 0,00 2531.00 2531.00  2531,00  

14 Внедряване мерки ОУ – тръжна 

документация 

0,00 6000.00 6000,00   6000,00 

15 Ремонт проект улици 20000,00 0,00 0.00    

16 СМР – ОУ Енергийна ефективност 20848,00 0.00 0,00    

17 СМР –  ЕЕ ОУ 0,00 226388.00 178673.00   178673,00 

18 Мерки ЕЕ ОУ- строителен надзор 0,00 4260,00 4260,00   4260,00 

19 Мерки ЕЕ ОУ – авторски надзор 0,00 1800.00 0,00   0,00 

20 Авариен ремонт покрив ОУ 0,00 53811.00 53811.00  53811,00  

21 Ремонт и боядисване цокъл ОУ 0,00 15160.00 15160.00 2000,00 13160,00  

22 Ремонт читалище Хр.Ботев Антон 2000,00 0,00 0,00    
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 Актуализиран План Капиталови 2011г и Отчет капиталови към 31.12.2011г.,съгл.поименен 

списък на обектите 

Приложение№3 

 

Предлагам на Вашето внимание отчет на средствата по извънбюджетните сметки на общината,както 

следва: 

Средства предоставени от ДФ”Земеделие” по  ПРСР мярка 322 и 321 

Начално салдо към 01.01.2011г.:   - 1 086 892.42 

Всичко приходи :     - 1 365 874.87   в т. ч. 

Приходи  50% аванс по договор Път SFO1102  -         1 315 137.00 

Приходи по проект  431.2 –МИГ   -             49 962.77 

Лихва в края на периода    -                 775.10 

Всичко Разходи:     - 829 037.52    в т. ч . 

Разходи по проект 431.2-МИГ    -  46 688.29 

Възстановени неизразх.средства по проект 431.2МИГ -     3004.23 

Разходи по СМР – проекти/Улици и Площад/  - 579 282.00 

Възстановени предварит.разходи по проект 289 -             20 000.00 

Възстановени средства на ДФЗ    -           180 063.00 

Салдо към 31.12.2011г.    -         1 623 729.77 

 

Осигурени средства за съфинансиране и изпълнение на проект ЕЕ  на ОУ”Св.св.Кирил и 

Методий” 

Начално салдо към 01.01.2011г.:     - 29568.16 

Предоставен  аванс по договора 50%     - 110051.51 

Временни безлихвени средства предоставени от бюджета на общината- 59437.66 

Разходи по по проекта СМР,стр.надзор,информ.събития  - 194 336.44 

Салдо към 31.12.2010г.       - 4720.89 лв 

Средства по  проект Мерки за предотвратяване на наводнение р.Гушава и р.Селска 

Салдо на 01.01.2011г.       - 0.00 

приходи собствено участие       - 10215.00 

приходи лихва         - 19.33  

разходи по проекта       - 2993.00 

салдо към 31.12.2011г.       - 7241.33    

           

                                                                                                               Приложение 3 

Отчет  по набирателната сметка на общината 

Салдо към 01.01.2011г.     - 20197.81 

Общо приходи       - 133735.53   в т.ч. 

23 Спортна площадка ОУ 21000,00 36677,00 36677.00  22072,00/ 

14605,00-

дарения 

 

24        

        

 

 

Общо към 31.12.2011г 1945338,0 1681131,0 978750,0 43000,0 167535,00 768215,0 
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Внесени гаранции      - 85687.53 

Внесена сума продажба земя     - 48048.00 

Общо разходи       - 98598.77 в т. ч . 

Възстановени гаранции     - 49744.60 

Прехвърлена сума прод.земя по бюджета на общината - 48048.00 

Изплатени суми сервитутна зона    - 806.17   

Салдо на 31.12.2011г.      - 55334.57    

 

 
Г-жа Татяна Семкова предложи на Г-жа Гешева да направи доклад  относно: 
състоянието на общинският дълг към 31.12.2011г. 
Г-жа Гешева : Направи своя Доклад . 
Г-жа Семкова предложи на гласуване състоянието на общинският дълг към 31.12.2011г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,с 11 /единадесет/ гласа«ЗА».Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов 
Гарчев, Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков,Цвятко Райков 
Лумбев,Николай Дончев Дончев  взеха следното: 

 

Р е ш е н и е  № 41   
 

Общински съвет Антон  приема отчета   за състоянието на общинския дълг на 
Община Антон към 31.12.2011г. 
Във връзка с чл.9 от Закона за общинският дълг  към 31.12.2011 г  
Община Антон няма поет дълг  към 31.12.2011г.  
Община Антон няма издадени общински гаранции . 
 

 

По точка три от дневният ред : Разглеждане на проекто-бюджет за 2012г. 
Г-жа Семкова: предложи да се премине към гласуване :  

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,с 11 /единадесет/ гласа«ЗА».Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов 
Гарчев, Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков,Цвятко Райков 
Лумбев,Николай Дончев Дончев  взеха следното: 

 

Р е ш е н и е  №  42 
 
        Приемат проекто – бюджет за  2012г. по приложения, както следва: 
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Във връзка с приетия  Закона за държавният бюджет 2012г, във връзка с ФО01/10.01.2012г 
и Постановление №367 от 29.12.2011г обнародвано в ДВбр.106/30.12.2011г. , Проект на 
Бюджет 2012 година по приложения както следва: 
           

 

Приложение№1 

 

Предлагам на вашето внимание Проект на бюджет 2012г на Община Антон /в лв/, както следва  

 

                                    

І.ПО ПРИХОДА      937 566.00     

 

І.Приходи с държавен характер     638 778.00 
 І.1.Обща допълваща субсидия                                    632094.00                          

           1.2. Целеви трансфери  от ЦБ   

 Капиталови                      3000.00 

             1.3Разпределен преходен остатък                  3684.00 

              

 

2.Приходи с общински характер   298788.00 

 2.1.Данъчни приходи    

                               45300.00 

 2.2.Неданъчни приходи    

                      78300.00 

            2.3.Взаимоотношения с ЦБ                 171300.00 

 2.4.Трансфери                  -13206.00 

 2.4Разпределен преходен остатък                17094.00  

  

   

 ІІ.ПО РАЗХОДА   -          937 566 .00 

ІІ.1. Разходи държ.д-сти  -          638 778 .00     

ІІ.2. Разходи мест.д-сти  -          298 788 .00 

 

 

 

      
 

Приложение№2 

Предлагам на Вашето внимание да утвърдите приложение №14 към ФО-01 от 10.01.2012г,съгласно 

приложената допълнителна справка 

Приложение№3 

Предлагам на Вашето внимание Проект за разпределение на преходен остатък от 2011 година в 

размер на 20778.00лв , както следва: 

За държавни дейности   - 3684.00лв 
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В т.ч.във :функция”Образование” - 1565.00 

Функция „Отбрана”   - 2119.00 

За местни дейности   - 17094 лв ,   

В т.ч. трансфер капиталови  - 6500.00 

Зимно поддържане и снегопочистване - 10505.00 

Други дейности по БКС   -  89.00  

 

 

           Приложение№4 

Предлагам на Вашето внимание Проект за разпределение на средствата по набирателна сметка към 

Община Антон през 2012година,както следва: 

Салдо към 01.01.2012г    - 55 326,47 лв 

Разходи:     - 55 326.47 лв, в т. ч. 

  -обезщетения от НЕК в полза на собственици - 14 433.64 лв 

  -депозити     - 40 670.53 лв 

  -други режийни разноски    222.30лв 

  -наличност към  31.12.2012г   - 0.00 лв 

     

Приложение№5 

Поименен списък на пътуващият педагогически персонал за 2012г. във 

ф.”Образование” и  Проект за  компенсиране на пътните разходи  на педагогическият 
персонал във функция” Образование”  за 2012г на база действително извършените разходи 

за пътувания  доказани с карти, билети или фактури, като дължината в едната посока не 

следва  да надвишава 60 км.  -   до  размера на  предоставените средства от Министерство 

на финансите. 

 
  

 Списък на пътуващи учители в община Антон през 2012г  

№ 

по 

ред  

Име,презиме,фамилия Направление 

 

 ОУ”Св.св.Кирил и Методий”-Антон  

1 Стефка Цанова Клюнчева Пирдоп-Антон-Пирдоп  

2 Христина Лукова Генова Пирдоп-Антон-Пирдоп 

3   Светла Георгиева Георгиева Копривщица-Антон-Копривщица 

4 Генка Иванова Бързакова Златица-Антон-Златица  

5 Анка Георгиева Сеизова Чавдар-Антон-Чавдар  

6. Димитър Добрев Велин Пирдоп – Антон -Пирдоп 

   

 ЦДГ”Българче”-Антон  

1. Стефка Андреева Андреева  Пирдоп–Антон-Пирдоп 

 

    Приложение№6 

 Предлагам числеността на персонала на заетите в делегираните от държавата 

дейности за 2012г да бъде: 

 Общинска администрация  - 20.5 бр   /в т.ч. по Закона за държ.служител – 5бр./ 
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Отбрана и сигурност   -  5 бр съгл.ПМС№212/93г./дежурни ОбС/  

Образование за  д-ст”ЦДГ” - 13бр/в т.ч. педаг.п-л – 6бр.,непедагог.п-л – 7бр./ 

Здравеопазване  - 1бр /мед.сестра към ОУ и ЦДГ/ 

          

 

Приложение№7 

 Предлагам числеността на персонала на заетите в дейности  местна отговорност за 

2012г да бъде: 

Домашен социален патронаж   - 5бр 

Численост приравнена към  

              трудови правоотн.                                         -           1бр / Общински председател/   

 

Приложение№8 

  Предлагам  на Вашето внимание  разпределение на средствата по извънбюджетната  

сметка на общината,както следва: 

Салдо към 01.01.2012г.        - 1 626 728,00лв 

В т.ч. средства от ДФ”Земеделие”      -   1623 730,00 

Средства Национален Фонд       -         2988,00 

Разходи по ПРСР мярка 322/средства предоставени то ДФ”Земеделие” -   1623 730,00 

Разходи по  ОПРР  средства  предоставени от национнелн фонд  -         2988,00 

   

   

 

 Приложение№9 

 Предлагам  на на Вашето внимание информация относно размера на просрочените 

задължения на Община Антон  към 31.12.2011г. и несъбраните вземания : 

- задължения: 

461 685.00 – то които – 457 000лв  неразплатено задължение към  изпълнителя на ремонт и 

реконструкция на вътрешна и външна водопроводна мрежа  - проект финансиран по САПАРД,в 

следствие на наложена санкция от страна ДФ”Земеделие” . 

Тези задължения  няма как да бъдат разплатени от бюджета на общината. 

      - вземания: 

56107,00 – формирани от несъбрани такса битови отпадъци и данък недвижими имоти. 

 Общината възнамерява,във връзка с  предоставените й  правни възможности и права на публични 

изпълнители, вземанията  да бъдат събрани по надлежния ред.  

       

 

Приложение №10 

 

Предлагам на  Вашето внимание Проект на План капиталови 2012г,по приложен поименен списък   
 

 

 

          Приложение №11 
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Предлагам на Вашето внимание утвърждаване на капиталовата субсидия за 2012г и преходен 

остатък капиталови средства както следва : 

 

 

 

 

По прихода: 
Общо капиталови  средства за 2012г- 56 000.00лв 
В т.ч. 
Преходен остатък   -   6500.00лв 
Субсидия 2012г.   - 49500.00лв 
По разхода: 
Общ о капиталови разходи  - 56 000.00лв 
В т.ч. 
За държавни дейности  -  3 000.00лв 
За местни дейности   - 53 000.00лв 
 
 
Предлагам  на Вашето внимание Проект на Решение за приоритетите  при разходване на 
средствата по Бюджет 2012г.и правото на кмета да изменя бюджетните взаимоотношения : 
Общински съвет приема приоритетите,които следва да се спазват при разходването на 
средства по бюджет 2012г.,както в делегираните от държавата  дейности,така и в 
дейностите осигурени от местни приходи,  както следва: 
1.Заплати и всички осигурителни вноски към тях 
2.Храна,отопление,осветление,издръжка 
3.Задължения,възникнали от договорни отношения 
4.Капиталови разходи 
 Общински съвет дава правото на кмета на Община Антон ,при възникване на неотложни и 
доказани потребности през бюджетната година при спазване на общия размер на бюджет 
2012г.: 

1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи,в обема на 
общите разходи на една бюджетна дейност, 

2.  Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от 
една дейност в друга дейност в границите на една бюджетна група в частта за 
местни дейности 

3. В  рамките на бюджетната година при наличие на временно свободни средства за 
делегираните от държавата дейности  да се ползват за финансиране и на други 
плащания по бюджета на общината,при условие че не се нарушава своевременното 
финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им 
размери,съгл.§42 от Закона за държавния бюджет 2012г. 
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4. Да  прехвърля временно свободни средства по извънбюджетната сметка на 
общината за финансиране на сключени договори по европейски програми до 
верифициране на разходите по тези договори от управляващия орган. 

 
Проект на решение за дофинансиране на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” за бюджетната 
2012г,както следва: 
Да бъде осигурено дофинансиране за гласуваните с решение №445/13.09.2011г. маломерни 
паралелки в размер на 25075.00лв/сумата е формирана  както следва: 34броя ученици х 
737,50лв/ЕРС 1475х50% = 737,50/ 
     При определяне на средствата са спазени нормативните разпоредби.   Сумата за 
дофинансиране да бъде осигуряване регулярно през годината, според възможностите на 
Общината.  
 
 Г-жа Татяна Семкова предложи на Г-жа Гешева да направи доклад  относно отчет към 
31.12.2011г. на изпълнение  на ТБО и да направи предложение  за примерна план –сметка 
за 2012г. ТБО . 
Г-жа Маруся Атанасова : Комисията разгледа така изготвеният  отчет към 31.12.2011г. за 
изпълнение  на ТБО, тъй като не беше изтекла  годината за отчитане не се преразгледа на 
предишното заседание ,  разгледана беше и план-сметка за ТБО за 2012г. изготвена от 
Общинска администрация  и предлага на Общинският съвет да се приеме отчета на 
изпълнение на ТБО за 2011г. и примерната  план сметка за изпълнение на ТБО за 2012г.  
 
Г-жа Татяна Семкова предложи на Общински съвет да гласуват отчет към 31.12.2011г. на 
изпълнение  на ТБО.  
 
    На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, с 11 /единадесет/с гласа«ЗА».Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, 
Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, 
Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков,Цвятко Райков Лумбев,Николай Дончев 
Дончев  взеха следното :  
 

Р е ш е н и е  № 43  
 

                   Приемат отчет на изпълнение  на ТБО  към 31.12.2011г.  със приложение 
както следва :                                                            

                       
    Във връзка с чл.21ал.1т.6 и т.7 и във връзка с изменението на ЗМДТ в часта й за данък 
сгради на основание чл.66 ал.1от ЗМДТ и Раздел І – Такса битови отпадъци / съкратено 
ТБО/ и чл.71е от Закона за управление на отпадъците, отчет към 31.12.2011г на ТБО и  по 
приложение както следва: 

  

Приложение №1 
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О   Т   Ч   Е  Т 

 

Към 31.12.2011г на изпълнението на Такса битови отпадъци по прихода и по разхода 
 

 

І. По прихода    - 28912,00лв 

ІІ. По разхода    - 40228,00лв в т.ч. 

 

 
№ по 
ред 

Дейности Приходи 
по план 2011 

Разходи 
по план 2011 

Отчет ,разходи 
към 31.12.2011г 

1 2 3 4 5 
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци – контейнери, кофи и други /ЗМДТ чл.66 ал.1 
т.1/: 

1075 1075 471,00 

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им 
до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.2/: 

29469 29469 38369,00 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 
за обезвреждане на битови отпадъци /ЗМДТ чл.66 ал.1, 
т.3/и отчисления по чл.71е от ЗУО: 

5060 5060 1188,00 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване /ЗМДТ чл.66, 
ал.1, т.4/: 

2051 2051 200,00 

 Общо: 37655 37655 40228,00 
    

 

Госпожа  Татяна Семкова предложи на Общински съвет да гласуват    примерна план –
сметка за 2012г. ТБО по приложение както следва: 
 
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, с 11 /единадесет/ гласа«ЗА».Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, 
Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, 
Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков,Цвятко Райков Лумбев,Николай Дончев 
Дончев  взеха следното: 

 
Р е ш е н и е  №  44 

 

           Приемат   план – сметка за 2012г. за изпълнение на ТБO по приложение както 
следва: 

Приложение№2 

 

ПРИМЕРНА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2012 г. 
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База Данъчна 
основа 2011 

Размер 
промили 

ТБО в 
абсолютна 
стойност 

2011 

Данъчна 
основа 2012 

Размер 
промили 

ТБО в 
абсолютна 
стойност 

2012 
Данъчна оценка 
на нежилищни 

имоти 

1 080 779 7%о 7565.00 1067429 7%о 7472.00 

Данъчна оценка 
на жилищни 

имоти 

8 594 733 3.5%о 30082.00 8131578 3.5%о 28461.00 

Данъчна оценка 
на  имотите,за 

които са подадени 
молби ,че няма да 
се ползват през 

годината 

39339 0.2%о 8.00 0 0.2%о 0.00 

 - - 37655.00 
За 2011 

- - 35933.00 
За 2012 

 

 
І. На основание чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ и с Раздел I – 
Такса за битови отпадъци, чл.чл.14-18 от Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Антон и във връзка с чл.71е от 
Закона за управление на отпадъците, План – сметка за такса „Битови отпадъци”  за 
2012г. на стойност 35933/тридесет и пет хиляди деветстотин тридесет и три лева/, както 
следва:  

№ по 
ред 

Дейности Приходи Разходи 

1 2 3 4 
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци – контейнери, кофи и други /ЗМДТ чл.66 ал.1 
т.1/: 

1027,00 1027,00 

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им 
до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.2/: 

28105,00 28105,00 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 
за обезвреждане на битови отпадъци /ЗМДТ чл.66 ал.1, 
т.3/и отчисления по чл.71е от ЗУО: 

4854,00 4854,00 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване /ЗМДТ чл.66, 
ал.1, т.4/: 

1947,00 1947,00 

 Общо: 35933,00 35933,00 
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ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ и с Раздел I – 
Такса за битови отпадъци, чл.чл.14-18 от Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Антон и във връзка с чл.71е от 
Закона за управление на отпадъците,  План – приходи за размера на такса „Битови 
отпадъци”  за 2012г. на стойност 35933,00/тридесет и пет хиляди деветстотин тридесет и 
три лева/, както следва:  

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 
и други /ЗМДТ чл. 66 ал.1 т. 1/ за община Антон, с. Антон: 

      за жилищни имоти  – 0,1 промила – очакван приход     814 лв.  
                  за нежилищни имоти  - 0,2 промила –  очакван приход   213  лв.   

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.2/ за 
община Антон, с. Антон: 
за жилищни имоти  – 2,8 промила – очакван приход    22768 лв. 
за нежилищни имоти     -   5,0 промила – очакван приход     5337 лв.  

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.3 и чл.71е 
от ЗУО/  за община Антон, с. Антон: 
за жилищни имоти  – 0,4 промила – очакван приход     3253лв. 
за нежилищни имоти      - 1,5 промила –  очакван приход    1601 лв.   

4. Почистване на уличните платна/включително от сняг/, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места, предназначени за 
обществено ползване /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.4/ за община Антон, с. Антон: 
за жилищни имоти  – 0,2 промила – очакван приход     1626 лв.   
за нежилищни имоти    -     0,3 промила – очакван приход     321 лв. 

 
по точка четири от дневният ред: Приемане на Годишна програма  за управление на 
общинската  собственост. 
г-жа Семкова даде думата на г-н Стоил Карагьозов да докладва: 
г-н Стоил Карагьозов: Годишната програма за управление на общинска собственост беше 
разгледана предварително на Комисия  не бяха направени допълнителни корекции. 
   
Г-жа Семкова : Предложи на гласуване годишната програма за управление на Общинска 
собственост с допълненията към тях . 
 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, и чл.26.ал1 и2 от Закона за нормативните актове, 
с 11 /единадесет/ гласа«ЗА».Сашо Найденов Александров, Мино Ленков Димитров, Донка 
Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков 
Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев 
Червенков,Цвятко Райков Лумбев,Николай Дончев Дончев  взеха следното: 

 
Р е ш е н и е  №  45 
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           Приемат   Годишна програма за управление и разпореждане на  имоти-
Общинска собственост за периода м.I – м.XII 2012г.  

 
 

 
По точка пет от дневният ред : Г-жа Семкова даде думата на Г-н Карагьозов Председател на 
Комисия по ТСУ. 
Г-н Карагьозов: Предложението на Комисията по ТСУ е да се гласува Статегия за управление и 
разпореждане с  Общинска собственост  за периода 2012-2015г. 
Г-жа Семкова : Предложи на гласуване Стратегия за управление и разпореждане с  Общинска 
собственост  за периода 2012-2015г. 
 
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, и чл.26.ал1 и2 от Закона за нормативните актове , 
с 11 /единадесет/ гласа«ЗА».Сашо Найденов Александров, Мино Ленков Димитров, Донка 
Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков 
Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев 
Червенков,Цвятко Райков Лумбев,Николай Дончев Дончев  взеха следното: 

 

  Р е ш е н и е  №  46 
 

 
Приемат Стратегия за управление и разпореждане с  Общинска собственост  за 
периода 2012-2015г. 

 
По точка пет от дневният ред :   
Г-жа Семкова : Постъпили са заявления от  Д-р Емил Стоянов с 

1. вх.4 № 11/06.01.2012г.  за удължаване на срока на наем за нов  тригодишен период . 
2. вх.4№ 90/19.01.2012г. за изплащане на изразходвана сума по ремонт на кабинета му. 

 
По повод на това  и във връзка с програмата за управление на Общинско имущество г-н Пенчев  
юрист на Община Антон  цитира  чл.102 ал.4 от ЗЛЗ за определянето на наемната цена в размер 10 
на сто от наемната цена , а за обзавеждането и апаратурата  по цени равни на месечните им 
амортизационни отчисления,съгласно чл.15 от закона за счетоводството.  
Да бъде записано актуализиране на   сегашните договори да бъдат преподписвани за една година, 
но в актуализацията да  е записано,че всякакъв вид ремонтни дейности са за сметка на наемателя и 
консумативите ,които се плащат са също за наемателя. 
Г-н Гарчев : Нека да поставим всички под еднакви условия. 
Г-н Карагьозов : Ако закупим апаратура за г-н Болчев ,той ще има ДМА в кабинета си  и на това 
ДМА предоставено от Общината и тогава ще се повиши  наемът му. 
Г-н Гарчев : Съвсем нормално е и двамата лекари да бъдат поставени при равни условия. 
Г-н Карагьозов : Като наем, те са при равни условия. 
Г-жа Гешева : Една е базата при определяне на наема , само че  при д-р Емил Стоянов има повече 
имущество .  
Г-жа Татяна Семкова : Във връзка с това  заявления с  вх.4 № 11/06.01.2012г.  за удължаване на 
срока на наем за нов  тригодишен период   да докладва г-жа Гешева . 
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Г-жа Цонка Гешева : Докладната  обхваща и двете заявления, но доколкото знам комисията 
предлага и на двамата доктори да се подновят  договорите за 1 година. 
Моля, да вземете Решение за сключване на нов договор с Д-р Стоянов за една година. 
По отношение на разходите направени за ремонт ,която той иска да се възстановят сме описали в 
справката изготвена от г-жа Соня Гарчева ,какви средства са изразходвани  по коридора и 
др.помещения при извършване на ремонтни дейности . 
Г-н Карагьозов : Това не е в кабинета  това са разходи направени в помещения,които ги ползват 
гражданите. 
Г-жа Семкова: Има ли други коментари ? 
Г-жа Семкова : Трябва първо да отхвърлим Решение  № 20 от Протокол № 2/ 18.11.2011г. за 
сключване на  договор за наем с Д-р Болчев и след това преминаваме към гласуване по заявление с 
вх.№ 4 № 11/06.01.2012г. относно  
удължаване  на договора предложението е:  
 
1.Да се сключат договори със всички Доктори  за една година  :  
2.Да се анексират договорите и да се актуализира наемната цена както следва: 
     2.1 по цени в размер 10 на сто от наемната цена  
     2.2 за обзавеждане и апаратура по месечните и амортизационни отчисления. 
 
Г-жа Семкова : Трябва първо да отхвърлим Решение  № 20 от Протокол № 2/ 18.11.2011г. за 
сключване на  договор за наем с Д-р Болчев . 
 
На основание чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА, с 11 /единадесет/ гласа«ЗА».Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, 
Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, 
Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков,Цвятко Райков Лумбев,Николай Дончев 
Дончев  взеха следното: 
 

  Р е ш е н и е  №  47 
 

Отхвърля Решение №20 от Протокол № 2/ 18.11.2011г. за сключване на  договор за наем с 
Д-р Болчев за три години. 
 
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,  чл.15 от Наредбата за управление  и 
разпореждане с общинска собственост  и чл.17 т. 4 от ЗМСМА  във връзка с чл.102 ал.6  и 
ал. 4 от ЗЛЗ с   11/единадесет / 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,Николай Дончев Дончев, Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  
взеха следното: 

 
Р е ш е н и е  № 48 

 
Общински съвет приемат  
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1.  Да се сключат договори със всички Доктори  за една година  :  
2.  Да се анексират договорите и да се актуализира наемната цена както следва: 
      2.1 по цени в размер 10 на сто от наемната цена  
      2.2 за обзавеждане и апаратура по месечните и амортизационни отчисления. 
 
 
Г-жа Семкова : По втрото заявления от г-н Емил Стоянов с  вх.4 № 90/19.01.2012г. относно 
направени разходи за ремонтни дейности в Здравният кабинет. 
Г-жа Маруся Атанасова : Становището на финансовата комисия в частта за направените 
разходи е ,че  преди да започне  самият ремонт наемателят е длъжен да уведоми 
наемодателя ,че ще извършва ремонтни дейности, след сключване на договора наемателя е 
длъжен  да плаща текущите си ремонти и затова комисията предлага на Общ. съвет да не 
бъде удовлетворена молбата на  Д-р Емил Стоянов. 
Г-н Карагьозов : Анализирайки договора ,който е слючен в т.7 е записано ,че наемателят трябва да 
информира  за своите си действия или за действия на трети лица, това не се е случило ,което е 
нарушение на договора и за това не е необходимо да бъде изплащано въпросното строителство 
За това предлагаме в Решението  да не бъде удовлетворена молбата му за изплащане на 
направените разходи за ремонт . 
Г-жа Гешева: По втората част от неговото заявление Общината няма правомощия да 
констатира дали лекаря е лекар или не това трябва да си го контролират  компетентите 
органи ,но след като получихме това заявление неколкократно направихме проверки за 
присъствието на д-р Емил Стоянов за една цяла седмица и в  нито един ден от работната 
седмица не присъстваше на работното си място. Беше оставил на третият ден обява,че е 
болен,но той е длъжен да подсигури на това място д-р който да го замества. 
Г-жа Семкова: Има ли други коментари ? 
Г-жа Семкова : Преминаваме към гласуване по заявление с вх.№ 90/19.01.2012г относно  
възстановяване на направени разходи  по ремонт на здравен кабинет:  
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, с 11 /единадесет/ гласа«ЗА».Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, 
Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, 
Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков,Цвятко Райков Лумбев,Николай Дончев 
Дончев  взеха следното: 
 

Р е ш е н и е  №49 
 
Отхвърлят възстановяване на разходи за ремонтни дейности на  Здравният кабинет 
по  заявления с вх.4 № 90/19.01.2012г. 
 
Г-жа Семкова :  Преминаваме към следващата докладна от Г-жа Гешева за отпускане на 
еднократна помощ при раждане на новородени по 150лв. с постоянен адрес в с.Антон . 
Давам думата на г-жа Маруся Атанасова 
Г-жа Маруся Атанасова : Комисията разгледа докладната и предлага да се приеме . 
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Г-н Николай Дончев : Може би трябва да се уточни ,че се касае за майки с постоянен адрес 
с.Антон  повече от 6 месеца . 
Г-жа Татяна Семкова : Предлагам да се гласува еднократна сума от 150лв да бъде 
отпускана за майки с постоянен адрес повече от 6 месеца в  с.Антон . 
 
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, с 11 /единадесет/ гласа«ЗА».Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, 
Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, 
Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков,Цвятко Райков Лумбев,Николай Дончев 
Дончев  взеха следното: 
  

Р е ш е н и е  № 50 
 
Приемат да се отпусне  еднократна помощ в размер от 150лв  за майки с постоянен 
адрес повече от 6 месеца в  с.Антон . 
 
 
Г-жа Семкова :  Преминаваме към следващата докладна от Г-жа Лена Николова с вх.№ 33/ 
18.01.2012г. за изплащане на част от разходите за обучение и по-точно за получаване на III  
ПКС на педагогическте кадри работещи в ОУ с .Антон ,които се явяват на изпити. 
Г-жа Гешева : Заложени  са 1000лв. в  бюджета . 
Г-жа Татяна Семкова : Предлагам да се гласува изплащане на част от разходите за 
обучение и по-точно за получаване на III  ПКС на педагогическте кадри работещи в ОУ с 
Антон ,които се явяват на изпити. 
 
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, с 11 /единадесет/ гласа«ЗА».Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, 
Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, 
Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков,Цвятко Райков Лумбев,Николай Дончев 
Дончев  взеха следното: 
  

 Р е ш е н и е  №51 
 
 
Приемат да се изплатят средства в размер до 1000лв. част от разходите за обучение и 
по-точно за получаване на III  ПКС на педагогическте кадри работещи в ОУ с Антон  
 
Г-жа Семкова :  Преминаваме към следващата докладна от Г-жа Лена Николова с вх.№ 
32/18.01.2012г. относно осигуряване на средства за довършване на ремонт в ОУ” Св. Св. 
Кирил и Методий “ изграждане на вътрешни ВиК инсталации . 
Г-жа Гешева : Заложени  са 3000лв. в  бюджета 
Г-жа Татяна Семкова : Предлагам да се гласуват необходимите средства за довършване на 
ремонта в ОУ” Св. Св. Кирил и Методий “ изграждане на вътрешни ВиК инсталации . 
  



 
 
 

21 
 

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, с 11 /единадесет/ гласа«ЗА».Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, 
Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, 
Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков,Цвятко Райков Лумбев,Николай Дончев 
Дончев  взеха следното: 

 
 
 
 

Р е ш е н и е  №52 
 
 
 Приемат да се осигурят необходимите средства в размер до 3000лв. за довършване на 
ремонта в ОУ” Св. Св. Кирил и Методий “  за изграждане на вътрешни ВиК 
инсталации . 
 
Г-жа Семкова :  Преминаваме към следващата докладна от Г-жа Донка Николова 
Председател на НЧ „ Христо Ботев „ относно изплащане на хонорари  на ръководители на 
самодейни състави към читалището. За сумата от 700лв. месечно за 8 месеца .  
Г-жа Гешева : Заложени  са в бюджета. 
Г-жа Татяна Семкова : Предлагам да се гласуват необходимите средства за изплащане на 
хонорари  на ръководители на самодейни състави към читалището.  
 
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, с 9 /девет/ гласа«ЗА».Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров,  Стоян Иванов Гарчев, Татяна Александрова 
Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев 
Червенков,Цвятко Райков Лумбев,Николай Дончев Дончев  взеха следното: 
Донка Маринова Николова- в конфликт на интереси 
Маруся Николова Атанасова- в конфликт на интереси 

 
Р е ш е н и е  №53 

 
    Приемат да се осигурят необходимите средства в размер до 700лв. месечно за 
изплащане на хонорари  на ръководители на самодейни състави към 
читалището,както следва : 
1.Павлина Петкова Петрова -144.43лв. 
2.Владимир Димитров Ангелиев-144.43лв. 
3.Пенка Тодорова Александрова -130.00лв. 
4.Събина Стоянова Делова- 280.00лв. 
 
Г-жа Семкова :  Преминаваме към отчет на направените разходи за организиране и 
провеждане на Новогодишните празници: Коледен концерт на самодейците,Посрещане на 
Новата 2012г.,Йорданов ден . 
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Г-жа Гешева : Извършените разходи са в размер на 1363.22лв. съгласно Решение №26 на 
ОбС Антон , Протокол № 3/22.12.2011г. 
Г-жа Семкова :  Предлагам да се гласува отчета за направените разходи по организиране 
на провеждане на Коледно – Новогодишните празници. 
 
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, с 11 /единадесет/ гласа«ЗА».Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, 
Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, 
Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков,Цвятко Райков Лумбев,Николай Дончев 
Дончев  взеха следното: 
 

Р е ш е н и е  №54 
 

      Приемат отчета за извършените разходи по организирането и провеждане на  
Коледно - Новогодишни празници.  
 
Г-жа Семкова :  Преминаваме към одобрение на извършени разходи за празника на 
родилната помощ – 21.01.2012г.в размер на 121,75лв.  
Г-жа Гешева : Видно от Отчета за разхода на одобрената от Вас сума в размер на 1500лв. 
за новогодишните празници , е реализиран отстатък от 136.78лв..Този остатък е  употребен 
за закупуване подаръци . Недостига, който Ви предлагам да одобрите е в размер на 
121.75лв. 
Г- н Мино Ленков : Предлагам да гласуваме 700лв. а на следващото заседание да се 
направи отчет. 
Г-жа Семкова : Предлагам да гласуваме 700лв.  
  
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, с 11 /единадесет/ гласа«ЗА».Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, 
Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, 
Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков,Цвятко Райков Лумбев,Николай Дончев 
Дончев  взеха следното: 
 

Р е ш е н и е  № 55 
 
       Приемат да се отпуснат средства в размер  от 700 лв. за организиране на 
предстоящите празници след което да се направи отчет за изразходваните средства . 
 
Г-жа Семкова :  Преминаваме към докладна  за  извършване на ремонт на фитнес зала . 
Г-н Карагьозов : Становището на Комисията е сумата  да бъде отпусната преди  
провеждане  на процедура за отдаване  под наем на помещението . 
Трябва да бъде  дадено  помещението под наем  за да се стопанисва . Преди това трябва да 
се осъществи ремонт и тогава да се  проведе процедура за отдаване под наем с насоченост 
за фитнес. 
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Г-жа Семкова :  Други коментари има ли ? 
Г-жа Семкова :  Предлагам да гласуваме  да се направи ремонт на помещението и след 
това да се направи процедура за отдаване под наем . 
 
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, с 11 /единадесет/ гласа«ЗА».Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, 
Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, 
Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков,Цвятко Райков Лумбев,Николай Дончев 
Дончев  взеха следното: 
 

Р е ш е н и е  №56 
 

  Общински съвет приема да се направи ремонт на помещението и след това да се 
направи процедура за отдаване под наем . 
 
Г-жа Семкова :  Преминаваме към докладна от Г-жа Цветелина Костова като Ръководител 
прoект      искането и е да бъдат отпуснати средства в размер на 22643,81  по проект като 
има решение на Общински съвет на предният общински съвет решение № 433 от протокол 
№ 36/05.07.2011г. в което за Бюджет 2012г. тези средства са предвидени Трябва ли да 
вземем ново Решение според Вас? 
Г-н Карагьозов : Тези средства са залегнали в Бюджета с което Общ. съвет си взема 
решението за този период за съфинансиране по проекта,.за да може да се кандидатства по 
програма  форд флаг за ниско лихвените кредити  и за финализиране на проекта Общината 
трябва да покаже средствата с които ще участва. За това трябва да бъде взето съответното 
решение . 
 Г-жа Семкова:Предлагам да преминем към гласуване средствата в размер на 22 643,81 лв. 
/двадесет и две хиляди  шестотин четиредес и три лв. и 81ст./ необходими за 
съфинансиране по проект : Мерки за предотвратяване на наводнения за обекти : река 
Гушава и река Селска на територията на Село Антон ,Община Антон да бъдат осигурени в 
Бюджет 2012г на Община Антон . 
 
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 356 от Протокол № 
27/03.08.2010г. и № 433 от Протокол 36/05.07.2011ч. на Общински съвет с.Антон  и 
сключен за Община Антон Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма” Регионална развитие” 2007-2013 с регистрационен номер 
BG161PO001/4.1-04/2010/2010/006 от дата 01.06.2011г,подписан между Управляващия 
/Договарящия орган на ОПРР-Министерство на регионалното развитие и благоустройство 
на Община Антон за изпълнение на проект „ Мерки за предотвратяване на наводнения за 
обекти : река Гушава и река Селска на територията на село Антон с 11/единадесет/ 
гласа«ЗА».Сашо Найденов Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова 
Николова, Стоян Иванов Гарчев, Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков 
Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев 
Червенков,Цвятко Райков Лумбев,Николай Дончев Дончев  взеха следното: 
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Р е ш е н и е  №57 
 
 

Средствата в размер на 22 643,81/  двадесет и две хиляди  шестотин четиредест и три 
лв. и 81ст / по проект необходими за съфинасиране: Мерки за предотвратяване на 
наводнения за обекти : река Гушава и река Селска на територията на Село Антон 
Община Антон да бъдат осигурени в Бюджет 2012г на Община Антон . 
 
Г-жа Семкова :  Преминаваме към следващите заявления с вх. 4№ 42.20.01.2012г. от г-
Симо Симов Управител на” Симов Ойл – ООД” и заявления на г-жа Райна Георгиева с 
вх.4№45/23.01.2012г. и вх.4/44/23.01.2012г. по тези заявления има и становище на Юриста 
към Община Антон г-н Чавдар Пенчев .  
Г-жа Маруся Атанасова : Становището на финансовата комисия е че трябва да се спазва 
решението от предното заседание да не се освобождават от ТБО съответните граждани. 
На г-н Симов в предвид  дейността на работата и заради това че обекта е голям ,да  се 
предоставят допълнително кофи за отпадъци.По този въпрос има становище и на юриста 
към Общината г-н Чавдар Пенчев. 
Г-жа Семкова: Други коментари има ли? 
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с решение  №32 на Общински съвет 
Антон от Протокол   3 /22.12.2011г.    с 10/десет / гласа«ЗА».Сашо Найденов Александров, 
Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, Татяна 
Александрова Семкова,Стоил Митков Карагьозов,Радка Динкова Христова, Иван Ненчев 
Червенков,Цвятко Райков Лумбев,Николай Дончев Дончев ,Маруся Николова Атанасова 
ВЪЗДЪРЖАЛА СЕ взеха следното:  
 

Р е ш е н и е  №58 
 
Отхвърлят заявление с вх. 4№ 42.20.01.2012г. от г-Симо Симов Управител на” Симов 
Ойл – ООД” и заявления на г-жа Райна Георгиева с вх.4№45/23.01.2012г. и 
вх.4/44/23.01.2012г. за освобождаване от ТБО. 
 
Г-жа Семкова :  Преминаваме към следващата докладна от Г-жа Гешева относно  проект 
Реконструкция на площад и определяне място на пазара за хранителни и животински 
храни . 
Г-жа Гешева:Във връзка с изпълнението на проект съгласно Закона за храните  чл.12, и по 
искане на  Българска Агенция по безопасност на храните гр. Костинброд Ви моля, да 
определите   търговско място (пазар) с търговска цел на хранителни продукти от 
животински и неживотински произход,  растения и растителни  продукти на територията 
на Община Антон.  
 След обсъждане между служителите на общинска администрация Ви предлагаме следните 
два варианти : 
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1. Общински терен зад чешма „Чотовица” с намираща се в близост тоалетна.  
2. Ул. „Стамболийски” (под Бар Рубин до Млекарницата) 

Съображенията ни са,че тези две предложения са далеч от интензивно автомобилно 
движение, почти равно отдалечени от всички крайни точки на селото.   
Г-н Карагьозов : Становището на комисията е че пазарът трябва да бъде изместен на 
Общински терен зад чешма „Чотовица”.  
 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с решение на Общински съвет 
Антон с 11/единадесет / гласа«ЗА».Сашо Найденов Александров, Мино Ленков Димитров, 
Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, Татяна Александрова Семкова, Стоил 
Митков Карагьозов,Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков,Цвятко Райков 
Лумбев,Николай Дончев Дончев ,Маруся Николова Атанасова  се взеха следното:  

 
Р е ш е н и е  № 59 

 
Общински съвет определя търговско място (пазар) с търговска цел на хранителни 
продукти от животински и неживотински произход,  растения и растителни  
продукти на територията на Община Антон да бъде    зад чешма „Чотовица”.  

 
Г-жа Семкова: Разглеждане на заявление с вх.4№ 18/11.01.2012г от г-н Благовест Азманов 
за удължаване на работно време на кафе-бар „Рубин „ до 2.00часа всеки ден. Аз предлагам 
да се удължи работното му време, тъй като до сега на другите винаги е разрешавано. 
 
На основание чл.21,  т. 23 от ЗМСМА и с 9/девет / гласа«ЗА» ,Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров,  Стоян Иванов Гарчев, Татяна Александрова 
Семкова, Стоил Митков Карагьозов,Радка Динкова Христова, Иван Ненчев 
Червенков,Николай Дончев Дончев, Маруся Николова Атанасова , Цвятко Райков Лумбев  
« ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ », Донка Маринова Николова « ПРОТИВ»  взеха следното: 
 

Р е ш е н и е  № 60 
 

   Разрешава на Благовест  Азманов да удължи работното време на кафе-бар „Рубин 
до 2.00часа всеки ден .  
 
Г-жа Семкова: Преминаваме към още две  молби с вх.4 №419/28.12.2011г. от Г-жа Иванка 
Илиева Маринова относно отпускане на финансова помощ за издръжка на  нейните деца и 
молба от Илия Георгиев Василев  с вх.4 № 400/19.12.2012г. относно отпускане на средства 
за закупуване на дърва . 
Сашо Александров : По  молбата  от Иванка Маринова. По  направената справка от отдел 
“Социална  закрила” с.Антон – молителката е  получила  пари за отопление ,също така  тя 
работи в Програма за временна заетост към общината, получава най-малката работна 
заплата от 270 лв.получава детски в размер на 70 лв. и издръжка от  родител в размер на 
160 лв. Комисията отказва да и се даде материална помощ . 
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 По втората молба при посещение на комисията на място и проверка в отдел “Социална 
закрила “ се установява,че Илия Георгиев е получил  обещетение / парични средства / с 
което надвишава  минимума и не може да получи  средства за отопление. С този мотив 
комисията  отхвърля  молбите на съответните лица за отпускане на парична помощ. 
Г-жа Семкова:  Други коментари има ли ? 
Г-жа Христова: Радка Христова предложи следното: да се направи обява за събиране на  
запазени дрешки и да се предложат за ползване от децата на Иванка Маринова.Също така 
и от други  нуждаещи се семейства. 
Г-жа Семкова: Предлагам да се премине към гласуване.  
 
       На основание чл.21, т.23 от ЗМСМА  с 11 /единадесет / гласа «ЗА». Сашо Найденов 
Александров, Мино Ленков Димитров, Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев, 
Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Радка Динкова Христова, Иван 
Ненчев Червенков,Цвятко Райков Лумбев,Николай Дончев Дончев ,Маруся Николова 
Атанасова  се взеха следното:  

 
Р е ш е н и е  № 61 

 
Отхвърлят и двете   молби с вх.4 №419/28.12.2011г. от Г-жа Иванка Илиева Маринова 
относно отпускане на финансова помощ за издръжка на  нейните деца и молба от 
Илия Георгиев Василев  с вх.4 № 400/19.12.2012г. относно отпускане на средства за 
закупуване на дърва . 

 
 

Поради изчерпване на Дневният ред заседанието беше закрито в 21,30часа . 
 
 
 
 

 Председател на Общински съвет ………………………… 
                                                            /Татяна Семкова / 

 
 

                    Техн. секретар  и  секретар ОбС –Антон ……………………… 
                                                                                         / Лиляна Гарчева / 
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