
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

№ 2 7

Днес,  30.07.2013 година  /вторник/ от  18:00 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. Отчет за дейността на Полицейската приемна в Община Антон.
2. Утвърждаване  разходите  за  командировки  на  Кмета  на  Община  Антон и  Председателя  на

Общински съвет-Антон за второто тримесечие на 2013 година.
3. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото шестмесечие на 2013

година.
4. Други.

На заседанието присъстваха:
Председател на Общинския съвет:

1. Татяна Александрова Семкова
Съветниците:

2. Стоил Митков Карагьозов
3. Маруся Николова Атанасова
4. Радка Динкова Христова
5. Иванка Димитрова Балканджиева-Гостева
6. Цвятко Райков Лумбев
7. Николай Дончев Дончев
8. Сашо Найденов Александров

От заседанието отсъстваха Донка Маринова Николова, Стоян Иванов Гарчев и Мино Ленков
Димитров, които бяха предупредили за това Председателя на ОбС-Антон – Татяна Семкова.

На заседанието присъстваха и Цонка Гешева – Кмет на Община Антон, Цветанка Минева –
Заместник-кмет, Мария Александрова Вътева – Главен счетоводител/ Директор Дирекция „ФСД”,
Николина Михова – Младши експерт „Управление проекти” и представители на РУ „Полиция” – гр.
Пирдоп – Петко Шопов и Ивайло Димитров.

Заседанието  беше  открито  в  18:00 часа  от  Председателя  на  Общински  съвет-Антон  – г-жа
Татяна Семкова.

Дневният ред беше гласуван и приет със 8 гласа «ЗА».

• Заседанието започна с разглеждане на Докладна записка с Вх.4 №254А/ 26.07.2013 година
относно  Справка-отчет  за  състоянието  на  престъпността  и  обществения  ред  на територията  на  І
район (село Антон) в РУ „Полиция” – гр. Пирдоп за второ тримесечие на 2013 година.

Николай  Дончев:  Само  да  отбележа,  че  битовата  престъпност  придобива  доста  широки
измерения. Не искам да кажа, че служителите от Полицията не си вършат работата, а просто, че
явно проблемът произхожда от законовата уредба – самите наредби. По този начин се създава едно
напрежение и хората са провокирани сами да търсят справедливост. Трябва да се хване крадеца на
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местопрестъплението,  за  да  може  Полицията  да  предприеме  действия.  Иначе  просто  се  водят
следствия срещу неизвестни извършители.

Когато ходих да подам жалба в Полицията се почувствах едва ли не виновен за това, че някой
ми е влезнал в къщата.

Маруся Атанасова: Както е показано и в самата справка има регистрирани 25 престъпления.
Искам само да попитам представителите на полицията колко от тях са разкрити?

Цонка Гешева: Искам само да отбележа, че по принцип работим доста добре с РУ „Полиция” –
гр. Пирдоп. Когато се е налагало да подаваме сигнал винаги е имало светкавична реакция от страна
на Полицията.

Г-жа  Гешева  посочи  няколко  примера,  в  които  Полицията  се  отзовала  незабавно  и  е
съдействала за разрешаването на възникналите проблеми. Тя описа и проблема с намирането на по-
подходящо  помещение  за  Полицейската  приемна,  както  и  последния  вариант  за  такава  –
Регистратурата в Здравен дом.

Г-н Ивайло Димитров обясни, че няма право Полицейската приемна да бъде разположена в
сградата на Общината.

Петко Шопов: Отчетът, който сме ви представили няма почти нищо общо с исканата от вас
справка, тъй  като по сегадействащата инструкция униформените  служители, които териториално
обслужват гражданите на Община Антон са длъжни на тримесечие да изготвят такава справка без
значение дали тя е поискана или не. До миналата година това се правеше веднъж годишно, най-
късно  до  март  месец  за  изтеклата  година.  От  началото  на  тази  година  задължението  на
териториална полиция е да се отчrта на тримесечие пред обществеността. Това, което вие поискахте
е да бъде дадена справка-отчет за състоянието на престъпността и обществения ред и дейността на
Полицейската приемна. За приемната няма как да дам чак толкова подробен отчет. Заедно с отчета,
който беше за дейността на групата, която обслужва Община Антон имаше прикрепена и справка,
която е конкретно в отговор на писмото. По отношение на разкриваемостта не мога да  дам такава
точна справка.

Г-н Шопов разказа за една от разкритите кражби на пари. Обясни, че от началото на годината
за Община Антон няма регистрирани кражби на електропренос. Г-н Шопов каза още, че отговори
на това колко от регистрираните престъпления са разкрити се дават в големия годишен анализ и че
разкриваемостта на РУ „Полиция” – гр. Пирдоп е около 47%.

Петко Шопов: В справката сме ви описали, че от началото на годината до месец май нямаше
определен  персонално  полицай,  който  да  отговаря  за  териториалното  обслужване,  но  след
назначенията от май, за Община Антон персонално е определен Ивайло Димитров заедно с Мария
Маркова.

Николай Дончев: Според мен проблемът е в нормативната база – моделът е сбъркан изцяло.
Битовите кражби се считат за маловажни случаи. Нормативната база е такава, че трябва да хванеш
извършителя  на място, за да  докажеш,  че  наистина  той  е  извършил  престъплението.  Това  не  са
неща, които зависят от редовите полицаи. Аз лично нямам нищо против тяхната работа.

Петко  Шопов:  Няма  хора,  които  да  подпишат  за  настаняването  на  близък  човек  за
принудително лечение – независимо дали ще е в изтрезвител или в психиатрия. Това е отговорност,
която  не  всеки  здравомислещ  човек  може  да  понесе.  Тук  в  Антон  наскоро  имаше  точно  такъв
случай.

 
Тъй като нямаше други коментари се пристъпи към гласуване.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация
с  8  гласа  „ЗА”  на  Татяна  Александрова  Семкова,  Стоил  Митков  Карагьозов,  Маруся  Николова
Атанасова,  Радка  Динкова  Христова,  Иванка  Димитрова  Балканджиева-Гостева,  Цвятко  Райков
Лумбев,  Николай  Дончев  Дончев  и  Сашо  Найденов  Александров,  Общински  съвет  – Антон  взе
следното
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Р Е Ш Е Н И Е  № 2 5 3

Приема информацията от Справка-отчет за състоянието на престъпността и обществения ред
на територията на І район (село Антон) в РУ „Полиция” – гр. Пирдоп за второ тримесечие на 2013
година.

• По  Докладна  записка  с  вх.4   №501/  16.07.2013 година относно  Отчет  на  разходите  за
командировки  на Кмета на община Антон и  Председателя  на Общински  съвет-Антон  за второто
тримесечие на 2013 година.

Маруся  Атанасова:  Комисията  по  бюджет,  финанси  и  нормативна  уредба  предлага  да
утвърдим направените разходи за командировки на Кмета на Общината.

Тъй като нямаше въпроси и коментари се пристъпи към гласуване.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местна администрация
със 7 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова
Атанасова,  Иванка  Димитрова  Балканджиева-Гостева,  Цвятко  Райков  Лумбев,  Николай  Дончев
Дончев,  Сашо  Найденов  Александров и  един  „ВЪЗДЪРЖАЛ  СЕ”  на  Радка  Динкова  Христова,
Общински съвет – Антон взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 5 4

Приема Отчет на разходите за командировки на Кмета на Община Антон и Председателя на
Общински съвет-Антон за второто тримесечие на 2013 година.

• По  Докладна  записка  с  вх.4  №502/  16.07.2013  година относно  Отчет  за  дейността  на
Общински съвет-Антон и неговите комисии за първото шестмесечие на 2013 година.

Всички съветници се бяха запознали предварително с отчета и нямаха коментари.

Татяна Семкова: Преминаваме към гласуване!

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация
с  8  гласа  „ЗА”  на  Татяна  Александрова  Семкова,  Стоил  Митков  Карагьозов,  Маруся  Николова
Атанасова,  Радка  Динкова  Христова,  Иванка  Димитрова  Балканджиева-Гостева,  Цвятко  Райков
Лумбев,  Николай  Дончев  Дончев  и  Сашо  Найденов  Александров,  Общински  съвет  – Антон  взе
следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 5 5

Приема  Отчет  за  дейността  на  Общински  съвет-Антон  и  неговите  комисии  за  първото
шестмесечие на 2013 година.

• По Жалба с вх.4 №419/ 19.06.2013 година от Симо Василев Симов.
Татяна Семкова: Това е жалбата, която остана да разгледаме от миналия път. Г-н Симов ни

разказа още тогава за какво става въпрос. Изпратили сме писма до фирмите, за които г-н Симов
каза, че не си изпълняват задълженията, но няма получен отговор.

Цонка Гешева: Само за информация: Наказана е служителката Елена Върбанова Николова за
това, че не е подала навреме жалбата за представяне на Общински съвет – Антон, а на г-н Симов е
отговорено конкретно.

Татяна Семкова: Да, той още миналия път каза, че му е отговорено.
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• По Докладна записка с вх.4  №489/ 12.07.2013 година относно преразглеждане на Решение
№234 Протокол №25/ 31.05.2013 година.

Цонка Гешева: Проблемът беше, че нямаше Акт за собственост. Вече има съставен Акт №153
за частна общинска собственост.

Стоил Карагьозов: Комисията разгледа докладната записка и подкрепя проекта за решение.
Татяна Семкова: Преминаваме към гласуване!

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с
8  гласа  „ЗА”  на  Татяна  Александрова  Семкова,  Стоил  Митков  Карагьозов,  Маруся  Николова
Атанасова,  Радка  Динкова  Христова,  Иванка  Димитрова  Балканджиева-Гостева,  Цвятко  Райков
Лумбев,  Николай  Дончев  Дончев  и  Сашо  Найденов  Александров,  Общински  съвет  – Антон  взе
следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 5 6

Дава  право  на  Кмета  на  община  Антон  да  възложи  на  Експерт-оценител  изготвянето  на
Експертна оценка на 4 м2 – част от общински път, за да бъде урегулирана собствеността на имот
VІІ-249  в  кв.  42,  както  и  последващи  действия  за  продажбата  на  земята  и  урегулирането  на
собствеността.

• По  Докладна  записка  с  вх.4  №486/  12.07.2013  година относно  Заявление  с  вх.4 №453/
01.07.2013 година.

Цонка Гешева: Г-н Симов иска да участва в търг за закупуване на поземлен имот №110065 в
м. „Язина” с площ 1,5 дка. За имота има издаден Акт за общинска собственост, приложили сме и
скица  –  имотът  е  включен  в  Годишната  програма  за  управление  и  разпореждане  с  общинска
собственост. Предлагам да дадете право за възлагане изготвянето на Експертна оценка и търг.

Стоил  Карагьозов:  Комисията  по  ТСУ  разгледа  докладната  записка  заедно  с  приложените
документи. Имахме единствено уточняващ въпрос да не би в момента към днешна дата, този имот
да е отдаден под наем, но след като не е подкрепяме проекта за решение.

Татяна Семкова: След като няма други коментари пристъпваме към гласуване!

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с
8  гласа  „ЗА”  на  Татяна  Александрова  Семкова,  Стоил  Митков  Карагьозов,  Маруся  Николова
Атанасова,  Радка  Динкова  Христова,  Иванка  Димитрова  Балканджиева-Гостева,  Цвятко  Райков
Лумбев,  Николай  Дончев  Дончев  и  Сашо  Найденов  Александров,  Общински  съвет  – Антон  взе
следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 5 7

Дава правото на Кмета на Общината да възложи процедура за изготвяне на Експертна оценка
и  последващи  действия  (търг)  за  продажба  на  общинска  собственост  ПИ  №110065,  местност
„Язина” с площ 1,500 дка.

• По  Докладна  записка  с  вх.4  №488/  12.07.2013  година относно  отдаване  под  наем  на
„Млекопункт”.

Цонка Гешева: Миналата година през месец август взехте решение, обявихме търг за отдаване
под наем на Млекопункта и се яви фирма „Опицвет милк” АД, която спечели и започна да събира
млякото на антонските млекопроизводители. Фирмата, незнайно по какви причини изкара до края
на месец април тази година и обяви, че прекратява взаимоотношенията. Сградата, в която се приема
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млякото е общинска собственост – по силата на Наредбата, трябва да обявим нов търг за отдаване
под наем на Млекопункта. 

Стоил Карагьозов: Комисията разгледа докладната записка и има една забележка. За да може
да бъде отдадено помещението и да се ползва като Млекопункт трябва да се проведе процедура за
конкурс, а не за търг. Иначе комисията подкрепя проекта за решение с поправката.

Татяна Семкова: Преминаваме към гласуване!

В последвалото гласуване не взе участие г-жа Семкова, поради конфликт на интереси

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с
7 гласа „ЗА” на Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова,
Иванка Димитрова Балканджиева-Гостева, Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев и Сашо
Найденов Александров, Общински съвет – Антон взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 5 8

Дава право на Кмета да започне процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на
Общински имот „Млекопункт”, съгласно Наредбата за управление на Общинското имущество.

• По Писмо с вх.2 №246/ 22.07.2013 година от ЕООД „Водоснабдяване и канализация”
Цонка Гешева: Миналата година г-н Никола Нитов – Ръководител на Окръжното ВиК обеща

да  отпуснат  средства  за  ремонт  поне  на  единия  резервоар  в  Антон.  Резервоарите  бяха  в
изключително  лошо  техническо  състояние  (единият  вече  е  ремонтиран).  Пари  бяха  отпуснати  и
бяха извършени ремонтни дейност в края на февруари и началото на март. Тогава са им посочили
път през имота на Дончо Петров Георгиев. Служителите са преминавали от там с камиони, а тогава
беше  доста кално и бяха направили  доста коловози  из  имота. Тогава  правихме запитване и  още
какво ли не. Г-н Георгиев иска Общината да му възстанови щетите. Той пише като наследник, а
всъщност наследник на имота е бащата на Дончо Георгиев – Петър Куртов. Пращахме комисия на
оглед, но никъде нищо не беше унищожено – в жалбата пишеше, че има унищожени насаждения,
култури  и други.  Дойде нова  жалба  – ВиК  сега  искат  да  извършват  други  ремонтни  дейности  в
резервоарите, но Дончо Петров Георгиев категорично е забранил преминаването през имота. Оказа
се,  че  през  годините  на  възстановяване  на  собствеността  имотът,  върху  който  са  разположени
резервоарите е оставен без всякакъв подход към него. Би трябвало тогава Поземлената комисия да
уважи това, че това е място с особена значимост за социалните функции на селото, и не само на
Антон,  а  и  на  село  Душанци  и  да  подсигури  някакъв  достъп  за  минаване  с  техника.  Но  всички
видове достъп – и този през имота на Дончо Георгиев и този от към чешмата над Стадиона – са
затворени, сложени са надписи и телени мрежи. Сега на практика може да се отиде до резервоарите
само по пътечки, но не и да се стигне до тях с техника. Ние сме длъжни да подсигурим достъп до
това място. Днес направихме запитване до Чавдар Пенчев, с което искаме да ни покаже по силата на
точно  кой  закон  (ние  имаме  съмнения,  че  това  е  Закона  за  общинската  собственост),  трябва  да
осигурим достъп до имот с такава особена значимост. Представяме ви тази жалба за сведение и след
становището на юриста ще ви предложим докладна записка с проект за решение.

Николай Дончев: От западната страна в долния край, едно време имаше един вратник и там в
момента (не мога да кажа дали този имот е частен – между рекичката от реката-деренцето на запад
към  боровете)  предполагам,  че  е  общинско.  Ако  поземлена  комисия  не  е  отредила  път  за
преминаването  до  резервоарите,  собствениците  имат  пълното  право  да  претендират  и  то  не  е
инцидентно да се минава от там, а ВиК си минават постоянно.

Цонка Гешева: Вие говорите за пътчето, което излиза от Стадиона – точно там има азмаци и се
минава много трудно.

Николай Дончев: Знам, но в крайна сметка и това е някакво решение.
Цонка Гешева: Нека първо да получим отговора на юриста и тогава ще решаваме.
Николай Дончев: Действително след деренцето има два-три метра като азмак.
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• По  Докладна  записка  с  вх.4  №498/  17.07.2013  година относно Искане  с  вх.2 №166/
30.05.2013 година от Общинска служба по земеделие – гр. Пирдоп.

Стоил  Карагьозов:  От  представения  доказателствен  материал  към  искането  и  докладната
записка, комисията констатира, че има разминаване в квадратурите и в границите на цитираните в
двата  документа  имоти  и  за  това  искахме  по-подробен  доказателствен  материал  относно
позиционирането на въпросния имот. В документа за собственост става ясно, че имота е 3,400 дка,
от  двете  страни  има  път  и  само  от  едната  страна  има  друг  имот  –  на  наследници  на  Никола
Метанов. В предложената скица пътя е само от едната страна и от другите три страни граничи с
четири имота. За това комисията е на мнение, че става дума за различни имоти.

Николай Дончев: Освен  това  решение, по принцип поземлените  комисии  издават…. когато
поземлена комисия възстановява правото на собственост  те издават още един документ, в който е
записан регистрационния номер на имота и тогава вече е видно дали това е конкретен имот или е
друг.

Стоил Карагьозов: За това Комисията по ТСУ излезе с решение да не разглежда тази докладна
записка, докато не се уточни за кой имот става дума.

Цонка Гешева: Само мога да вметна, че г-н Благовест Костов ни обясни, че се допуска разлика
в  имота до 1 дка от исканата за възстановяване и наличната такава земя. Другото обяснение е, че
това  решение  е  от  1994  година,  а  скицата-проект,  която  ни  е  предоставена  е  от  2013 година.
Разликата във времето е достатъчно голяма и може би през всичките тези години и други хора са си
възстановили  земите  около  въпросния  имот,  но  това  ще  трябва  да  се  разисква  по-подробно  на
последващо заседание на ОбС-Антон.

Стоил Карагьозов: Има голяма вероятност да става дума за съседния имот.
Николай Дончев: Има още един момент – това е скица-проект, което означава, че това не е

влезнало в сила. Това е искане на собствениците за разделяне на имот, предполагам. Обикновено
скиците проекти са за това – разделяне на един имот на две, три-пет части. Така че тази скица, която
те са ни посочили не е оригинална и не е тази, която върви с решенията на поземлената комисия.
Оригиналните скици на поземлена комисия са от 2000 година. От 1996 година е първия план, който
не е приет, а от 2000 година е втория план, който всъщност е приет и те са оригиналните скици,
които важат за нотариални актове.

Цонка Гешева: Не са се сетили на време да си потърсят имота и за това сега има такова искане.
Това не е единствен случай.

Стоил Карагьозов: Отхвърляме това предложение за решение.
Татяна Семкова: Преминаваме към гласуване!
  
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с

8  гласа  „ЗА”  на  Татяна  Александрова  Семкова,  Стоил  Митков  Карагьозов,  Маруся  Николова
Атанасова,  Радка  Динкова  Христова,  Иванка  Димитрова  Балканджиева-Гостева,  Цвятко  Райков
Лумбев,  Николай  Дончев  Дончев  и  Сашо  Найденов  Александров,  Общински  съвет  – Антон  взе
следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 5 9

Отхвърля  Докладна  записка  с  вх.4  №498/  17.07.2013  година  относно Искане  с  вх.2 №166/
30.05.2013 година от Общинска служба по земеделие – гр. Пирдоп.

• По  Докладна  записка  с  вх.4  №487/  12.07.2013  година относно  Писмо  с  вх.2 №223/
08.07.2013 година.

Стоил Карагьозов: Вече всички сме се запознали с Докладната записка и приложенията към
нея.

Маруся Атанасова: До кога все някой ще ни диктува какво да правим – какво да приемаме и
какво не?!
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Стоил Карагьозов: По принцип достъпът до култура на младите хора не им е затворен.
Татяна Семкова: Преминаваме към гласуване!

На основание чл.17, ал.1, т.10, във връзка с чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 от Закона за местно
самоуправление  и  местна  администрация,  както  и  за  да  насърчи  всяка  културна  организация,
културен институт и младежка организация на територията на Общината, с 8 гласа „ЗА” на Татяна
Александрова  Семкова,  Стоил  Митков  Карагьозов,  Маруся  Николова  Атанасова,  Радка  Динкова
Христова,  Иванка  Димитрова  Балканджиева-Гостева,  Цвятко  Райков  Лумбев,  Николай  Дончев
Дончев и Сашо Найденов Александров, Общински съвет – Антон взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 6 0

Дава право на община Антон да се присъедини към Декларацията за достъп на младите хора
до култура.

• По  Писмо  – Отговор  на  поставени  въпроси  с  вх.4  №220/ 08.07.2013 година от  Чавдар
Пенчев.

Сашо Александров: Г-н Пенчев е забравил да отговори на още един въпрос: Какво следва, ако
не заведем дело? Според мен това е най-важното. Какво ще стане след това?! Съдия-изпълнител ще
ни блокира сметките ли? Аз си мисля, че така ще стане. Как ще финансираме училището след това?!

Мария Вътева: Единствено има право да блокира „Собствените приходи”.
Николай Дончев: Каква сума беше таксата за целия иск? Коментирахме, че таксата беше доста

голяма.
Цонка Гешева: Около 2/3 е за държавна такса, която се плаща по принцип за завеждането и

другото е за хонорара на адвоката.
Уважаеми дами и господа съветници, въпросът със САПАРД го разглеждаме от доста време.

Последният път, ако си спомняте, дори зададох въпроса какво е станало с обекта, така че обектът
всъщност не е изпълнен на 100%. Всяко едно дело води със себе си вещи лица и установяване на
някои неща. Оказа се, че част от обекта не е изпълнен, а е отчетен като такъв. В документите, с
които разполага община Антон е отчетено, че е изпълнена външна водопроводна мрежа в размер на
1,368 км. – т.е. направен изкоп, подменени тръби – до река „Конска”. Всъщност на практика такъв
водопровод до река „Конска” изобщо не е правен. В някаква малка част от външния водопровод е
подменен водопровода към „Дълбок” и най-вече към параклиса. Това, което са правили: слагали са
по-малки  ПВЦ-тръби  в  по-големите  етернитови  тръби  като  на  практика  се  заздравява,  но  се
стеснява  диаметъра  на  водопровода.  Направихме  няколко  запитвания.  Едното  е,  че  ако  започне
прокурорско  разследване  относно  това  дали  обекта  наистина  е  изпълнен  – а  той  всъщност  не  е
изпълнен  – пада  и  искането  към съответния изпълнител,  защото всъщност  тогава  вече  той  носи
наказателната отговорност за това, че не си е довършил обекта. В хода на изпълнението на обекта
има един документ, подписан между Георги Терзийски и Стоян Гарчев, че единият предава обекта,
а  другия  го  приема.  На  базата  на  този  протокол  в  последствие  са  създадени  няколко  други
документа  –  един,  от  които  включително  е  Държавната  приемателна  комисия.  Доколкото  знам
всички  тези  скрити  работи  са  приети  на  базата  на този  първичен  протокол. В  момента  искът  за
разследване на случая е в Районна прокуратура – гр. Пирдоп. Това са неща, с които изпълнителят –
Георги Терзийски е добре запознат. Той може би вече знае, че има такова дело, а ако не знае след
това  заседание  вече  ще  знае,  че  сме  завели  иск  за  неправомерно  съставен  документ  с  невярно
съдържание.  Това  според  нас  установява,  че  има  направено  нещо  не,  както  трябва  в  Общината.
Прокуратурата може да установи нещо друго. Що се касае до иска, в точка 3 от Писмото-Отговори
на  поставени  въпроси  г-н  Пенчев  е  отговорил много  категорично.  Дами  и  господа  съветници,  в
момента изпълняваме твърде много обекти в  ДФ „Земеделие”. Всички твърдите, че няма да има
никакви последици, но всъщност знаем, че няма да е съвсем така. Всеки един договор и всеки един
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документ, който представяме в ДФЗ се гледа под лупа. ДФЗ могат да наложат санкции и по другите
обекти.

Сашо  Александров:  Значи  да  разбираме,  че  ние  не  можем  да  представим  необходимите
документи, така ли?

Цонка  Гешева:  Не,  ние  можем  да  ги  представим  и  имаме  тези  документи.  Но  зададохме
въпроса какъв е смисъла от едно такова дело, още повече, че Общината е имала право два пъти до
сега да протестира и то в съдебно заседание да докаже своето право, но не го е направила. Още
когато е направен първия акт за първото уведомително писмо за първата проверка през 2009 година
(декември) е трябвало да се реагира и да се оспорва това, което ни е наложено като санкция. Когато
през 2010 година Терзийски е завел дело в съда, тогава пак е трябвало да се явим и да кажем , че не
сме  виновни,  а  е  виновен  някой  друг.  Но  тогава  нищо  такова  не  е  станало.  Общината  с  една
служебна  бележка  е  признала,  че  дължим  пари  на  Георги  Терзийски.  Всички  служители  от
Общината твърдят, че нямат представа, че обекта не е завършен на 100%, но в последствие нещата
се установяват. Иначе няма проблем да предоставим документите, с които разполагаме. Въпросът
обаче е как ще намерим сумата от около 40 000 лв., с които режем нашия бюджет. Още повече, че
тази  година  нямаме  предвидено  никъде  перо  в  бюджета  за  завеждане  на  дело  за  стария  обект.
Кажете кой от разходите да сторнираме, за да заведем делото!

Радка  Христова:  Било,  каквото  било.  Но  доколко  е  компетентно  това  становище  на  този
адвокат!? Допитайте  се  до  някой  друг,  за  да  не  потъне  Общината!  Допитайте  се,  не  стойте  със
скръстени ръце и нещо да се направи, което да е най-доброто и което има смисъл! Какво е това,
което е написал юриста!? Какво да правим – да даде поне един съвет!? Нали е адвокат!

Сашо  Александров:  Оставаме  нещата  така  и  край,  така  ли?  И  чакаме  да  дойде  съдия-
изпълнител?!

Татяна Александрова: Нали е подадено в прокуратурата?
Цветанка Минева: По принцип сме подали сигнал в Прокуратурата и чакаме становище.
Радка Христова: А ние от къде да знаем за това нещо?
Николай Дончев: Това, което е в Прокуратурата се точи с години. Дали ще се установи нещо

или не, също не се знае. Първо тук има надзорна фирма, която стои и следи изпълнението на обекта
– качеството и дали се изпълнява съгласно проекта. Надзорната фирма на края е направила един
доклад,  в  който  е  написала,  че  всичко  е  изпълнено.  Истината  е,  че  нито  Кмета,  нито  неговите
служители са до такава степен компетентни, че да могат да кажат дали проекта е изпълнен на 100%
или не. Същото важи и за тези проекти в момента. Това е ролята на тази надзорна фирма и ако
някой тук е направил нещо, то това е именно тази фирма, която е подписала документи с невярно
съдържание. Това е проблема – и действително едно нещо, в което ги подкрепям е, че така, както са
поставени  нещата,  действително  ще  дойде  съдия-изпълнител  и  ще  Ви  запорира  сметките.  Това
трябва да го знаете със сигурност, защото ние трябва да тръгнем от тук нататък и да докажем, че
надзорната фирма не си е свършила работата и че действително това, което Вие сте подали като
сигнал,  че  проекта  не  е  изпълнен  на  100% е  така.  Документално  нещата  сигурно  са  изчистени,
трябва  да  се  правят  експертизи,  които  ще  отнемат  години.  През  тези  години  ние  ще  затворим
Общината – това е истината. Ако си мислите, че с тази докладна в Прокуратурата, Терзийски ще си
оттегли иска, жестоко се лъжете. На него му е пределно ясно, че това се точи с години. Той вече
има изваден изпълнителен лист и лихвите си текат. Тези пари, които не сме му платили му носят по
около  30%  годишно –  нито  една  банка  не  дава  такива  лихви.  Но  не  може  да  не  подпише
документите,  защото  той  реално  погледнато  на  базата  на  това,  което  дава  надзорната  фирма,
показва, че е свършил работата.

Стоил Карагьозов: Между другото за пръв път чувам, че е заведен иск към Прокуратурата –
т.е. че е сезирана Прокуратурата за това нещо. Това, което ще последва: Прокуратурата ще дойде на
проверка,  ще  иде  на  „Конска”  и  ще  види,  че  не  е  направен  този  водопровод  и  ще  сезира  ДФ
„Земеделие”, от там ще дойдат на проверка и от ОЛАФ, ще отворят старите документи  и тогава
финансовата корекция ще бъде 100%. А това, което ще направим ние от Общината е, че евентуално
ще отпадне една част от вече доказаното изпълнено строителство към строителя. Да, ще отпаднат от
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иска, но тогава финансовата корекция вече няма да е 25%. Защото тогава още важеше правилото за
3%, а тук отиваме в съвсем друга презумпция. Дано съм лош пророк!

Сашо Александров: Въпросът е да видим кое е най-доброто за Общината.
Стоил Карагьозов: Най-доброто можеше да се получи с едно споразумение за разсрочване, за

да не се трупат лихви само по главницата, защото така или иначе фонда ни е отказал тези пари и
ние не можем да ги възстановим на строителя. Независимо, че е минал 5-годишния мониторингов
срок…

Николай Дончев: Истината е, че за в бъдеще дали ще спечелим проект, дали ще бъдем под
лупа  или изобщо няма да ни допуснат  да участваме (защото по ред причини ние няма да имаме
възможността) разликата е никаква. По-добре е, ако можем да спасим тези пари и да не спечелим
проекти, отколкото да забием Общината. С какво ще кандидатстваме като няма от къде да вземем
собствени средства?

Стоил Карагьозов: Първата година на управление  на миналото правителство в Копривщица
имахме един проект, на който резолюцията ни беше: Тъй като имате наложена финансова корекция
е недопустимо да участвате по тази мярка. Това беше по туристически продукти. След това като
осмислиха,  че  от  всичките  97  общини,  нямаше  такава  без  финансова  корекция  промениха
критериите. Сега се прави същото нещо – старата игра. За какво се бавят нещата?!

Радка Христова: Най-притеснителното е, ако не се лъжа, че срокът въобще за завеждане на
дело е края на август. И още нещо да кажа – Диана е тук в момента. Направете още една среща –
още едно мнение. Искаме някакъв отговор.

Сашо  Александров:  Значи  това  е  положението  с  делото.  А  според  мен  това  е  най-важния
въпрос, който имаме да решаваме.

Маруся Атанасова: Ама от кого чакате отговор, г-жо Христова? Дайте предложение и Вие сте
съветник! Дайте предложение, не чакайте отговор!

Радка Христова: Аз казах, че ние вече сме гласували.
Маруся Атанасова: Това, което казвате за мен не е отговор.
Сашо Александров: Аз не можах да разбера какво ще спечели Общината (като пари) като е

внесен този иск в Прокуратурата. Означава ли това, че ако не е изпълнено нещо фирмата не може да
ни съди?

Николай Дончев: Хипотетично казваме, че фирмата не е изпълнила работата на 100%. От иска,
който са завели срещу нас ще им приспаднат това, което не са изпълнили. Но в следващия момент
на нас ще ни сторнират цялата сума и ние ще трябва да връщаме цялата сума, която е била по този
проект.  Да,  наистина  на  фирмата  няма  да  и  признаят  300 000 лв.  предявени  претенции,  а  ще  и
признаят 50 000 лв., но какво от това като на нас ни остане да плащаме останалите 700 000 лв.

Стоил  Карагьозов:  В  Община  Челопеч  вече  имаше  една  100%-ова  финансова  корекция  за
залесяване.

Николай Дончев: Ако Общината няма пари, аз лично бих взел заем и бих завел дело, даже и с
минималния процент за спечелване.

Сашо  Александров:  Има  решение  от  преди  година  и  половина  –  или  трябва  да  го
преразгледаме или да го отменим.

Стоил Карагьозов: Ние на какво разчитаме – на давностен срок ли?
Цонка Гешева: На бъдещите проекти.
Стоил Карагьозов: Хубаво, дори и спечелим бъдещи проекти, какво правим с това нещо? Ако

не, трябва да се водят преговори поне да не текат лихви.
Цонка  Гешева:  Ако  си  спомняте  тогава  аз  ви  предлагах  да  сключим  споразумение,  вие  ми

отхвърлихте предложението за разсрочено  плащане.  Май  наистина това  е най-добрия вариант  за
разсрочено плащане във времето. Даже имахме предложение как да разплащаме сумите.

Мария Вътева: Мисля, че беше около 12 000 лв. на месец.
Сашо Александров: Не си спомням това предложение.
Стоил  Карагьозов:  Имаше  такова  предложение  точно  по  делото,  още  когато  беше  излязло

решението. Тогава навсякъде стоеше въпроса да се заведе иск и проблемът беше дали да е цялостен
или частичен и какъв да бъде размера на иска.
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Сашо Александров: Сега дойде момент, в който или трябва да прегласуваме взетото решение
или ….

Цвятко Лумбев: Ние сме гласували да се заведе иск, когато има пари.
Татяна Семкова: Добре, а не можем ли да се обърнем към някой друг юрист? С две думи ние

очакваме да отпаднат 300 000 лв и да ни наложат 700 000 лв.
Николай Дончев: В общи линии е нещо подобно.
Стоил Карагьозов: Даже няма да отпаднат и 300 000 лв. за 1,368 км. Ще бъде горе-долу около

50 000-60 000 лв.
Николай Дончев: Нали сте наясно от това колко ще се докажат и колко не?! Защото от неговия

иск ще отпадне една част от това, което е изпълнил.
Стоил Карагьозов: Ще има двама „хвърлени на лъвовете”, които са подписали документите,

Надзорът ще изгърми с лиценза…
Сашо Александров: А за нас  дали ще са 400 000 или 1 000 000 лв….. все ги нямаме.

• Николай  Дончев:  Аз  имам  още  един  въпрос  извън  тази  тема.  Какво  стана  с  „Ангкор”?
Предния път коментирахме с тях, говорихме, господина се държа изключително арогантно, излезе
си от тук и реши, че ще ни мине. Идеята беше да се напише едно писмо, че не спазват клаузите на
договора.  Ако  ние  не  реагираме  писмено  и  не  поискаме  някакво  обяснение  от  тяхна  страна  по
въпросите, които тогава коментирахме за неспазване на клаузите, за вдигане на цените и промяна на
разписанията.  Според  мен  не  е  редно  да  оставим  въпроса  така,  защото  ако  го  направим  –  в
утрешния ден фирмата ще започне да прави, каквото си поиска. Все пак е хубаво да им поискаме
официален отговор, ако продължават по същия начин, ще се постави въпроса, че ако продължават
системно да нарушават клаузите, ще се прекрати договора, за да ги накараме по някакъв начин да
си променят отношението.

Цонка  Гешева:  В  петък  имаме  среща  с  г-н  Асенов,  главно  за  уточняване  на  въпросите  с
ученическия превоз за началото на новата учебна година, защото се получават недоразумения със
съседната община, която е длъжна да извозва учениците до 16 години. От друга страна Пирдопската
община ни е изпратила фактури за около 16 000 лв. за превоз на учениците за изтеклата вече учебна
година,  които  ние не можем  да  платим, по простата  причина,  че  ние нито сме  поръчвали  такъв
превоз, нито пък те са установили начина, по който да издават карти на децата над 16 години. Защо
не  предприехме  нищо?!  Мисля,  че  предния  път  единият  от  коментарите  беше  да  прекратим
договора с тях – какво ще стане, ако прекратим договора?! Ще стане много неприятно.

Николай Дончев: Не, няма да стане неприятно. Истината е, че в природата няма празни места.
Ще дойде някоя друга фирма – може да е по-добра, може да е по-лоша. Аз съм далече от мисълта
директно да тръгнем да прекратим договора. Въпросът е да предизвикаме някаква реакция от тяхна
страна.

Цонка Гешева: Между другото г-н Асенов проявява разбиране и сам поиска среща с нас.
Николай Дончев: Добре, нека в крайна сметка да видим дали има някакво разбиране от тяхна

страна, дали има стъпки на добра воля. Действително ние също сме готови на отстъпки, но  когато
те реагират подобаващо. Не може да се държи така арогантно и едва ли не да не го интересува какво
е нашето мнение и това на хората. Истината е, че хората имат претенции – има възрастни хора,
които са на една пенсия. С обществения транспорт пътуват  хора, които са социално по-слаби  от
други, ако мога да се изразя така – за тях всеки лев е от значение. Тогава коментирайте въпроса на
тази среща, която ще се проведе в петък – какво е тяхното становище и т.н. Но не да ни отговаря, че
са поскъпнали горивата и че са намалели пътниците. Всеки гледа по някакъв начин да си закърпи
бюджета – за това хората ходят пеша по един километър и се качват на влака, за да спестят някой
лев.

Радка  Христова:  Тези  две  карти,  които  са  предоставени  на  Общината  има  практика  да  се
ползват, както са се и ползвали. Наскоро ми се наложи, но ми беше отказано да ми дадат картата.
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Изведнъж и двете били заети в същия ден. Аз  не го вярвам това, но…Искам да знаем имаме ли
право да ги ползваме, за да спестим някой лев на училището.

Цонка  Гешева:  Фирмата  е  предоставила  две  карти  с  условие,  че  се  ползват  само  срещу
командировъчно – когато е по служебни въпроси…..

Радка Христова: С командировъчно, разбира се.
Цонка Гешева: И ако са свободни, разбира се. За този ден мисля, че бяха заети картите. Но

доколкото разбрах г-жо Христова Вашият въпрос е бил решен. Г-жа Николова беше намерила друг
превоз, за да отидете до София…..

Радка Христова: Ами естествено.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 20:00 часа.

Председател на ОбС-Антон:……………….
/Татяна Семкова/

Протоколчик:………………
/Тереза Дончева/
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