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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  
№ 2 8  

 
 

Днес, 16.08.2013 година /петък/ от 18:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, в Ритуалната зала на читалище “Христо 
Ботев“ с. Антон се проведе извънредно заседание на ОбС – Антон при следния дневен ред: 
 

1. Докладна записка с вх.4 №579/ 12.08.2013 година 
2. Докладна записка с вх.4 №587/ 13.08.2013 година 
3. Докладна записка с вх.4 №588/ 13.08.2013 година 

 
На заседанието присъстваха: 

Председател на Общинския съвет: 
1. Татяна Александрова Семкова 

Съветниците: 
2. Стоил Митков Карагьозов 
3. Радка Динкова Христова 
4. Цвятко Райков Лумбев 
5. Николай Дончев Дончев 
6. Донка Маринова Николова 
7. Сашо Найденов Александров 
8. Мино Ленков Димитров 

 
От заседанието отсъстваха Маруся Николова Атанасова, Иванка Димитрова Балканджиева-

Гостева и Стоян Иванов Гарчев, които бяха предупредили за това Председателя на ОбС-Антон – 
Татяна Семкова. 

 
На заседанието присъстваха още г-жа Цонка Гешева – Кмет на Община Антон и г-жа 

Цветанка Минева – Заместник-кмет на Община Антон. 
 
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 №579/ 12.08.2013 година 
относно проектиране на проект за обект „Ремонт, реконструкция и модернизация на Стадион, с. 
Антон” и кандидатстване на Община Антон за отпускане на финансова помощ. 

Цонка Гешева: Госпожи и господа съветници, в края на този първи програмен период има 
възможност при отваряне на съответните мерки 313, 321 и 322 да кандидатстваме за отпускане на 
финансова помощ за строителство и инвестиции в Общината. За наше дълбоко удовлетворение, 
преди една седмица отчетохме последния подлежащ на отчитане обект, а именно площада. Няколко 
дни преди това отчетохме и ни бяха приети документите за  І-ви етап реконструкция улици и в 
понеделник очакваме проверка по тези обекти – измерване на количества и т.н. Това ни дава 
възможност съгласно досега действащата разпоредба да входираме при възможност нови обекти. 
Само като допълнение не съм включила като докладни записки другите два етапа – ІІ-ри и ІІІ-ти 
етап улици, за които имаме пълната проектна готовност, тъй като очакваме да се отвори мярката. 
Освен това вие вече имате решения по тях. По повод Докладна записка с Вх.4 №579/ 12.08.2013 
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година относно проектиране на проект за обект „Ремонт, реконструкция и модернизация на 
Стадион, с. Антон” – в интродукцията на това нещо, което съм ви предложила като обяснение, даже 
има хора, които много по-подробно биха могли да разкажат за историята на създаването на този 
Стадион, но е належащо, така както редица други общини кандидатстват за отпускане на помощи за 
модернизация на такова спортно съоръжение да го направим и ние. Още повече, че вече започва 
изграждането на туристическа инфраструктура по мярка 313 около параклиса. Заедно с направата 
на чешмата ще бъде наистина един чудесен кът за спорт и отдих, който в бъдеще време ще се 
ползва от хората от Антон. За това ви предлагам да вземете следното решение: първо да 
проектираме „Ремонт, реконструкция и модернизация на Стадион, с. Антон” като първа точка  и 
съответно втора – да дадете право на Кмета да подготви необходимите документи за 
кандидатстване за отпускане на финансова помощ за реализирането на този проект. В думата 
„модернизация” се включва направата на съблекални, тоалетни, евентуално канцелария, пейки. 
Останалото ще включва ремонта на пътчето от отбивката от асфалтовия път и съответно цялостната 
инфраструктура на района на самия Стадион, както и връзката му с останалите изградени 
съоръжения – асфалтовия път, който води към чешмата и другия път, който е на изток и които 
излиза през боровете отново на асфалтовия път. Мисля, че ако успеем да входираме документация 
по този проект и го спечелим, това ще донесе само плюсове на Общината. Говорихме с г-н 
Карагьозов, че наистина в този случай ще има „навалица” за проекти, които трябва да довеждаме, 
но дори и да не успеем с проектирането в този кратък период, важното е да го започнем, за да 
можем да кандидатстваме в бъдещия програмен период 2014 – 2020 година. Приложили сме ви акта 
за публична общинска собственост, както и скица на терена. Мисля, че отговаряме на всички 
правила за проектиране на такова съоръжение. 

Мино Димитров: Казвате, че ще включите източния път в проекта. Искам да попитам дали не 
може да се включи в проекта също и подлеза – да се направи със стълбички?  

Стоил Карагьозов: Това влиза в сервитута на пътя. 
Николай Дончев: Не, той има предвид от стълбите нагоре. 
 
Съветниците се запознаха подробно с предоставените материали – акта и скицата на имота и 

дискутираха предложението на г-н Димитров. 
 
Цонка Гешева: Предлагам ви първо да го проектираме, дори и да се изпълнява през следващия 

програмен период, важното е да имаме готов проект. 
Мино Димитров: Мисълта ми беше, че когато се проектира, трябва да се имат предвид и тези 

неща. 
Цонка Гешева: Техническото задание ще го гледаме и на заседание на Комисията по ТСУ и на 

заседание на ОбС-Антон и ще обсъждаме. 
Стоил Карагьозов: Като гласуваме трябва да сме с психическата нагласа, че след като се 

отвори мярката може да се наложи промяна в заглавието. Към днешна дата то остава в този вид. 
 
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, Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев, Сашо 
Найденов Александров и Мино Димитров, Общински съвет – Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 2 6 1  

 
1. Дава право на Кмета на Община Антон да предприеме необходимите мерки за проектиране на 

обект „Ремонт, реконструкция и модернизация на Стадион, с. Антон”, с условието разходите за 
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проектиране да бъдат включени в Бюджета на проекта, без да се ползват средства от Бюджета 
на Общината. 

2. Дава право на Кмета на Община Антон да подготви необходимите документи и да кандидатства 
за отпускане на финансова помощ за реализирането на проект „Ремонт, реконструкция и 
модернизация на Стадион, с. Антон” 

 
 

• По Докладна записка с вх.4  №587/ 13.08.2013 година относно изработване на подробен 
устройствен план. 

Цонка Гешева: Ветеринарната лечебница е включена в Годишната програма за управление и 
разпореждане с общинска собственост. Като общински имот през последните три-четири години 
все повече запада и е под всякаква критика. Крайно време е да се погрижим за него, а това може да 
стане единствено ако се използват от някъде средства, за да се ремонтира и преустрои. Сградата 
повече няма да стане Ветеринарна лечебница и затова ви предлагаме следното: да стане Дневен 
център за стари хора – нещо като модерен клуб на пенсионера. Има възможност там да се направи 
столово помещение. Навътре могат да се създадат стаи за отдих с телевизия. На втория етаж могат 
да се направят помещения за социалните служби и изобщо този имот да се ремонтира по такъв 
начин,  да се пригоди и да стане ползваем от хората на Антон. Мисля, че не е чак толкова настрани 
от селото, има парк, на асфалтов път е, близо до сградата има и магазин. Първото ми предложение е 
да го променим като предназначение, защото в Акта за частна общинска собственост някой е 
добавил на ръка „Ветеринарна лечебница”, но ние не можем да сме сигурни какво пише в Акта, 
който е вписан в съда. След това трябва да се изработи ПУП за този имот, да се предприемат 
действия и при отваряне на мярката да кандидатстваме. Още повече, че европейски средства се 
отпускат за такива социални обекти, които не е задължително да носят дивиденти в бъдеще време, а 
е важно да се направи за хората. Всичко това е съгласувано с достатъчно добри консултанти. 

Донка Николова: Да, но е за стари хора. 
Цонка Гешева: Защо да е за стари хора? 
Мино Димитров: Г-жо Николова, говорейки за младите хора, виждате ли някой да остане след 

седми клас в Антон. 
Цонка Гешева: Добре, както кажете вие. Аз просто ви давам предложение. 
Мино Димитров: Населението по селата е застаряващо. 
Донка Николова: Именно. 
Мино Димитров: Знаете ли за какво става дума да настаниш един възрастен човек в Старчески 

дом и с какви перипетии трябва да се бориш? 
Николай Дончев: Но предложението е да се направи нещо като клуб на пенсионера, а не 

старчески дом. Има разлика. Ако е клуб на пенсионера, това определено е добър вариант, още 
повече, ако и социалния патронаж се изнесе там. Намира се в източния край на селото, по-близко е 
до края на селото. Истината е, че това наистина е добра идея. Г-жа Николова клони към Дом за 
млади хора…. 

Цонка Гешева: Нещо като младежки клуб. 
Мино Димитров: Младежки клуб може да се направи в читалището, след като от там се 

премести пенсионерския клуб. Много по-удобно е, защото е на центъра. Тук е и фитнес клуба… 
Донка Николова: Нямам нищо против, приемам го. Но може и да се направи нещо като къща 

за гости, да се отдават стаи или нещо подобно. 
Цонка Гешева: Доколкото разбрах в Антон вече има няколко къщи за гости. Но ние Общината 

нямаме право да развиваме такава дейност. 
Стоил Карагьозов: Трябва да съфинансираме 30%, когато се генерират приходи. 
Донка Николова: Добре. 
Стоил Карагьозов: Аз имам една чисто процедурна забележка. Първа точка трябва да отпадне, 

защото тя е вследствие на втората. 
Цонка Гешева: Т.е. самия ПУП означава, че му сменяме предназначението. 
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Стоил Карагьозов: Това нещо става след одобряване на ПУП, след съгласуване с всички 
инстанции, Кмета издава Заповед, затова първа точка директно отпада и остават другите точки.  

Тъй като нямаше други въпроси и коментари се пристъпи към гласуване по така направеното 
предложение. 

 
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, Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев, Сашо 
Найденов Александров и Мино Димитров, Общински съвет – Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 2 6 2  

 
1. Дава право на Кмета на Община Антон да възложи изработване на Подробен устройствен 

план на поземлен имот №VII – общински квартал 10 от „Ветеринарна лечебница” в „Дневен 
център за стари хора” . 

 
2. Общински съвет – Антон упълномощава Кмета на Община Антон да: 

• Предприеме всички необходими действия във връзка с т.1; 

• Предприеме всички необходими действия по избор на фирма за изработка на технически 
проект относно: „Дневен център за стари хора” с условието средствата за поректиране да 
бъдат за сметка на бъдещо кандидатстване, без да се изразходват средства от Бюджета на 
Общината. 
 

3. ОбС – Антон одобрява кандидатстване на община Антон по реда на Мярка 321, НАРЕДБА № 
25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.  за следния проект: 
„Дневен център за стари хора”  

 
 
• По Докладна записка с вх.4 №588/ 13.08.2013 година относно проектиране на проект за 

обект: „Екопътека към „Джемински камък” с. Антон” и кандидатстване на Община Антон за 
отпускане на финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от 
Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година, подкрепена от 
европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Цонка Гешева: Имаме възможност да кандидатстваме за екопътека. Между другото пак беше 
ваше предложението, мисля, че на г-н Стоян Гарчев преди около три или четири заседания на ОбС. 
Предлагаме да се направи екопътека на „Джемински камък”. Екопътеката ще започне от Горна 
Язина (старата пътека, която води през гората), излиза в долния край източно от „Джемински 
камък”, от там до „Свети дух” нагоре. Идеята е да се поставят пейки, да се изградят навеси, стъпала, 
за да може да стане една дестинация за отдих. 

Стоил Карагьозов: Да, трябва да бъде по съществуващата пътека и да се внимава там, където 
ще има уширения за беседки, пейки и други, защото консултантите и проектантите пропускат тези 
моменти. Казвам ви го от опит, защото в Пирдоп при две от трите екопътеки имахме такъв проблем. 

Цонка Гешева: Рад Минкин е заградил три метра повече на „Пчелин” ….. 
Стоил Карагьозов: Има геодезист, идва набива колчетата и няма проблем. 
Иван Червенков: На Иван Червенков също не е заградено мястото, както трябва. 
Донка Николова: Само искам да попитам дали има възможност за велопътека, понеже 

колелото ми е единственото средство за превоз? 
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Стоил Карагьозов: При положение, че има над 10% наклон – не става. Ще има участъци, 
където трябва да има стъпала. 

Донка Николова: Между другото има много желаещи деца, които обичат да карат колело. 
Стоил Карагьозов: Както казах има изисквания, че над 10% наклон не става за такъв вид 

превозно средство, а по-големите наклони се преодоляват и със стъпала. 
Донка Николова: Не може ли да се измисли нещо към язовира например? 
Стоил Карагьозов: Към язовира има път, който е общински и отговаря и може да се ползва за 

това. 
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 6 3  

 

1. Общински съвет - Антон одобрява кандидатстване на община Антон по реда на Мярка 313, 
НАРЕДБА № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. ЗА СЛЕДНИЯ 
ПРОЕКТ: „Екопътека към „Джемински камък” с. Антон” 

 
2. Общински съвет - Антон упълномощава Кмета на община Антон да предприеме следното: 

• Да извърши всички необходими действия във връзка с т.1; 
• Да предприеме всички необходими действия по избор на фирма за изработка на 

технически проект относно: „Екопътека към „Джемински камък” с. Антон” с условието 
разходите за проектиране да бъдат включени в Бюджета на проекта към ДФЗ, без да се 
ползват средства от Бюджета на Общината. 

 
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 19:00 часа. 

 
 

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

Протоколчик:……………… 
/Стела Балова/ 


