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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  
№ 1 9  

 
Днес, 08.02.2013 година /петък/ 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 на Бюджет 2012 година на община Антон. 
2. Проекто-бюджет 2013 година на община Антон. 
3. Докладни записки от Кмета. 
4. Други. 

 
На заседанието присъстваха: 

Председател на Общинския съвет: 
1. Татяна Александрова Семкова 

Съветници: 
2. Стоил Митков Карагьозов 
3. Маруся Николова Атанасова 
4. Радка Динкова Христова 
5. Иван Ненчев Червенков 
6. Цвятко Райков Лумбев 
7. Стоян Иванов Гарчев 
8. Сашо Найденов Александров 
 

 
Съветниците Николай Дончев Дончев и Мино Ленков Димитров бяха предупредили 

Председателя на Общински съвет-Антон – Татяна Семкова, че няма да присъстват на заседанието. 
Съветникът Донка Маринова Николова беше предупредил Председателя на ОбС-Антон за 

своето закъснение. 
 
На заседанието присъстваха и г-жа Цонка Гешева – Кмет на Общината, Мария Вътева – Главен 

счетоводител/ Директор Дирекция „АПОФСД”, Николина Михова – Младши експерт „Управление 
проекти”, Соня Гарчева – Главен специалист „Финанси и бюджет”, жители на Общината и други 
гости. 

 
Заседанието беше открито в 18:00 часа от Председателя на Общинския съвет г-жа Татяна 

Семкова. 
 
Татяна Семкова: Има направено Предложение с вх.4 №54/ 01.02.2013 година от група 

Общински съветници за включване на точка в дневния ред на сесията на Общински съвет-Антон за 
месец февруари. Такава точка ще бъде включена в дневния ред на следващото заседание, защото за 
днешната сесия не успяха да дойдат представители на „ВиК”. Бяха поканени, но се обадиха, че няма 
да успеят да дойдат. 

 
Дневният ред беше гласуван и приет с 8 гласа «ЗА». 
 
Татяна Семкова: Започваме с разглеждането на първата докладна записка. 
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• По Докладна записка Вх.4 №44/ 30.01.2013 година относно Отчет към 31.12.2012 година 
на Бюджет 2012 г., Отчет Капиталови разходи към 31.12.2012 г. и Актуализиран план Капиталови 
разходи 2012 г. 

Цонка Гешева: Г-жо Председател, дами и господа съветници, уважаеми гости, отчетът на 
Бюджета беше качен на официалния сайт на Общината в законоустановения срок. На  30.01.2013 
година беше проведено обществено обсъждане на Отчета на Бюджет 2012 година и Проекто-
Бюджет 2013 година на община Антон. Материалите за днешното заседание бяха раздадени на 
всички съветници за преглед. Всички комисии разгледаха Отчета на бюджета 2012, така че ако 
имате допълнителни въпроси по него днес на официалното заседание, моля заповядайте! 

Маруся Атанасова: На заседанието на Бюджетната комисия възникнаха някои въпроси, по 
които г-жа Гешева и г-жа Вътева внесоха яснота. Комисията излиза с предложение пред общинския 
съвет Отчетът на Бюджет 2012 година да бъде приет. 

Татяна Семкова: Други коментари!? Въпроси? 
Николай Маджаров (жител на община Антон): От публиката имаме въпроси. След като 

съветниците нямат, аз имам десет въпроса. Аз искам да попитам, поне от това, което е качено, по 
параграф 1015, има записана една сума за материали 22 214 лв. Какво точно се включва в тях? 
Първо ще кажа по кои параграфи имам въпроси: 1015, 1016, 1020, 1051, 1098. Имам един въпрос за 
чистотата, а също и за ремонт на ІV-класна пътна мрежа. Ако искате да задавам въпросите един по 
един и да ги изчистваме като информация или да ги кажа наведнъж? 

Маруся Атанасова: Така или иначе ще трябва да е въпрос по въпрос, за да може да се отговаря 
адекватно. 

Николай Маджаров (жител на община Антон): Какво точно се крие зад цифрата 22 214 лв. за 
материали? 

Мария Вътева: От тези 22 214 лв., около 15 000 лв. са за организиране празника за 
„Гергьовден”. Останалите материали са канцеларски, материали за празници, награди, стопански 
материали. Имаме и неща, които са купувани през годината и за ПВЗ като лопати, гребла за сняг, 
ръкавици, светлоотразителни жилетки. Също сме закупили и дърворезачка, която не е малък разход. 

Цонка Гешева: Тук е новият компютър и софтуерния продукт за него, който беше необходим за 
данъчната система. Тук е още и ремаркето, което закупихме за москвича. 

Мария Вътева: Влизат и други дребни материали, които са купувани през годината. 
Николай Маджаров (жител на община Антон): За 1016, зад тази голяма сума 17 890 лв. за 

горива, вода и енергия? 
Мария Вътева: В този параграф се отчита електроенергията, голямо перо (11 000 лв. е само 

електроенергията на Общината)…. 
Цонка Гешева: Имаше и един крупен разход през месец януари миналата година, когато се 

беше спукала тръбата в обществената тоалетна и трябваше да платим около 600 лв. вода. 
Николай Маджаров (жител на община Антон): Значи основните разходи тук са около 11 000 лв. 

за електроенергия, 3000 лв. за вода, останалите за гориво. По следващия параграф 1020 разходи за 
външни услуги – 34 567 лв.? 

Мария Вътева: Тук се отчитат интернет таксите, календари 2012 година, календари 2013 
година, обяви, телефони БТК и М-тел. Имаме ангажимент по Закона за безопасни условия за труд 
към работещите, тук са платени и разходите за трудова медицина също. Включват се и 
възнагражденията за комисии. Платен е един голям разход за направата на ПУП за параклиса 
„Свети Георги” около 4000 лв., а също и някои други външни услуги като почистване коритата на7-
те  реки, преминаващи през селото. 

Николай Маджаров (жител на община Антон): 1051 – командировки? 
Мария Вътева: Това е – тук са командировките, но не само на Кмета, за да сме ясни. 
Цонка Гешева: На Кмета има отделна докладна записка, в която са отчетени командировъчните 

разходи. 
Николай Маджаров (жител на община Антон): 1098 – други некласифицирани разходи? 
Мария Вътева: Това са обученията на служителите. 
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Николай Маджаров (жител на община Антон): За чистотата – параграф 1000. Тук има една 
голяма сума 41 000 лв. 

Цонка Гешева: Те са за чистотата, почистващата ф-ма ”Екотранс фактор” – сметосъбирането. 
Месечно по около 3200 лв., въпреки че приходите от чистотата са ни изключително малко. 

Николай Маджаров (жител на община Антон): И последен въпрос за тези  41 000 лв., които са 
за ремонт на ІV-класната пътна мрежа? 

Цонка Гешева: Пред мен са протоколите от четири поредни години, в които общината е 
отчитала пред вас по протоколи от ОбС, полагаемите се 41 000 лв., които през годините са варирали 
различно. Последните две години са по 41 000 лв., а през предходните години са били 43 470 лв. 
Четвъртокласната пътна мрежа в границите на Общината е само участъка от магистралата до 
„Паметника на летците”, в това число и това което е в Регулационния план на селото и участъка от 
местността „Еленско” до разклона за Копривщица към местността „Дълбочица”. Сумите, които се 
отпускат ежегодно от Министерството на финансите са целеви суми. Тази държавна субсидия е за 
ремонт точно на тази ІV-класна пътна мрежа и сумите не могат да се разходват за друго. Интересно 
е че през 2010 година за ремонт на пътя до Копривщица са отчетени 35 862 лв., за пътя до Душанци, 
с протокол са отчетени 12 438 лв. С допълнителен протокол, със собствени средства 11 136 лв. е 
отчетено асфалтиране по ул. „Европа” и „Георги С. Раковски”. Така че, както днес разговарях с 
„Автомагистрали Хемус”, всъщност цялата тази сума е отишла за асфалтиране на ул. „Европа” и 
„Георги С. Раковски”, с много малки изключения за попълване на дупки. Въпреки всичко, точно по 
същия начин, както и ние го предлагаме сумите са отчетени и е записани в протокола. Може да го 
намерите и да го прочетете. Продължаваме по-нататък. През 2011 година пак със средства от ІV-
класната пътна мрежа, плюс 58 018 лв. собствени приходи, които са дошли от продажбата на земя в 
местността „Козница” са асфалтирани две от улиците, които всъщност са включени  в ІІ-ри етап от 
„Реконструкция улици”. Общата стойност на асфалтирането е около 99 000 лв. Въпреки всичко 
отчитането по протокол е по абсолютно същия начин, по който ние ви го предлагаме. Сумата 8 817 
лв е по протокол, подписан от бившия Кмет. По същия начин е и с другата част на улицата -  32 183 
лв. за пътя Антон-Копривщица. По абсолютно същия начин през 2009, 2008 година са отчитани по 
същия начин със същия разчет полагаемите се суми за ремонт на ІV-класна пътна мрежа. 

За тази година сумите, които бяха предвидени бяха 41 000 лв. Първоначално поисках с 
докладна записка към ОбС-Антон, част от тези суми да отидат за ремонтиране на едно много 
изровено кръстовище – това на ул. „Стара планина” и ул. „Планински извори”. Честно казано тогава 
ОбС-Антон ми отказа съвсем аргументирано, разбира се. Поради това вложихме тези суми за 
асфалтирането на пътя към Душанци, т.е. за изкърпване на дупките по пътя. По това, което имаме 
като разчет някъде около 1000 м2 са запълнените дупки, даже и повече, включително заасфалтиране 
около жп прелеза по пътя към Душанци. Там беше много разбито, с много дупки и стърчаха 
металните решетки. Вече е оправена тази решетка. С тези суми беше направена отводнителна 
решетка на улицата под Нено Гарчев - „Гарчев хан”, защото точно тези води, които идват от 
главния път компрометират изключително много улицата „Планински извори” и свличат надолу 
към Лечебницата и от там към главната улица страшно много чакъл. Тази решетка се направи и с 
писмо от „Автомагистрали” бяхме уведомени, че поради влошаване на метеорологичните условия 
за 2013 година остава да се оправи и кръстовището с трошено-каменна настилка. Това е отчета на 
41 000 лв – сумите от ІV-класната пътна мрежа. 

Николай Маджаров (жител на община Антон): Разбрахме какво е правено назад в годините. Тук 
са платени 1000 м2 дупки по пътя към Душанци и една решетка. Това е, което е направено. 

Мария Вътева: Искам само да вметна, че са повече от 1000, някъде около 1400 м2. 
Николай Маджаров (жител на община Антон): Вие имате протокол за това. 
Мария Вътева: Да, имаме. 
Цонка Гешева: По същия начин в протоколите са отчитани средствата и през изминалите 

години – 2008, 2009, 2010 и 2011 година като обаче много малко суми за влагани за действително 
изкърпване на настилките по ІV-класната пътна мрежа. Това е отчета на Бюджет 2012 година. 

Николай Маджаров (жител на община Антон): Аз други въпроси нямам. 



Страница 4 от 33 
 

Юлия Микова: Мога ли и аз да попитам? В Общинската администрация разхода се е качил 
двойно от 53 000 лв. на 101 600 лв. Може ли да ме ориентирате? 

Цонка Гешева: Това са стопанските материали и канцеларските материали, които са 
изключително голямо перо като разход на администрацията. Изразходват се страшно много 
материали за ксерокопиране и т.н. Тук е включено и закупуването на работното облекло за 
администрацията, телефоните, празниците (било то по решение на ОбС-Антон, било то като 
останала традиция във времето). Тук са и новогодишните празници, които в общи линии вървят с 
фойерверки, вино, баници в размер на 1500 лв. Включени са и сумите за „Йордановден” – сумите за 
хващане на кръста, за поп и т.н. Тук са още и сумите за „Бабинден” – подаръци за новородени, 
майки, лекари и коктейл за тържеството; за тържествата по повод 3-ти март, кошници с цветя, 
парични награди на самодейните състави (публично връчени от Кмета на Общината на 
самодейците). Изпуснахме туристическия празник – поход до хижа „Планински извори”, 
подаръците за завършващите осмокласници (по решение на ОбС), подаръци за първокласниците по 
случай празника на буквите, цветя за учителите, помощите за новородени, наградите за  двамата 
ветерани от войните, сумите за ремонт на покрива на сградата на Общината (близо 9000 лв.), такси 
за проектиране и узаконяване на ново място за Общинския пазар. По решение на ОбС преместихме 
пазара на ново място  при „Чотовица”, за което от Костинброд ни поискаха немалка такса и на 
всичкото отгоре по сигнал от Общински съветник от общината, след направена проверка поискаха 
да имаме проектиран план за пазара. Тук са включени и таксите за скици, за Поземлена комисия, 
съдебни такси, такса към РИОСВ за осигуряване на ПУП, такса към РИОСВ за съгласуване на обект 
по мярка 313, такса за включването на  нова мощност – близо 700 лв (към ЧЕЗ) на площада в новия 
обект „Реконструкция площад”, застраховката на обект „Вътрешна водопроводна мрежа” по 
програма „САПАРД” (2500 лв.), плюс застраховката на двете „луксозни”служебни коли на 
общината, членски внос (плащан от Общината на НСОРБ, както и на Асоциация на общинските 
гори), екскурзията на деца от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” до „Бачковски манастир” (пак по 
решение на ОбС, в размер на 1600 лв), суми за преквалификация на учителите (1000 лв.), 
„Тодоровден” – конски празник, концерт на Хайгашот Агасян, материалите за тиквен празник, 
спортен празник на партия „ГЕРБ” (150 лв.). Тук всъщност е и абонамента за вестници, списания за 
Общината, клуб на пенсионера, библиотеката към Читалището, ЦДГ, Държавен вестник, обяви; 
пощенските разходи – марки, куриерски услуги (над 3000 лв.). 

Юлия Микова: Само да попитам какъв е размера от всичките тези разходи за работни заплати. 
Цонка Гешева: Работната заплата не е включена в този параграф. 
Мария Вътева: Това не е местна отговорност. 
Цонка Гешева: Работната заплата не е местна отговорност, а държавна отговорност и се намира 

в друго параграф. Понеже се вълнувате от заплатите г-жо, всъщност в параграфа за заплати се 
включват хонорарите на адвокат Пенчев, арх. Георгиев, Николай Дюлгеров (информатика) и 
въпреки всичко там имаме спестени пари. 

Юлия Микова: А разходите за културни дейности? 
Цонка Гешева: Дофинансирането е за хонорарите на ръководителите на самодейните състави, 

което правим по решение на ОбС през годината. Плана е 5600 лв., но има спестени средства, ако 
забелязвате. Защо са спестени? Спестени са, защото през годината мажоретния състав престана да 
съществува и от септември не се плаща за него. 

Мария Вътева: Само да допълня, че Вие сравнявате 93 000 лв., които са първоначалния план, 
който през годината, при наличие на собствени приходи може да бъде коригиран и актуализиран. 

Юлия Микова: Съгласна съм, но….. 
Мария Вътева: Както и приходната част. В началото са заложени 600 000 лв., а накрая са 

отчетени 800 000 лв., защото през годината се налагат корекции за допълнителни преводи от 
Министерството на финансите по различни дейности – преди всичко „Образование”, „Култура”. 
Това е обяснението от къде се получава разликата. 

Татяна Семкова: След като няма други въпроси преминаваме към гласуване. 
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На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местна администрация 
със 8 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Стоян 
Иванов Гарчев и Сашо Найденов Александров, Общински съвет Антон взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 7 8  

Приема Отчета на бюджета на община Антон за 2012 по приложения, както следва: 

• Приложение №1 

• Приложение №2 

• Приложение №3 

• Приложение №4 

Приложение №1 

Отчет на Бюджет 2012г. към 31.12.2012г. по Прихода и по Разхода, както следва: 

 
Наименование Нач.план 

2012г 

уточнен 

план 

изпълн. 

отчет 

 01.2012г 31.12.2012 31.12.2012 

І.ПРИХОДИ 937 666.00 1087976.00 1087976.00 

І.Приходи с държавен характер 638 778.00 754878.00 754878.00 

Взаимоотношения с централния бюджет  824257.00 824257.00 

1.1.Обща допълваща субсидия 632 094.00 661235.00 661235.00 

1.2.Капиталови 3 000.00 3000.00 3000.00 

1.3.Целеви трансфери МК 0.00 153319.00 153319.00 

1.4.Целеви трансфери  транспортни разходи 0.00 6703.00 6703.00 

1.2. Целеви трансфери от ЦБ 0 13411.00 13411.00 

1.3.Трансфери 0 -56871.00 -56871.00 

1.3.1.Вътрешни трансфери 0 -934.00 -934.00 

1.3.2.Предоставени временнни заеми 0 -55937.00 -55937.00 

1.4.Средства на разпореждане 

 

0 4209.00 4209.00 

1.5.Операции с финансови активи 3684.00 -30128.00 -30128.00 

1.5.1. Разпределен преходен остатък  към 

01.01.2012 

3684.00 3684.00 3684.00 

1.5.2. Преходен остатък  към 31.12.2012г 0 -33812.00 -33812.00 

 

ІІ.Приходи с общински характер 298 888.00 333098.00 333098.00 

2.1.Данъчни приходи 45300.00 50484.00 50484.00 

2.2.Неданъчни приходи 78300.00 100961.00 100961.00 

2.2.1. в т.ч. дарения 

2.2.2. приходи от продажба на земя         

0 

0 

15759.00 

2021.00 

15759.00 

2021.00 

2.3.Взаимоотношения с ЦБ в.ч. 

-изравнителна субсидия 

-капиталова субсидия 

-получ.субсидии  ДДС Сапард  

171 400.00 

124800.00 

46600.00 

  

171368.00 

124800.00 

46568.00 

  

171368.00 

124800.00 

46568.00 

  

2.4.Трансфери -22 644.00 0.00 0.00 



Страница 6 от 33 
 

2.5.Временни безлихв.заеми  9438.00 5366.00 5366.00 

2.6.Операции с финансови активи 17094.00 4919.00 4919.00 

2.6.1Разпределен преходен остатък към 01.01.2011г 17094.00  17094.00 17094.00 

2.6.2.Преходен остатък към 31.12.2011г. 0 -12175.00 -12175.00 

 
  Наименование Нач.план 

01.2012 

уточнен 

план 

31.12.2012 

изпълн. 

Отчет 

31.12.2012 

ІІ.РАЗХОДИ  към 31.12.2011г  937 666.00 1102627 1081738 

ІІ.1. Разходи държ.д-сти   638 778.00 841352.00 754878.00 

Общинска администрация 273 300.00 273 300.00 199778.00 

Други дейности по отбраната 53 753.00 53 753.00 42167.00 

Други дейности по вътрешна сигурност 10 138.00 10 138.00 144.00 

Отбранително мобилизац.подготовка 0.00 0.00 0.00 

Превант.д-ст за намаляв.на посл.от КБА 0.00 0.00 0.00 

Ликвидиране на послед.от стих.БиПА 0.00 146216.00 128877.00 

Целодневни детски градини 95580.00 103099.00 106316.00 

Общообразователни училища 180065.00 203118.00 225531.00 

Здравен кабинет към ОУ и ЦДГ 8614.00 8757.00 6854.00 

Прогр.за временна заетост 0.00 13411.00 13439.00 

Други слежби и дейности присъдена издр.,комп.тр. 0.00 7092.00 7092.00 

Читалища 17328.00 18 133.00 20632.00 

Спорт за всички 0.00 447.00 126.00 

Други дейности по икономиката 0.00 3888.00 3888.00 

ІІ.2. Разходи мест.д-сти  298 888.00 345273.00 333098.00 

Общинска администрация 53 000.00 101589.00 101589.00 

Общински съвети 13780.00 12447.00 12447.00 

Целодневни детски градини 38260.00 40273.00 40273.00 

Други дейности по образованието 2000.00 0.00 0.00 

Домашен социален патронаж 53337.00 50910.00 50910.00 

Програми за временна заетост 1000.00 2063.00 2063.00 

Водоснабдяване и канализация 0.00 0.00 0.00 

Осветление на улици и площади 15706.00 9330.00 9330.00 

Други дейности по БКС 14121.00 17159.00 15088.00 

Чистота 40000.00 41327.00 41327.00 

Други дейности по култура 5600.00 4070.00 4070.00 

Др.дейности по селсо и горско стопанство 0.00 0.00 0.00 

Служби и дейности по подд.и ремонт на общ.пътища 66105.00 66105.00 56001.00 
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Приложение №2 

 

Актуализиран План Капиталови разходи 2012 г. и Отчет капиталови разходи към 

31.12.2012г., съгласно 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 и мярка 313 
Начално салдо към 01.01.2012г.: 1 623 729.77 
Всичко приходи : 352 500.36 в т. ч. 
Приходи  50% аванс по договор „Параклис” 173 218,00 
Приходи ДДС по Договор 289 и 290 126 643,80 

Приходи по проект  431.2 –МИГот РА 49 947.73 

Превод временен заем 2 377.20  

Лихва в края на периода 313,63 
Всичко Разходи:  993 046.58 в т. ч. 
Възст.средства по проект 431.2МИГ временно предоставени 46 958.54 

№ 
по 

ред 

Обект Първонача
лен  

план 

Актуализира
н план 

Отчет към 
31.12.2012 

В т.ч.източник на финанс.  

 ЦБ Собств. ИБС други 

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 0,00 6500,00 6500,00    6500,00 

приходен 

остатък 

4 Проект „Реконстр.улици „ 480270.00 480270.00 11851,00   11851,00  

5 Проект”Реконстр.площад” 172596.00 172596.00 4512,00   4512,00  

6 Изграждане соларна система- 

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” 

3000.00 3000.00 3000.00 3000.0

0 

   

7 Видео наблюдение център 5100.00 0.00 0.00     

8 Ремонт помещение млекопункт 3500.00 3384.00 3384.00  3384.00   

9 Кухненско оборудване ДСП 2000.00 0.00      

10 Кухненско оборудване ЦДГ 1500.00 868.00 868.00 868.00    

11 Рекултивация сметище 0.00 3500.00 3500.00 3500,0

0 

   

12 Проект”Енерг.ефективност ОУ”   49515.00 49821,00 49821,00   49821,00  

13 Проект”Предотвр.наводнения 

реки Гушева и Селска” -  

792630,00 651989,00 224 468,00  0,00 224 468,00  

14 Проект”Реконструкция път” 0,00 2630274,00 612001,00   612 001,00  

15 Авариен ремонт „Църква” 0,00 139376,00 122037,00    122037,0 

МКом. 

16 ППР ПАЗАР 0,00 1200,00 1200,00 1200,0
0 

   

 

 

 

Общо към 31.12.2011г 

 

1 551 111, 

 

4 183 778, 

 

1 084 142, 

 

49568,

0 

 

3384,0 

 

902 653,0 

 

128537,00 
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Възст.предварит.разходи бюджет 2 989.19 
Разходи по СМР – по договор Път 631 861.45 

Рзходи по Договор  289 и 290 16 363.20 
Възстановени средства на ДФЗ 292 497.00 

Възстановен  временен безл.заем бюджет 2 377.20  
Салдо към 31.12.2012г.  983 183.55 
 

Средства предоставени от националния  фонд и МРРБ 
Начално салдо към 01.01.2012г.:   2998,46 
Общо приходи 393871,51 
Предоставен  аванс по договора  50% Реки  276 432,60 

Временни безлихвени средства предоставени от бюджета на общината  53 560,13 
Временен безлихв.заем предоставен от набирателната сметка  8512.40 

Трансфери  ЛА, озеленители и градинари  54 431.90 

Допълнителен принос  община    934.48  
Приходи лихва 3,00 

Общо разходи 334093,32  
Разходи по договор”ЕЕ ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”   53560,13 

Разходи неустойки по договор ЕЕ ОУ  451,48 
Разходи ЛА, озеленители и градинари 54401,97 

Разходи Договор „Предотвр.наводнения реки” 225 679,74 
салдо към 31.12.2012г.  62 776.65   

        

  

Приложение №4 

Отчет  по набирателната сметка на общината 
 
Салдо към 01.01.2012г. 55 334.57 
Общо приходи 37 115.08  в т.ч. 
Внесени гаранции   35 093.82 

Внесена сума продажба земя  2 021.26 

Общо разходи 27 533.66 в т.ч. 
Възстановени гаранции  17 000.00 

Прехвърлена сума прод.земя по бюджета на общината  2 021.26 
Предоставен временен безл.заем по извънб.сметка  8 512.40    

Салдо на 31.12.2012г.  64 915.99 
 

 
Г-жа Донка Николова се присъедини към заседанието на Общински съвет – Антон и с 

разрешението на Председателя – г-жа Татяна Семкова зае своето място в последващите гласувания. 
 

• По Докладна записка с вх.4 №45/ 30.01.2013 година относно Проекто-бюджет на община 
Антон за 2013 година. 

Цонка Гешева: Уважаема г-жо Председател, уважаеми госпожи и господа съветници, уважаеми 
гости, без съмнение вие сте се запознали добре с Проекто-бюджет 2013. Сигурно ви прави 
впечатление, че доста предстоящи плащания през 2013 година остават висящи.  Например, никъде 
не е заложено това, че по проектите, които изпълняваме, а някои са и финализирани, дължим 
собствено участие по различни договори в размер на 79 851,26 лв. Обяснявам какви са тези разходи. 
В това число: проектиране на обект „Мерки за предотвратяване на наводнения на реките „Гушева” 
и „Селска””, което е наше задължение и то преди Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство да верифицира разходите. Оказа се, че в договора с проектанта г-н Топалов не е 
заложена точка „анексиране”, за да можем да коригираме сумата по този договор. Това ще ни 
струва около 9 000 лв. Тези суми са гласувани от общински съвет на предишното заседание и които 
ще трябва да заплатим. Тук влизат и всички авторски надзори, дължими суми за инвеститорски 
контрол по проекта „Реконструкция и рехабилитация на главен път”, собственото ни участие по 
проекта за реките и т.н. Всичките суми са в размер на близо 80 000 лв., които никъде в този 
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Проекто-бюджет не са включени, а ще трябва да ги намерим. И те (сумите) ще влязат пак като 
преразход в „държавни дейности”. Понеже там имаме спестени пари, ще платим от този параграф. 
Това обаче са наши проекти, те са за Общината и сме длъжни да ги заплатим, защото са по 
договори. В Проекто-бюджета никъде не е включена сума за Общ устройствен план, който съгласно 
решение на Министерски съвет и съответно прието допълнение към ЗУТ, влязъл в сила на 
26.11.2012 година, трябва в шестмесечен срок Кмета да внесе предложение до Общински съвет за 
изготвяне на такъв план. Той би струвал между 60 000 и 100 000 лв., в зависимост от територията. 
Това е голямо плащане и като разчет във времето трябва да се плати било то и разсрочено. 

Между другото никъде не е включено и окончателното плащане по проекта „Мерки за 
предотвратяване на наводнения на реките „Гушева” и „Селска”” в размер на почти 300 000 лв. 
Съгласно договор с МРРБ, имаме право да получим 35 % авансово по проекта, и когато отчитаме 
окончателно проекта, трябва да представим банков документ, че сме платили на Изпълнителя и чак 
тогава да искаме възстановяване на средствата от МРРБ. 

Не са включени също и суми (по решение на ОбС-Антон) за завеждане на дело срещу фонд 
„САПАРД”, които са от минали години, но тежат в този мандат и конкретно на този Бюджет. Става 
въпрос за около 600 000 лв. с лихвите – все още неплатени. 

Има и още ред други разходи, които не можем да плануваме, защото нямаме средства. Виждате 
какви са собствените приходи на община Антон – твърде малки! - Някъде около 130  000 лв, като 
държавата дофинансира собствените приходи, за да достигнат 300 000 лв., а останалите 670 000 лв. 
са за държавни дейности – делегиран Бюджет на ОУ, заплати за служителите в ЦДГ. Подчертавам, 
че издръжката на ЦДГ във вид на храна, други консумативи, стопански разходи е собствена 
издръжка и се отнася към нашите средства от общински приходи. И на всичко отгоре, това вече го 
коментирахме няколко пъти, издръжката на едно дете за един месец в детската ни градина излиза 
над 250 лв/месец на едно дете. Таксата обаче, която плащат родителите е само 30 лв. Въпреки 
всичко правим възможно нещата да се случват, да съществува Детската градина, да бъде топло, да 
има вкусна храна, да има достатъчно персонал и при минимална такса от 30 лв на дете за месец. 
Виждате какъв е нашия проекто-бюджет! Ето такива „дребни сумички” не са заложени в него, а 
точно те изискват много пари. 

Днес говорихме с „Уникредит Булбанк” за това, че ще искаме безлихвен заем, за да можем да 
платим сумите поне по единия от обектите. И отново ще спомена за обекта „Енергийна ефективност 
на училище”, който беше отчетен миналата година през февруари, а сега е 08.02.2013 година. Мина 
една година от тогава, но все още нямаме никакви решения по този обект. Нещо повече, по всяка 
вероятност ще ни бъде наложена санкция. Финансовата корекция ще бъде за това, че екипът, който 
е ръководил този обект, просто не е отчел по етапния ред със съответната пресконференция 
приключването му. Миналата година с решение на ОбС-Антон сме превели суми от бюджетните 
средства в извънбюджетната сметка, за да можем да се разплатим с „Термикс ЕООД” – гр. 
Пазарджик и все още тези суми не са ни възстановени. Общо изразходените средства от Общинския 
бюджет са в размер на 124 000 лв, извън собственото участие на Общината. След поредната 
проверка направихме усилия да оправим старите неща и сега чакаме решение от МРРБ. В  най-
добрия вариант, ако ни възстановят 100 %, ще очакваме приход от около 124 000 лв. Ако обаче не 
ни глобят. 

Между другото пак никой не попита за отчитането на работата на „МИГ” – Местна 
инициативна група Антон-Пирдоп. В крайна сметка сума от над 5 000 лв. не ни беше призната като 
разход от Разплащателна агенция и не ни беше възстановена. Тя отново остана за сметка на 
Общината – за сметка на „Собствени приходи” на ОбА-Антон. Така че ви предлагам да приемете 
проекта за бюджет 2013 година на община Антон. Ако не го приемете, съгласно ЗДБ ще получаваме 
и съответно разходваме месечно една дванадесетта от годишната субсидия за предходната година, 
да спрем дофинансиране на читалищната дейност, маломерните паралелки в училище и други.  Така 
или иначе в предстоящата финансова година общинската администрация ще изпита изключително 
големи трудности във финансово отношение. 
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Стоян Гарчев: Може би повече от 15 години нещата стоят по този начин. Всяка година Проекта 
за бюджет е бил така, така че това не е чак толкова голям проблем. Това че трябва да се платят 
много неща, както ги изброихте е точно така. Много малко са богатите общини, които могат да си 
позволят да си плащат само със собствени средства. Дано тази година да се възстановят тези 
124 000 лв., които споменахте, че има да се получават по проекта за енергийна ефективност на 
училището. Бъдете спокойни, Бюджетът ще се изпълни. На комисия обсъдихме всичко. 

Цонка Гешева: Все пак искам да обясня, понеже попитахте за заплатите. Уважаеми госпожи и 
господа, миналата година от 01.07.2012 влезе в сила Постановление №129 на Министерски съвет за 
корекция на заплатите в държавната администрация. От там последваха корекции, нещо което 
отдавна е направено по другите предприятия и частни организации, но нас ни задължиха миналата 
година. За ваше сведение Кмета получава почти, колкото главния счетоводител…. 

Мария Вътева: Така е. 
Цонка Гешева: За него няма постановление. 
Николай Маджаров (жител на община Антон): Добре, кажете тогава сумата на заплатата, 

защото тя вече изтече в публичното пространство. 
Цонка Гешева: Заплатата на Кмета е гласувана от Общински съвет и е 1180 лв. Да, тя е 

публична, така че нищо тайно няма в това. Толкова получава Кмета. 
Мария Вътева: Мисля, че това не е много коректно, защото за това човек подписва декларация 

за анонимност и едва ли в големите предприятия си знаете заплатите по между си. 
Николай Маджаров (жител на община Антон): Значи в големите предприятия не са публични 

заплатите и наистина се подписва декларация, че са тайна. Вие сте на публични длъжности, но 
вашите не са. 

Мария Вътева: Не мисля, че не са. Това е възнаграждение все пак. Аз не се притеснявам и не го 
казвам в тази посока. 

Радка Христова: От всичко казано разбрах, че няма пари, но все пак искам да попитам, ако има 
начин Общината да се погрижи за маломерните паралелки. Това, което се отпуска е законовото – м 
размер на 20%. Ако има средства да се даде по-голям процент, защото от всички цифри, които 
разгледах единствено средствата за училището са в посока надолу. Всичко друго е нагоре. Защо? 

Мария Вътева: Какво сравняваме обаче? Ако сравняваме миналогодишния първоначален 
бюджет на училището и тазгодишния, разликата е около 30 000 лв. в посока нагоре, защото 
стандартите са увеличени. 

Радка Христова: Тук за тази година е 209 000 лв., а реалния е 201 000 лв. 
Цонка Гешева: Да обясним, че в тези суми са включени средства по проекта „УСПЕХ” и всички 

останали възнаграждения, които се получават за 24 май, 15 септември и ДМС. 
Радка Христова: Добре няма значение. Просто ако може нека се финансира повече, защото 

наистина цифрата е най-малка. Още нещо искам да кажа по повод домашния социален патронаж. В 
графата вода, горива, енергия виждаме нули. Значи издръжката на стола в училището като вода и 
енергия ги плаща училището от собствения си мижав бюджет. Сумата не е никак малка и ми се 
струва, че не е много уместно и коректно. Не ползваме само ние този стол и ние – учители и 
ученици, също си плащаме, както и всички останали, които се хранят там. Ако има начин нека се 
отдели с електромер или пък да се дели сумата. 

Цонка Гешева: Обяснявам. Тук ябълката на раздора се явява електроенергията за домашен 
социален патронаж в размер на около 5 000 лв. за 2012 година, като същевременно за цялата 2012 
година училището отчита свой собствен разход 98 лв електроенергия. Доколко това е реално е 
отделен въпрос. Взели сме решение и в понеделник ще дойдат от енергото да отделят електромера 
на социалния патронаж. Обяснявам също така, че ДСП ползва единствено кухнята със съответните 
електроуреди. На нас не ни е необходимо да отчитаме дизелово гориво за отопление на столовата. 
Плащаме за издръжката  на четири души персонал, заплатите на тези хора, консумативи, част от 
стопанските разходи. Единствено електроенергията идва при вас. Но за сметка на това никъде не се 
спомена, че миналата година лично аз намерих от спонсори 5 000 лв. за гориво за отопление на 
училището. Сега дойде предписание от ХЕИ и се налага да се направи ремонт на столовата. А 
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трябва да споменем, че похабяването на стените, посуда и други идва от частните мероприятия, 
които се правят в стола. Миналата година поставих и този въпрос, че при нас приходи от тези 
мероприятия не постъпват, а с ваше решение отиват в училищното настоятелство. Но училищното 
настоятелство няма да направи ремонта, а ще го направим ние. Ако проблема е от съответната 
издръжка за електроенергия, в понеделник ще го отделим и си поемаме издръжката. Макар че като 
се правят частни мероприятия никъде несе начислява разхода за ел. енергия и амортизация на ел. 
уредите. 

Радка Христова: Ще се заплаща. Който ползва услугите ще си плаща, защото все пак трябва да 
влизат пари в училището. 

Цонка Гешева: Ще отделим електромера и ще си плащаме. Въпреки че в момента там се 
приготвя храна за около 18 човека, които не се хранят в стола, а храната им се доставя по домовете. 

Татяна Семкова: Преминаваме към гласуване. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, приетия  Закон за държавният бюджет 2013 година, 

във връзка с ФО01/10.01.2013 година и Постановление №1 от 09.01.2013 година, обнародвано в ДВ 
бр.6/ 22.01.2013 година, с 9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, 
Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков 
Лумбев, Стоян Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, 
Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 7 9  

Приема предложения проект за Бюджет 2013 година по прихода и по разхода, съгласно 
Приложение №1. 

 

 

Приложение №1 

 
                               

І.ПО ПРИХОДА     1032015.00  

І.Приходи с държавен характер     705220.00 

 І.1.Обща допълваща субсидия                            671408.00                          

           1.2. Целеви трансфери от ЦБ   

 Капиталови                           0.00 

          1.3. Разпределен преходен остатък       33812.00 

              

2.Приходи с общински характер                     326795.00 

 2.1.Данъчни приходи    

                                45200.00 

 2.2.Неданъчни приходи    

                       75120.00 

              2.3.Взаемоотношения с ЦБ      194 300.00 

в т.ч.  снегопочистване          19800,00 

допълваща субсидия        110200.00 

капиталови                                               64300.00    

 2.4.Трансфери                    0.00 

2.4.1.собствен принос проекти        -36651.00 

2.4.2.възстановен временен безл.заем        36651.00  

 2.4Разпределен преходен остатък      12175.00  

  

 ІІ.ПО РАЗХОДА   -          1032015.00 

ІІ.1. Разходи държ.д-сти -            705220.00     

ІІ.2. Разходи мест.д-сти  -            326795.00 
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На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, приетия  Закон за държавният бюджет 2013 година, 
във връзка с ФО01/10.01.2013 година и Постановление №1 от 09.01.2013 година, обнародвано в ДВ 
бр.6/ 22.01.2013 година, с 9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, 
Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков 
Лумбев, Стоян Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, 
Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 8 0  

Приема предложения проект за Първоначален Бюджет 2013 година, съгласно Приложение №2. 
 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, приетия  Закон за държавният бюджет 2013 година, 

във връзка с ФО01/10.01.2013 година и Постановление №1 от 09.01.2013 година, обнародвано в ДВ 
бр.6/ 22.01.2013 година, с 9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, 
Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков 
Лумбев, Стоян Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, 
Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 8 1  

Приема предложения проект за разпределение на преходния остатък от 2012 към 31.12.2012 
година, съгласно Приложение №3. 

 
 

Приложение №3 

Предлагам на Вашето внимание Проект за разпределение на преходен остатък от 2013 

година в размер на 45 987, както следва: 

За държавни дейности   - 33812.00лв 

В т.ч.във :функция”Образование”  -    7960.00 

Дейност „Ликвидиране на последици 

От стихийни бедствия и произв.аварии” -   17339.00 

Дейност”Отбрана”             -     8192.00 

Дейност”Спорт за всички”            -       321.00  

За местни дейности             -   12175 лв,   

Зимно поддържане и снегопочистване -    10104.00 

Други дейности по БКС   -      2071.00 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, приетия  Закон за държавният бюджет 2013 година, 
във връзка с ФО01/10.01.2013 година и Постановление №1 от 09.01.2013 година, обнародвано в ДВ 
бр.6/ 22.01.2013 година, с 9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, 
Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков 
Лумбев, Стоян Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, 
Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 8 2  

Приема предложения проект за разпределение на средствата по набирателна сметка към 
Община Антон през 2013година, съгласно Приложение №4. 
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Приложение №4 

Предлагам на Вашето внимание Проект за разпределение на средствата по набирателна 

сметка към Община Антон през 2013година,както следва: 

 Салдо:      -  73420,29 лв 

В т.ч. предоставен временен заем озеленители - (-8512.40) лв 

Салдо към 01.01.2013г    - 64907.89 лв 

Разходи:                -         73420,29 лв, в т. ч. 

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

  -депозити                -   58434.83 лв 

  -други режийни разноски    -       222.30 лв 

  -депозит търгове              -                329,52 лв 

 -наличност към  31.12.2013г.                     -           0.00 лв 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, приетия  Закон за държавният бюджет 2013 година, 
във връзка с ФО01/10.01.2013 година и Постановление №1 от 09.01.2013 година, обнародвано в ДВ 
бр.6/ 22.01.2013 година, с 9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, 
Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков 
Лумбев, Стоян Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, 
Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 8 3  

Приема предложения Поименен списък на пътуващият педагогически персонал за 2013г. във 
ф.”Образование” и  Проект за  компенсиране на пътните разходи  на педагогическият персонал във 
функция” Образование”  за 2013г на база действително извършените разходи за пътувания  
доказани с карти, билети или фактури, като дължината в едната посока не следва  да надвишава 60 
км.  -   да бъде  до  размера на  предоставените средства от Министерство на финансите, съгласно 
Приложение №5. 

Приложение №5 

 

Списък на пътуващи учители в община Антон през 2013г 

 
№ 
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   Мария Пламенова Караиванова Пирдоп-Антон-Пирдоп 

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 

 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, приетия  Закон за държавният бюджет 2013 година, 

във връзка с ФО01/10.01.2013 година и Постановление №1 от 09.01.2013 година, обнародвано в ДВ 
бр.6/ 22.01.2013 година, с 9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, 
Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков 
Лумбев, Стоян Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, 
Общински съвет Антон взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1 8 4  

Приема предложения проект за числеността на персонала на заетите в делегираните от 
държавата дейности за 2013г и числеността на персонала на заетите в дейности местна отговорност 
за 2013г, съгласно Приложения №6 и №7. 
 

Приложение №6 

Предлагам числеността на персонала на заетите в делегираните от държавата дейности за 

2013г да бъде: 

Общинска администрация  -  20.5 бр   /в т.ч. по Закона за държ.служител – 5бр./ 

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 2013г 

да бъде: 

Домашен социален патронаж  - 5бр 

Секретар на МКБППМН  - 0,5 бр. 

Численост приравнена към  

трудови правоотн.    - 1бр / Общински председател/  

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, приетия  Закон за държавният бюджет 2013 година, 
във връзка с ФО01/10.01.2013 година и Постановление №1 от 09.01.2013 година, обнародвано в ДВ 
бр.6/ 22.01.2013 година, с 9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, 
Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков 
Лумбев, Стоян Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, 
Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 8 5  

Приема предложения проект за разпределение на средствата по извънбюджетната сметка на 
общината, съгласно Приложения №8. 

 
Приложение №8 

Предлагам  на Вашето внимание  разпределение на средствата по извънбюджетната  сметка 

на общината,както следва: 

Салдо към 01.01.2013г.       - 1 045 961,00лв 

В т.ч. средства от ДФ”Земеделие”      - 983 184,00 лв 

Средства Национален Фонд      -   62 777,00 лв 

Разходи по ПРСР мярка 322/средства предоставени то ДФ”Земеделие” - 983 184,00 лв 

Разходи по  ОПРР  средства  предоставени от национален фонд -    62 777,00 лв 
 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, приетия  Закон за държавният бюджет 2013 година, 

във връзка с ФО01/10.01.2013 година и Постановление №1 от 09.01.2013 година, обнародвано в ДВ 
бр.6/ 22.01.2013 година, с 9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, 
Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков 
Лумбев, Стоян Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, 
Общински съвет Антон взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1 8 6  

Приема информация относно размера на просрочените задължения на Община Антон  към 
31.12.2012г. и несъбраните вземания, съгласно Приложения №9. 

 
Приложение №9 

Предлагам  на Вашето внимание информация относно размера на просрочените задължения 

на Община Антон  към 31.12.2012г. и несъбраните вземания: 

- задължения: 

527 607 -  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”, съгласно съдебно решение от месец май 2011 година. 

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

      - вземания: 

51 958,00 – формирани от несъбрани такса битови отпадъци и данък недвижими имоти за 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012. 

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

публични изпълнители, вземанията  да бъдат събрани по надлежния ред.  

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, приетия  Закон за държавният бюджет 2013 година, 
във връзка с ФО01/10.01.2013 година и Постановление №1 от 09.01.2013 година, обнародвано в ДВ 
бр.6/ 22.01.2013 година, с 9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, 
Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков 
Лумбев, Стоян Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, 
Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 8 7  

Приема Поименен списък за план капиталови разходи за 2013 година, съгласно Приложение 
№10. 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, приетия  Закон за държавният бюджет 2013 година, 
във връзка с ФО01/10.01.2013 година и Постановление №1 от 09.01.2013 година, обнародвано в ДВ 
бр.6/ 22.01.2013 година, с 9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, 
Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков 
Лумбев, Стоян Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, 
Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 8 8  

Приема утвърждаване на капиталовата субсидия за 2013г, съгласно Приложение №11. 
 

Приложение №11 

Предлагам на Вашето внимание утвърждаване на капиталовата субсидия за 2013г:  

По прихода: 

Общо капиталови  средства за 2013г -        64 300 лв 

В т.ч. 

Преходен остатък                  -        0,00 лв 

Субсидия 2013г.             -        64 300.00 лв 

По разхода: 

Общ о капиталови разходи            -        64 300.00 лв 



Страница 16 от 33 
 

В т.ч. 

За местни дейности                      -        16 000.00 лв 

За местни дейности ІV кл.ОПМ          -         48300.00 лв 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, приетия  Закон за държавният бюджет 2013 година, 
във връзка с ФО01/10.01.2013 година и Постановление №1 от 09.01.2013 година, обнародвано в ДВ 
бр.6/ 22.01.2013 година, с 9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, 
Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков 
Лумбев, Стоян Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, 
Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 8 9  

I. Дава право на Кмета на община Антон да изменя бюджетните взаимоотношения като 
Общински съвет приема следните приоритетите, които следва да се спазват при разходването 
на средства по бюджет 2013г., 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 

 
II.  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 
2013г.: 

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, както и на местните дейности в 
определените им размери, съгласно §40 от Закона за държавния бюджет 2013г.; 

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. 

 
III.  Дава съгласие за дофинансиране на ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” за бюджетната 2013г., както 

следва: 
 

1. Да бъде осигурено дофинансиране за гласуваните с решение № 141 от Протокол 
№13/31.08.2012г.маломерни паралелки в размер на 10362.00лв/сумата е формирана  
както следва: 33броя ученици х 314,00лв/ЕРС 1570х20% = 314,00/. 
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2. При определяне на средствата са спазени нормативните разпоредби. Сумата за 
дофинансиране да бъде осигуряване регулярно през годината, според възможностите 
на общината.  

 
• По Докладна записка с вх.4 №729/ 15.12.2012 година относно Становище на ОбС-Антон 

по Молба с вх.4 №427/ 18.07.2012 година от Георги Маринов Костов в Протокол №16/ 24.10.2012 
година. 

Цонка Гешева: Молбата на Георги Маринов Костов е от месец юли 2012 година. С молбата си 
г-н Костов иска да замени своя земя с общинска земя. На предишно заседание не беше стигнато до 
окончателно решение, за това отново ви представям молбата с предложение и молба да вземете 
категорично решение. Всъщност със справката от юриста – Чавдар Пенчев, се разбра, че земята, за 
която става въпрос е публична общинска собственост и с нея не може да се процедира по този 
начин. За да може тя да бъде заменена или отдадена под наем първо трябва да стане частна 
общинска собственост. Преди всичко трябва да се промени предназначението на земята, след което 
може да се вземе решение да бъде заменена. Може би най-добрия вариант ще бъде Общински съвет 
Антон да даде право за преотреждане начина на ползване на земята. 

Стоил Карагьозов: Комисията по ТСУ неколкократно е разглеждала въпросната молба. Онзи 
ден отново я разгледахме на заседанието на комисията. Становището на комисията е следното: тъй 
като в документите, които ни бяха предоставени, въпросната земята, която предлага Георги Костов 
му е отдадена като отземляване, по становище от юриста на Общината, към днешна дата може да 
бъде процедирана единствено и само към Общината или Държавата. Остава да се изчисти въпроса 
за земята, с която иска да бъде заменена неговата и която по документите към днешна дата ни се 
представя като земя по чл.19. Трябва да се пристъпи към актуване, за да стане съответно общинска 
собственост и след това вече да се премине към процедиране на промяна статута на земята, тъй като 
до момента става дума за пасище, мера и това е публична общинска собственост. Трябва да се 
промени в частна общинска собственост, за да може да се процедира по-нататък. Предложението за 
решение на комисията по ТСУ е дава право на Кмета на Общината да извърши необходимите 
процедури по издаване на акт за собственост и промяна статута на земята. 

Стоян Гарчев: Имам въпрос. И след тези процедури евентуално да стане заменка, така ли? 
Стоил Карагьозов: Да, след промяна на статута на земята. 
Стоян Гарчев: Значи, има решение на ОбС от преди години, че се забраняват всякакви решения 

за заменки с община Антон. Всеки иска нещо да заменя. Който иска нещо го купува и толкова. Не 
се заменя. Аз съм абсолютно „ПРОТИВ”. 

Стоил Карагьозов: Но дори и да се продава, пак ще трябва да се премине по тази процедура. 
Хубаво, щом има такова старо решение – не сме го коментирали. Но дори и да се процедира за 
продажба тази земя, пак трябва да се мине по тази процедура – да се актува и да и се промени 
статута, защото публична собственост можем само да я отдаваме под наем. 

Стоян Гарчев: Доколкото знам и по принцип са забранени заменките. 
Цвятко Лумбев: Не е отпаднало още. 
Стоил Карагьозов: Не е отпаднал мораториума на Областния управител, макар че принципно 

това може да стане с обществено обсъждане и с решение на ОбС. Нека от общинска администрация 
ни представят това решение за забрана на заменките, макар че това не отменя задълженията на ОбА 
за процедиране на въпросния имот. 

Тодор Виделов (жител на община Антон): Кажете кой е този толкова хубав имот че го криете и 
не казвате къде е. Може и други да се появят да го искат. 

Стоил Карагьозов: Той при всички случай ще се обяви, защото в момента е отдаден под наем. 
Играли са го на търг за отдаване под наем и са го спечелили и в момента го ползват под наем. Ако 
се стигне до процедура за продажба пак ще бъде публично обявен. 

Дончо Петров (жител на община Антон): Договорите там са 4-ри годишни. 
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Стоил Карагьозов: Тогава пак ще се процедира, но за да се пристъпи към каквото и да е 
последващо действие трябва първо това да се проиграе като процедура. 

Цвятко Лумбев: Ако има решение против заменките, нека да се предостави на ОбС-Антон и 
никакви действия – това са само разходи. 

Стоян Гарчев: Заменки не се правят от години. 
Татяна Семкова: Предложението е да се отхвърли молбата и да се гледа на следващо заседание, 

така ли? 
Стоил Карагьозов: Да се представи въпросното решение, което третира забраната за заменките 

и направо го оставяме за разлеждане на следващото заседание. 
Цветан Маринов (жител на община Антон): Не, ако трябва да се актува, дори и да е за 

продажба. 
Стоил Карагьозов: В момента говорим за заменка. Докладната записка е за заменка. Когато след 

изтичане на наемния срок постъпи Молба за продажба, тогава коментираме друго. Към днешна дата 
това е варианта. 

След подробни обсъждания, решение по докладната записка не бе взето. 
 

• По Докладна записка с вх.4 №53-В/ 01.02.2013 година относно Заявление – Молба от 
наследници Главчеви. 

Цонка Гешева: Фамилия Главчеви желаят да се урегулира техен имот, намиращ се в УПИ Х-
763, кв.3. Това е стария път за гарата в западния край на селото. От този стар път им се придават 24 
м2, за да могат да оправят регулацията на техния имот и да започнат делба. Предлагам ви да вземете 
решение за възлагане на експертна оценка на тези квадратни метри, след което да се пристъпи към 
действия по продажба. Ние имаме право да продаваме само на тях, защото всъщност на тях се 
придава тази земя. 

Стоил Карагьозов: Комисията по ТСУ, след като разгледа докладната записка, дава съгласие за 
изготвяне на експертна оценка за остойностяване на придаваемата площ по регулация. 

Татяна Семкова: Други коментари? Нека да гласуваме! 
 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 9 

гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Стоян 
Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, Общински съвет Антон 
взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 9 0  

1. Дава съгласие да продаде 24 м2 от стар общински път, за да бъде урегулирана собствеността 
на УПИ Х-763, кв.3, село Антон. 

2. Дава право на Кмета на община Антон да възложи Експертна оценка на земята на Експерт 
оценител и последващи действия за продажбата на земята и урегулирането на собствеността. 

 
• По Докладна записка с вх.4 №52-А/ 01.02.2013 година относно  Предложение с вх.4 №52-

А/ 01.02.2013 година от жители на село Антон. 
Цонка Гешева: Молбата на гражданите е втората или трета под ред, която пристига в 

Общината. Става въпрос за ул. „Стефан Стамболов”, в участъка от Неда Гостева до Доля Цанова и 
ул. „Мир”, където живее Соня Гарчева. Жителите желаят да бъдат асфалтирани т.е. 
реконструирани. Представяме докладната записка за ваше сведение и сме длъжни да уведомим 
гражданите за ситуацията. Улица „Стефан Стамболов” е включена в проект „Реконструкция улици” 
ІІ-ри етап, който се надяваме да входираме в скоро време в ДФЗ, да ни бъде утвърден като проект и 
да работим по него. Улица „Мир” обаче трябва да остане за ІІІ-ти етап, тъй като в този етап не 
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можем да правим корекции и включвания на други улици. За това ви предлагам да вземете решение 
да отговорим на гражданите, че едната улица ще бъде реконструирана, а другата ще бъде включена 
в ІІІ-ти етап „Реконструкция улици”. 

Николай Маджаров (жител на община Антон): Аз искам да попитам отчете ли се другия проект 
за асфалтирането,  за който мина годината. 

Цонка Гешева: Обяснявам. Обектът приключи към края на септември. Фирмата обаче не беше 
представила съответните бетонови дневници и разни други технически документации, които са 
необходими, за да се отчете обекта. С дата края на ноември е подписан Акт 15 за това, че обектът е 
приключил (технически изграждането му) и са направени констатации, които фирмата трябва да 
отстрани. Изчакваме техническия доклад, който трябва да направи строителния надзор, за да може 
архитекта да състави Акт 16 и да влезе обекта в експлоатация. След това ще пристъпим към Акт 19, 
и входиране на документи в ДФЗ за окончателно плащане. Така че всъщност по техническата част: 
Акт 15 е подписан, но чакаме останалите документи да се представят, за да можем ние да подходим 
към отчитането на обекта пред ДФЗ. 

Николай Маджаров (жител на община Антон): А преди да се отчете този обект, може ли да 
кандидатстваме с друго асфалтиране? 

Цонка Гешева: Там е работата, че очакваме да отпадне забраната за кандидатстване по Мерки 
321 и 322 преди окончателно отчитане на изпълнявани проекти. Надяваме се до няколко седмици, 
най-късно до края на февруари да получим доклада от строителния надзор, за да може да издадем 
Акт 16 и вече да започне отчитането на обекта. В ДФЗ нещата са малко по-различни, за разлика от 
МРРБ, където трябва да платим предварително. В ДФЗ можем да входираме документите и да 
чакаме да дойдат пари, а с фирмата да се разплащаме в последствие. И по двата обекта, както 
„Реконструкция площад”, така и „Реконструкция улици” имаше доста забележки от техническо 
естество. Изпълнението на СМР не беше с добро качество. Имаше хлопащи плочки, паднали 
бордюри, счупена лампа, отлепена настилката на детската площадка. Фирмата непрекъснато идва 
отстранява нередности, но други неща пък се развалят. Акт 15 обаче е подписан. Между другото 
обекта не се счита за приключил официално, докато няма Акт 16. Когато получим документацията 
от строителния надзор тогава вече ще подпишем въпросния документ, с което окончателно се счита 
че обекта е приключил, без да е плащано обаче. 

За ІІ-ри етап улици, понеже стана въпрос, той е много обемен като проект, включени са много 
улици. Оказа се, че проектът всъщност не е представян в РИОСВ за експертна оценка. Не беше 
съгласуван и с други областни институции, а също така не беше ни представен с всичките му части. 
За да бъде входиран в РИОСВ, преди около две седмици го качихме, както на сайта, така и като 
публична обява на иформационните табла. Днес изтича този срок и в понеделник го представяме в 
РИОСВ за експертна оценка и вече имаме пълна готовност да кандидатстваме, стига да отворят 
мярката, която между другото все още не е отворена. Имаме готовност за входиране на документите 
по проектите, само чакаме фирмата да си достави пълната техническа документация. Изпълнението 
на обекта всъщност се удължи. Фирмата – изпълнител беше спечелила търга с това, че беше 
обещала да изпълни обекта за шест месеца. Но миналата година „благодарение на това”, че зимата 
беше много жестока се наложи с Акт 10 да „замразим” обекта и по-късно да го „размразим”, т.е. 
удължихме срока на действието на договора. Има също клауза в договора, по която ако фирмата 
има просрочие, трябва да бъде глобена с 0,05% върху СМР за всеки просрочен ден. Сумите, които 
трябва да им бъдат удържани са около 30 000-40 000 лв.  

Стоил Карагьозов: Комисията е на мнение, че този казус не е за решение, а е просто за 
сведение. 

Татяна Семкова: В такъв случай преминаваме към следващата докладна записка. 
 

• По Докладна записка с вх.4 №50-А/ 01.02.2013 година относно Молба с вх.4 №2/ 
02.01.2013 година от Атанас Христов Стефанов. 

Цонка Гешева: Г-н Атанас Христов Стефанов желае да му бъдат отдадени под наем 35 дка имот 
– пасище и мера, общинска собственост. Обикновено в Общината пристигат конкретни молби за 
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конкретни земи, а г-н Стефанов не е посочил коя земя точно желае да бъде отдадена под наем. 
Нещо повече, ако желае да наема земите като пасище, трябва да представи справка за броя животни, 
с които разполага. Въпреки всичко ви предлагам, тъй като има и други запитвания да ми дадете 
право до края на месец март да обявим търг за останалите свободни пасища, мери и ниви, които да 
отдадем под наем. 

Стоил Карагьозов: Според мен не трябва да е персонално само за един, защото може и да има за 
други желаещи. 

Цонка Гешева: За това ще обявим всички свободни пасища, мери и ниви. 
Дончо Петров (жител на община Антон): Може ли да кажа нещо? Добре е пасищата и мерите да 

се обявят март месец, защото тогава вече всеки си подготвя кой за косене, кой за паша. Търга, който 
беше през ноември-декември…. Ние вече бяхме посяли нивите. За това има вече жалба, за това и 
тук сме повечето, които се занимават със земеделски земи и посеви. Нека тези неща се правят 
навреме! Примерно, ако този търг беше направен през август…. Аз обработвам един масив, а в 
средата има едно парче земя на Общината, друг човек обработва друг масив – в средата има едно 
парче на Общината. Ние няма да ги заобикаляме и вече сме ги посяли. Мина търга….. 

Марин Костов (жител на община Антон): И нищо на лице. 
Цонка Гешева: И не подписахте договорите! 
Дончо Петров (жител на община Антон): Не, по простата причина…. Аз в жалбата съм го 

описал. Като стигнете до нея ще обясня по-подробно. Но за това е добре март месец. За 
обработваемите земи, по-добре търговете да са през август, когато се е ожънало вече. 

Стоил Карагьозов: Комисията разгледа докладната записка и предлага да се вземе решение за 
обявяването на търг. 

Татяна Семкова: Да гласуваме! 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 9 

гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Стоян 
Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, Общински съвет Антон 
взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 9 1  

Дава право на Кмета на община Антон да обяви до края на месец март 2013 година, търг за 
отдаване на свободни имоти – ниви, пасища и мери с начални цени, съгласно чл.21, т.7 от 
Наредбата за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги. 
 

 
• По Жалба с вх.4 №49/ 01.02.2013 година от Дончо Петров и Жалба с вх.4 №47/ 01.02.2013 

година от Марин Костов. 
Цонка Гешева: Госпожо Председател, госпожи и господа съветници, уважаеми граждани, има 

постъпили четири жалби срещу мен от лицата Дончо Петров и Марин Костов, във връзка с 
проведен търг на 06.12.2012 година, а също така че не съм отговорила на други техни жалби. 
Веднага след провеждането на търга, който се проведе в началото на месец ноември, пристигна 
сигнал, че са участвали лица, които не се си платили задълженията към Общината, както е според 
Наредбата и което беше по наш пропуск се наложи да анулираме търга. Беше насрочен нов търг за 
06.12.2012 година. на 05.12.2012 година бяха входирани две жалби, с които казваха, че в Наредбата 
не е уточнено точно какво означава близки и какво означава далечни земи. Защото по Наредбата, 
приета от ОбС – Антон е казано, че нивите, които са на близко разстояние са с начална цена 
двадесет лева за отдаване под наем, а които са на далечно – десет лева. Отговорът от юриста е, че 
Председателят на комисията, която е утвърдена, обяснява на самия търг кое е близко и кое е 
далечно. Между другото този отговор е даден на самия търг на 06.12.2012 година. На търга са се 
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явили и двамата господа – Петров и Костов – наддавали са за имотите и са спечелили. След което 
съгласно Наредбата трябваше да сключим договори с тях. Договорите бяха подготвени и хората 
бяха поканени да сключат договори с Общината. Те отказаха да подпишат за тези имоти, 
независимо че в хода на цялата тази работа си бяха насяли нивите. На практика към днешна дата, 
единствено Марин Костов има подписан договор за част от имотите, които е спечелил. Дончо 
Петров е отказал да ги подпише. Отговорът на Чавдар Пенчев е, че след като в 14-дневен срок от 
проведения търг не е направено възражение, Кмета е длъжен да отдаде имотите на втория класиран 
участник в търга. При това положение следва да обявя, че нивите, които са спечелени от двамата и 
за които не са подписани договори, съгласно Наредбата, са предложени на втория участник. Това е 
обяснението по тези две жалби. Що се касае до това, че не съм отговорила писмено на жалбите им 
от 05.12.2012 година – да, наистина няма писмен отговор, но устен отговор е даден на самия търг от 
юриста Чавдар Пенчев. 

Марин Костов (жител на община Антон): На 05.12.2012 година, в самите жалби, които 
подадохме, ясно и конкретно бяхме написали, че в заповедта за търга пишеше от края на селото до 
2 км. и над 2 км. В наредбата обаче това нещо го няма. 

Дончо Петров (жител на община Антон): В Наредбата на община Антон е написано „за района 
на селото”. В „района на селото” – това го разбирам като 20 лв./ дка за тези имоти, които са близо 
до крайните къщи, а не до 2 км. от самото село. До 2 км. е 90% от обработваемата земя на село 
Антон. По тази логика 2 км. са и от излизането на селото до „Дълбочица”, 2 км. е и до разклона за 
влизане в Антон, а 2 км. е и до паметника. Ние повече земи нямаме. 

Мария Вътева: А защо не се отказахте да участвате в търга? Това е ваше право. 
Дончо Петров (жител на община Антон): Ние не искаме да се отказваме от търга. Който иска да 

вземе даден имот може да наддава и до 100 лв. Ние искаме цената, която е 20 лв./дка за близките 
имоти да стане 10 лв., защото ние, повечето присъстващи тук обработваме по 3000 дка земя. При 
10лв. „горница”, хората започват да се повдигат. Това на нас ни излиза около 300 000 лв. Ние сме си 
платили данъците в Общината, платили сме си и наемите. Не може така. То си го пише ясно в 
Наредбата – в района на селото, а не до 2 км. Можеше търга пак да се отложи. Можеше Общински 
съвет да направи нещо. Аз не го правя специално за мен или някой друг. Който иска може да 
наддава за определен имот от 10 лв./дка до 200 лв. от това ще спечели само Общината. Става въпрос 
за определената цена, защото в цяло село хората гледат и казват, че щом Общината е определила по 
20 лв./дка, трябва и на тях да даваме по 20 лв./дка, а това е убийствено. 

Марин Костов (жител на община Антон): В този случай, 90 % от обработваемата земя попада в 
определените земи до 2 км. 

Стоил Карагьозов: Колко време преди самия търг се публикува тази обява?! Имали сте 
предостатъчно законов срок след обнародване на обявата да я атакувате в съда и в КЗК.  

Дончо Петров (жител на община Антон): Никой не е искал да се занимава със съда. Писали сме 
до госпожа Гешева. 

Стоил Карагьозов: Не става така. Това, което ви обясних е единствения начин след като една 
обява за търг е била обнародвана да бъде променена. 

Стоян Гарчев: Аз искам само да попитам, защото не ми стана ясно. Те претендират, че цената е 
висока. В обявата пише ли 20 лв.? 

Стоил Карагьозов: Пише го и тази обява е стояла публикувана, както е по законоустановен 
срок. Има обява, която регламентира кое е близко за конкретния търг, тя не регламентира 
Наредбата. 

Дончо Петров (жител на община Антон): Ние сме подали жалба до г-жа Гешева, за да вземе 
някакво отношение по въпроса. 

Стоил Карагьозов: Не до г-жа Гешева, трябвало е да подадете жалба до КЗК. Другото, което 
пропускате, след провеждането на търга, ако смятате, че има подвеждаща информация, тогава пак 
имате 14 дни за КЗК. С явяването си на търга сте се съгласили с условията. Освен всичко друго, 
дори и наддавате по време на търга, което означава, че още един път се съгласявате с условията. 



Страница 22 от 33 
 

След като търга е проведен на 06.12.2012 година, на 01.02.2013 година, т.е. 45 дни след това пускате 
жалба след като вече са изтекли всички законови срокове. 

Мария Вътева: Бяхме се посъветвали с юриста за това кое е близко и кое е далечно и той каза, 
че това го определя Комисията и Председателя. 

Дончо Петров (жител на община Антон): Да, но тогава нещата стават в разрез с ОбС и по-точно 
с решенията на ОбС. 

Мария Вътева: Как така в разрез? „В района на селото” – и 2 км. са в района на селото. 
Стоил Карагьозов: Хубаво, съгласни сме, че има противоречие с Наредбата, но това 

противоречие не се решава 45 дни след като е минало събитието. Решава се или преди него или в 
законовия срок след него. 

Дончо Петров (жител на община Антон): Значи ние сме си виновни, че не сме отишли да се 
жалим в съда?! 

Стоил Карагьозов: Да, точно така. 
Марин Костов (жител на община Антон): Обяснете ни с две думи от тук нататък по Наредбата 

ли ще се играят търговете или както го реши Комисията? 
Стоил Карагьозов: Както е обявено в заповедта за обявяването на търга. Когато не сте съгласни с 
това, което е обявено за търга има начин как да се възразява. 

Дончо Петров (жител на община Антон): И никъде не пише, че са четири годишни договорите, 
а сега се подписват такива. Ако тогава знаехме, че са 4-годишни договорите можеше да наддадем и 
до 200 лв./дка, защото ще си ги ползваме 4 години. 

Марин Костов (жител на община Антон): За това никой не ни беше уведомил. 
Стоил Карагьозов: В тръжните условия не са ли записани сроковете на договорите? 
Дончо Петров (жител на община Антон): Г-жа Гешева и администрацията да погледнат. Никъде 

не пише, че договорите са за 4 години. Поканват ни да подпишем договорите чак, когато сроковете 
за жалене са минали. Ние какво да направим? 

Мария Вътева:  Прекалено толеранси ви направихме специално на вас двамата. 
Дончо Петров (жител на община Антон): Вие ни изпращате писмото и ние идваме в 7-дневен 

срок. Дойдох, видях цените и не подписах, по простата причина, че никъде не пишеше за 4-годишен 
договор. Още един казус – никъде не пишеше, че са 4-годишни тези договори. Нито в Заповедта, 
нито в обявлението – никъде. 

Цонка Гешева: Обявата не е пред мен и в момента не мога да ви отговоря. 
Дончо Петров (жител на община Антон): Мисля, че трябва да се вземе някакво решение, какво 

ще се прави от тук нататък. За мен решението е обработваемата земя да се дава през месец август, а 
не ноември или декември, когато вече е засято. Вярно, че ние сме си виновни, че сме насяли. Никой 
не ни е накарал на сила. 

Мария Вътева: Така е. 
Дончо Петров (жител на община Антон): Аз не казвам, че не е така. 
Цвятко Лумбев: Тук изниква и друг момент. Мен ако питате и месец август е късно, защото 

като подадете по една жалба и търга се анулира…. 
Дончо Петров (жител на община Антон): Съгласен съм. Тогава да ги обявят всичките през март 

месец. Аз нямам нищо против. 
Стоил Карагьозов: Трябва да е през март, за да има време и за жалене. 
Дончо Петров (жител на община Антон): Да, прав сте. Но има още един казус – от тук нататък 

ние какво да правим като договорите са за 4 години. Когато се отдаваха пасищата ясно се каза, че са 
за 4 години, а тук сега никъде не го пише. 

Цветан Маринов (жител на община Антон): И за пасищата не са за 4 години. За пасищата всяка 
година се декларират от ветеринарен лекар броя животни. Всяка година може да се анулира 
договора. 

Цонка Гешева: Точно така е. 
Дончо Петров (жител на община Антон): Съгласен съм, нямам нищо против. Но в момента 

искаме решение по нашите жалби. 
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Георги Костов (жител на община Антон): И аз имам един въпрос. Понеже и аз участвах в този 
търг, моля Общинския съвет да се произнесе, защото от една страна, както вече казаха нивите, 
(които съм спечелил и съм си платил наема по договора) са вече насети. Така стана и миналата 
година – платих си наема, но хората си обработиха земята. 

Дончо Петров (жител на община Антон): Аз ще Ви ги оставя. Не става въпрос за нас двамата. 
Става въпрос да се вземе принципно решение. Няма проблем. 

Марин Костов (жител на община Антон): Въпроса тук е да се определи това близко и далечно. 
Защото след като близко е до 2 км., не остава много от обработваемата земя, която е на далечно 
разстояние. 

Мария Вътева: В този случай можем да кажем кое е близко и кое е далечно. Да, Вашето 
виждане за близко е едно, а моето е друго. Тук просто не е изчистен текста. 

Дончо Петров (жител на община Антон): Добре, нямам нищо против, но никъде не го пише в 
обявлението. 

Цветан Маринов (жител на община Антон): Другото нещо – ако може нека се вземе решение за 
по-дългосрочен период. Знаете, че изискванията са минимум 5 години. 

Дончо Петров (жител на община Антон): Съгласен съм и за 5 години да ги отдават. Всеки ще си 
направи сметка, но нека го пише в обявлението. Нашето предложение за тази година е да си платим 
наемите и март месец всички имоти да се играят на търг, където има общинска земя – обработваема 
(без тези пасища, които ги играхме) и вече, който си ги спечели за 5 или 10 години да си ги ползва. 

Стоян Гарчев: Има ли подписани договори? 
Дончо Петров (жител на община Антон): Доколкото знам има. 
Стоян Гарчев: И тях какво ще ги правим? Ако и другите, които имат подписани договори са 

съгласни с Вас – става. 
Дончо Петров (жител на община Антон): Подписаните договори са на г-н Костов и на г-н 

Маринов. 
Стоян Гарчев: Можем да вземем решение. Вие сте си подписали договорите. Ако вие сте 

съгласни и си пуснете заедно (тези, които са подписали договорите) молба за нов търг, другото ще 
се поеме от Общината за промяната на Наредбата и ще се опише по-точно. 

Цвятко Лумбев: Да, но близостта за всяко едно нещо е различна. Районът на селото може и да е 
до 2 м. за някои неща, за други -  район може да е до последната къща на селото. 

Дончо Петров (жител на община Антон): Да, така е. Прав сте. 
Цвятко Лумбев: Това трябва да се уточни. 
Дончо Петров (жител на община Антон): Да се вземе решение от ОбС и да се определи точно, 

за да се знае. 
Цветан Маринов (жител на община Антон): Най-добре е да се определи цена по категория. 
Стоил Карагьозов: След като това е внесено само като жалба, ние решение в момента не можем 

да вземем, защото няма докладна записка от Кмета на Общината. Можем да дадем предложение на 
Кмета да подготви актуализация на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на община Антон, в която да се регламентира специално за 
селскостопанските имоти, тъй като цените са за близко и далечно разстояние, кое да се третира като 
близко и кое далече. При следващото мероприятие за отдаване под наем, което ще е през март 
месец, това нещо вече да бъде актуализирано и тогава да ни бъде предложено с докладна записка, за 
да може по някакъв начин да се отговори на двете жалби. По жалбите отговорът, които може да се 
даде е да се актуализира Наредбата. 

Дончо Петров (жител на община Антон): Какво ще се прави с договорите – това са 4 години. 
Всеки знаеше, че става въпрос за една година. 

Мария Вътева: Да не спорим, но в старата заповед беше уточнено това нещо.  
Дончо Петров (жител на община Антон): Спорим, защото следващата година ще се получи 

същото и пак ще е 20 лв./ дка, а на сто декара по 10 лв. „горница” са 1000 лв. на годината. 
Стил Карагьозов: Предложението ми е да се актуализира Наредбата. 
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Цвятко Лумбев: Другият вариант е, както вече каза г-н Гарчев да се откажат от договорите и да 
се направи нов търг. 

Стоил Карагьозов: Вижте сега. Нов търг, но когато и втория класиран е поканен и не се яви да 
го сключи и няма реално сключен договор. Чак тогава може да се проиграе нов търг. 

Дончо Петров (жител на община Антон): Добре, тогава не искаме нов търг, но подписаните 
договори са за 4 години, а на търга трябваше да са за една.  

Стоил Карагьозов: Това не сме го разглеждали и не сме го коментирали, а и от жалбите не става 
ясно, че има и такъв казус. 

Йордан Иванов (жител на община Антон): И това е малко спорно, защото мисля, че подписах 
договор за една година, а платих таксата за четири, което е по мое желание. Не пише, че е четири, 
просто аз си платих за четири, понеже исках за по-дълъг период да използвам имота. 

Марин Костов (жител на община Антон): За този търг ли става въпрос? Сега ли сте подписал 
договора? 

Йордан Иванов (жител на община Антон): Да. 
Марин Костов (жител на община Антон): Аз сутринта съм го подписал и в договора си пише за 

четири години. 
Дончо Петров (жител на община Антон): За нас по-дълъг срок е по-добрия вариант, но на самия 

търг ние не знаехме, че договорите ще са за четири години. 
Цветан Маринов (жител на община Антон): Другият момент е щом г-н Петров е знаел, че имота 

е на Общината и го е насял, защо не е подал молба преди това? 
Йордан Иванов (жител на община Антон): Той си призна това като грешка. 
Дончо Петров (жител на община Антон): Аз, г-н Маринов казах, че ще Ви ги оставя. Не споря 

за това. Насял съм 3000 дка, няма да правя проблем за 100 декара на Общината. Ще ги оставя, 
защото Вие сте си ги спечелили реално и ще си платите. За това нищо не казвам и нямам нищо 
против. Но с тези 4-годишни договори не става. Повечето парчета са в средата на блоковете. 

Радко Георгиев (жител на община Антон): Аз имам друг въпрос. Как ще процедирате с 
животните? Днес имам животни, а утре ги продавам. Пасищата в този случай си остават, така ли? 
Днес идвам и показвам от доктора фалшивия документ за броя животни и утре ги продавам. 

Цвятко Лумбев: Дали документа е фалшив или не, го доказва друг. Това се доказва само в съда. 
Радко Георгиев (жител на община Антон): Ами, ако се докаже при нас, че документа е фалшив, 

тогава какво ще поискате? 
Цвятко Лумбев: Пред кого да се докаже. 
Радко Георгиев (жител на община Антон): Пред Вас. 
Цвятко Лумбев: Аз какъв съм, за да го доказвате пред мен. 
Радко Георгиев (жител на община Антон): Общински съветник, тук сте, за да гласувате. 
Цвятко Лумбев: Това е съвсем различно нещо. Може да се докаже в съда. Както е по закон. 

Всяка година трябва да се заявява броя животни. 
Стоил Карагьозов: Общински съвет не е разследващ орган. 
Дончо Петров (жител на община Антон): Повечето присъстващи сме дошли тук, за да се вземе 

някакво решение за земята. Дали ще се отдава за четири години, дали ще е за една и какво ще е 
положението? Всички знаят за какво става въпрос. Има местене от едно на друго място. Ако не се 
разбираме и всеки започне да иска парчета от всеки блок?! Искаме да знаем какво ще се случи с 
това нещо. 

Стоил Карагьозов: Както вече казахме, ще се внесе докладна записка от Кмета и тогава ще 
вземаме решение. Нека го коментираме, когато имаме внесена докладна записка. Вие вече сте дали 
предложение, нека оставим Общинска администрация да го обработи и тогава ще гласуваме. Към 
днешна дата не можем да решаваме предварително. 

Цонка Гешева: Вашата жалба е конкретно за това, че няма конкретно уточнение кое е близко и 
кое далечно разстояние.  

Мария Вътева: Може ли само да задам един въпрос към г-н Дончо Петров? Какво правим в 
случая, когато Вие сте наддавал до 32 лв.? 
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Дончо Петров: Аз съм наддавал за определен имот, а ако знаех, че става въпрос за 4-годишни 
договори можеше да наддавам и до 200 лв. 

Цветан Маринов: Ако е възможно на този търг през март месец нека да се увеличи периода. 
След подробни обсъждания, решение по двете жалби не бе взето. 
 

• По Докладна записка с вх.4 №53-А/ 01.02.2013 година относно Решение №116 от 
Протокол №11/ 29.06.2012 година на ОбС-Антон. 

Цонка Гешева: Г-жо Председател, дами и господа съветници, уважаеми граждани, с Решение 
№116 от Протокол №11/ 29.06.2012 година на ОбС-Антон, ми бе дадено право да възложа 
експертна оценка на имот №137 016 в местност „Над село” и последващи действия за продажбата 
му. Тъй като оценката бе изготвена на 21.01.2013 година сега внасяме докладна записка за 
утвърждаване на първоначалната стойност на имота. Лицензираният експерт е дал цена на декар 
975 лв., а хонорарът, който сме заплатили за изготвянето на тази експертна оценка е 165 лв. 
допуснали сме грешка с цента в докладната записка, но стана ясно, че цената на целия имот плюс 
цената за изготвяне на Експертната оценка всъщност е 2130,60 лв. 

Маруся Атанасова: А може ли само да ни припомните кой беше подал молба за закупуването 
на този имот? 

Цонка Гешева: Молба е от г-н Георги Маринов Костов. Но както знаете ще има търг, разбира 
се. 

Стоил Карагьозов: Който и да е няма значение, цената е определена от вещото лице и ние в 
случая гласуваме цената. 

Маруся Атанасова: Няма проблем, просто искахме да изясним нещата.  
Татяна Семкова: Да гласуваме! 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация с 9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся 
Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, 
Стоян Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, Общински съвет 
Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 9 2  

Утвърждава начална продажна стойност на поземлен имот №137 016 в местността „Над село” в 
землището на село Антон в размер на 2130,60 лв./ дка (две хиляди сто и тридесет лева и шестдесет 
стотинки), формирана, както следва: 
� 975 лв./ дка по оценка на лицензиран експерт; 
� 165 лв. – хонорар заплатен от Общината за Експертната оценка. 

 

• По Докладна записка с вх.4 №52-D/ 01.02.2013 година относно освобождаване от такса 
битови отпадъци. 

Цонка Гешева: С Наредбата за събирането на такса смет е записано, че молбите за 
освобождаване от такава такса се събират до края на месец декември. На предишното заседание от 
18.12.2012 година вие взехте решение и не освободихте от такса смет хората, които бяха подали 
молби. Но след тази дата, в общинска администрация постъпиха още молби за освобождаване от 
такса битови отпадъци и тъй като те са подадени в законоустановения срок съм длъжна да ги 
представя на вниманието ви за вземане на решение. Те са от  Сергей Тодоров Марков, Румен 
Тодоров Марков и от „ЧЕЗ Разпределение България АД”. В докладната сме оставили правото вие да 
решите, но всъщност не трябва да ги освобождаваме. 

Татяна Семкова: Да гласуваме! 
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На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 
9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Стоян 
Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, Общински съвет Антон 
взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 9 3  

Отхвърля: 
1. Декларация с вх.4 №736/ 28.12.2012 година от Сергей Тодоров Марков; 
2. Декларация с вх.4 №735/ 28.12.2012 година от Румен Тодоров Марков; 
3. Писмо с вх.2 №367/ 19.12.2012 година „ЧЕЗ Разпределение България” АД 

 
• По Докладна записка с вх.4 №41/ 30.01.2013 година относно Отчет на разходите за 

командировки на Кмета на община Антон. 
Цонка Гешева: Описали сме ги в докладната записка. 
Стоян Гарчев: Разгледано е на комисия. 
Татяна Семкова: След като няма въпроси и коментари преминаваме към гласуване. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 

9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Стоян 
Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, Общински съвет Антон 
взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 9 4  

Приема отчет на разходите за командировки на Кмета на община Антон  към 31.12.2012 
година. 
 
 

• По Докладна записка с вх.4 №42/ 30.01.2013 година относно Състояние на общинския 
дълг на община Антон към 31.12.2012 година. 

Цонка Гешева: Всъщност община Антон няма поет дълг. 
Мария Вътева: Това обикновено се представя в отделна докладна записка. 
Татяна Семкова: След като няма въпроси и коментари преминаваме към гласуване. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 

9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Стоян 
Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, Общински съвет Антон 
взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 9 5  

Приема информацията за състоянието на общинския дълг на община Антон към 31.12.2012 
година, а именно: 

- Община Антон няма поет дълг към 31.12.2012 година. 
- Община Антон няма издадено гаранции. 
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• По Докладна записка с вх.4 №43/ 30.01.2013 година относно Отчет към 31.12.2012 година 
на ТБО и План-сметка за Такса битови отпадъци за 2013 година по Приложения. 

Маруся Атанасова: Комисията по бюджет предлага на ОбС-Антон да приемем Отчет към 
31.12.2012 година на ТБО и План-сметка за Такса битови отпадъци за 2013 година. 

Татяна Семкова: Да гласуваме! 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 

9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Стоян 
Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, Общински съвет Антон 
взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 9 6  

Приема Отчет към 31.12.2012г на изпълнението на Такса битови отпадъци по прихода и по 
разхода и Примерна план-сметка за размера на такса битови отпадъци за 2012 г. на община Антон 
по приложения, както следва: 

• Приложение №1 
• Приложение №2 

 
 

Приложение №1 

 

О   Т   Ч   Е  Т 

Към 31.12.2012г на изпълнението на Такса битови отпадъци по прихода и по разхода 

І.  По прихода - 23358.00лв 

ІІ. По разхода - 41 327.00лв в т.ч. 

№ по 

ред 

Дейности Приходи 

по план 2012 

Разходи 

по план 2012 

Отчет 

,разходи 

към 

31.12.2012г 

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/: 

1027,00 1027,00 0.00 

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 37225.44 

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 2964.48 

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 1137.77 

 Общо: 35933.00 35933.00 41327.69 
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     Приложение№2 

 

ПРИМЕРНА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2012 г. 

База Данъчна 

основа 2012 

Размер 
промили 

ТБО в 
абсолютна 

стойност 

2011 

Данъчна 

основа 2013 

Размер 
промили 

ТБО в 
абсолютна 

стойност 

2012 

Данъчна оценка 

на нежилищни 
имоти 

1067429 7%о 7472.00 1041410.14 7%о 7289.87 

Данъчна оценка 

на жилищни имоти 

8131578 3.5%о 28461.00 8420399.80 3.5%о 29471.39 

Данъчна оценка 

на  имотите,за 

които са подадени 

молби ,че няма да 

се ползват през 
годината 

0 0.2%о 0.00 0 0.2%о 0 

 

 - - 35933.00 

За 2012 

- - 36761.26 

За 2013г 

 

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, предлагам План – сметка за такса „Битови отпадъци” за 2013г. 

на стойност 36761,00/тридесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и един 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/: 

1050,00 1050,00 

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/: 

28784,00 28784,00 

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: 

4930,00 4930,00 

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/: 

1997,00 1997,00 

 Общо: 36761,00 36761,00 

 

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, предлагам следния План – приходи за размера на такса „Битови 

отпадъци” за 2013г. на стойност 36761,00/тридесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и 

един 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     842,00 лв.  
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               за нежилищни имоти – 0,2 промила –  очакван приход   208,00лв.   

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    23577 лв. 

за нежилищни имоти     – 5,0 промила – очакван приход     5207 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     3368лв. 

за нежилищни имоти     – 1,5 промила –  очакван приход    1562 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     1684 лв. 

за нежилищни имоти    – 0,3 промила – очакван приход     312 лв.  

 
• По Писмо с изх.4 №6/ 14.01.2013 година относно заплатена такса битови отпадъци от 

юридически лица за 2012 година. 
Цонка Гешева: Само да допълня, че Иван Христов Ганчовски, Николай Лещаров и Атанас 

Петков са физически лица, които са регистрирали търговски обекти в частните си имоти, т.е за тези 
лица промилите са 3,5%о, а за останалите са 7%о такса смет. 

Мария Вътева: Да, така е за физическите лица се плаща такса битови отпадъци 3,5%о, а за 
юридическите - 7%о. 

Цонка Гешева: Декларациите, както знаете, се подават лично и не могат да се поправят. 
 
• По Докладна записка с вх.4 №12/ 11.01.2013 година относно отпускане на еднократна 

помощ за новородени през 2013 година. 
Маруся Атанасова: Комисията по бюджет предлага на ОбС-Антон да приемем предложението 

на Кмета за отпускане на такава еднократна помощ в размер на 150 лв. на дете, за всички 
новородени през 2013 година, с постоянен адрес на майката в община Антон повече от шест месеца. 

Татяна Семкова: Преминаваме към гласуване! 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 

9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Стоян 
Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, Общински съвет Антон 
взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 9 7  

1. Дават своето съгласие да се отпуснат средства за еднократна помощ в размер на 150 лв./ на 
дете, за всички новородени през 2013 година, с постоянен адрес на майката в община Антон 
повече от шест месеца. 

2. Средствата за това са заложени при разработване на Проекто-бюджет – 2013.  
 
• По Докладна записка с вх.4 №27-А/ 23.01.2013 година относно Приемане на Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за периода м. І – м. ХІІ 
2013 година на община Антон. 
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Цонка Гешева: Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за периода м. І – м. ХІІ 2013 година на община Антон беше качена на официалния сайт 
на община Антон в законоустановения срок. 

Мария Вътева: Доста е дълга като обем. 
Цонка Гешева: Предлагаме ви да я приемете. 
Стоил Карагьозов: Коментарът ми е, че при необходимост годишната програма ще се 

актуализира. 
Татяна Семкова: Преминаваме към гласуване! 
 
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 9 

гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Стоян 
Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, Общински съвет Антон 
взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 9 8  

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
периода м. І – м. ХІІ 2013 година на община Антон. 

 
• По Докладна записка с вх.4 №52-С/ 01.02.2013 година относно Заявление с вх.4 №18/ 

16.01.2013 година от д-р Емил Стоянов. 
Цонка Гешева: В докладната записка е описано. Д-р Емил Стоянов, който има договор със 

Здравната каса като личен лекар, иска да му бъде продължен договора за още една година. За 
предишния период, поради болест, д-р Стоянов подписа договора чак през месец юли. В докладната 
съм описала и това, че в много случаи той нарушава т.7 от Договора. При отсъствие обикновено 
слага надпис на вратата, че д-р Толинова преглежда в град Пирдоп, което е в ущърб на пациентите 
(жители на Антон). Предлагам ви да вземете решение да подновим договора с излишната клауза, че 
ако до три пъти бъде констатирано, че доктора не е на работното си място и няма определен 
заместник в Антон, договорът ще бъде прекратен. По проверките, които направихме през 
последната седмица се оказа, че там стои само сестрата, което е много честа практика. За разлика от 
него при д-р Болчев имаше още един лекар и дори преглеждаха и двамата. 

Радка Христова: Винаги е било така. И преди да се разболее д-р Стоянов. 
Маруся Атанасова: Това не е честа практика, а е постоянна. 
Цвятко Лумбев: Да отдадем помещенията под наем и задължително да има такава клауза в 

договора. 
Татяна Семкова: Преминаваме към гласуване! 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 

9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Стоян 
Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, Общински съвет Антон 
взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 9 9  

1. Дава право на Кмета на община Антон да продължи Договора с д-р Стоянов за една 
календарна година като в клаузите бъде изрично упоменато, че доктор Стоянов трябва да подсигури 
свой заместник, който да преглежда пациенти на територията на община Антон, в случай, че 
отсъства по уважителни причини и при три последователни безпричинни отсъствия договорът да 
бъде прекратен едностранно от страна на община Антон. 
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2. Договорът да бъде сключен по досега действащите цени за наем на площ, съгласно 
Наредбата за местните данъци и такси, приета от ОбС-Антон. 

 
• По Докладна записка с вх.4 №52/ 01.02.2013 година относно Общ устройствен план на 

община Антон. 
Цонка Гешева: Предоставили сме ви и приложение към тази докладна записка. Както вече 

казах и при обсъждането на Бюджета, ако не гласувате да възложим изработването на Общ 
устройствен план на община Антон, ще бъдем глобени с 10 000 лв., че не сме започнали процедура 
по изготвянето на такъв план. След което аз ще съм длъжна да започна действия по изработването 
на планово задание и същевременно да търсим средства от програма по мярка 1-7, защото самия 
план струва доста скъпо. Все пак ви предлагам да го гласувате, за да не търпим санкция. 

Стоил Карагьозов: В Решението да се добави „дава право на Кмета на Общината да възложи 
изработването на техническо задание за Общ устройствен план”, защото първо трябва да приемем 
техническо задание, а след това Общия устройствен план, което пък е обвързано със сроковете по 
ЗУТ. 

Татяна Семкова: Преминаваме към гласуване! 
 
 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местна администрация 

с 9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Стоян 
Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, Общински съвет Антон 
взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 0 0  

Дава право на Кмета на община Антон да възложи изработването на техническо задание на 
общ Устройствен план на Община Антон. 

 
• По Докладна записка с вх.4 №50/ 01.02.2013 година относно Декларация на Общински 

съвет-Антон за приемане и прилагане в дейността си на 12-те принципа на добро демократично 
управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво. 

Цонка Гешева: МРРБ поискаха с писмо да попълните приложените въпросници и да 
декларирате, че сте съгласни с Европейските принципи за добро демократично управление. 

Мария Вътева: Може би това е за новия програмен период. 
Николина Михова: Точно така. Трябва да бъдат поименно попълнени и придружени с доклад 

от Председателя на ОбС-Антон. 
Татяна Семкова: Да гласуваме! 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация 

с 9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова 
Атанасова, Радка Динкова Христова, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Стоян 
Иванов Гарчев, Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров, Общински съвет Антон 
взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 2 0 1  

Декларира, че община Антон приема и прилага в дейността си 12-те принципа на добро 
демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, които 
са: 
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1. Честно провеждане на изборите, представителност и гражданско общество; 
2. Отзивчивост; 
3. Ефикасност и ефективност; 
4. Откритост и прозрачност; 
5. Върховенство на закона; етично поведение; 
6. Етично поведение; 
7. Компетентност и капацитет; 
8. Иновации и отвореност за промени; 
9. Устойчивост и дългосрочна ориентация; 
10. Стабилно финансово управление; 
11. Човешки права, културно разнообразие и социално единство; 
12. Отчетност. 

 
• По Докладна записка с вх.4 №52-В/ 01.02.2013 година относно Молба с вх.2 №20А/ 

16.01.2013 година от Сашо Найденов Александров. 
Сашо Александров: Да дам малко разяснения, защото чух коментари. Става въпрос за два 

волейболни отбора – мъжки и дамски. Два дни участвахме в турнир в град Пирдоп. Това са 15 
човека. Носим престижни победи, прославяме името на Общината, а и бяхме единственото село, 
което участва в турнира. Молбата ми е да отпуснете тази сума за закупуването на храна, напитки и 
други такива неща. 

Татяна Семкова: Не е написано от къде да бъдат взети сумите? 
Цонка Гешева: Не е написано, защото виждате какъв е Бюджета на Общината. 
Маруся Атанасова: Аз обаче имам една забележка към г-н Александров. Не е коректно да се 

иска нещо след като парите вече са похарчени. 
Сашо Александров: Вие г-жо Атанасова, организирали ли сте хора за участие в турнир, за да 

видите за какво става въпрос? 
Маруся Атанасова: В днешния мобилен век имаше начин предварително да кажете. 
Сашо Александров: Става въпрос за това, че не съм подал Молбата по-рано. 
Татяна Семкова: На предишната сесия го изкоментирахме. Само да попитам от къде 

предлагате да бъдат взети сумите? 
Цонка Гешева: Пак ще бъде разход на Общинска администрация. 
Мария Вътева: В 42 14 като разход по решение на Общински съвет. 
Цонка Гешева: Пак ще отидат в разходи за общинска администрация. Тогава някоя госпожа 

може отново да ме попита какъв е този преразход. 
Сашо Александров: Добре, просто няма вече да участваме. Повече няма да организирам 

никакви мероприятия. 
Татяна Семкова: Само питаме. Нали трябва да посочим от къде ще бъдат взети сумите? 
Цвятко Лумбев: Въпросът е, че човека коректно попита за това на по-предходната сесия. 

Предупреди ни и просто не знаехме точната сума. 
Татяна Семкова: Така беше. След като разбрахме сумата, да ги гласуваме. Преминаваме към 

гласуване. 
 
В последващото гласуване не взе участие г-н Сашо Найденов Александров, поради конфликт 

на интереси. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 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, Иван Ненчев Червенков, Цвятко Райков Лумбев, Стоян 
Иванов Гарчев и Донка Маринова Николова, Общински съвет Антон взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 2 0 2  

1. Да бъде отпусната финансова помощ в размер на 200 лева за закупуване на храна и напитки 
за ВК „Вежен” Антон – мъже и жени. 

2. Сумите да бъдат взети от Общински бюджет по параграф 4214. 
 
• По Докладна записка с вх.4 №58/ 05.02.2013 година относно Частичен ремонт на тавана 

над сцената в читалищния салон и закупуване на отоплителни уреди. 
Татяна Семкова: Днес г-жа Николова ми предостави и втората оферта за ремонт на тавана на 

читалищния салон. 
Донка Николова: Имаме предвид да се направи изолация на тавана над сцената, при 

възможност там има метална конструкция, с цел по-добрата отопляемост, защото топлия въздух 
направо се изпарява нагоре. Предстои 3-то мартенски концерт, провеждат се ежедневни репетиции. 
Просто е необходимо и наложително. 

Цонка Гешева: Само да спомена, че Общински съвет не е органа, който ще гледа офертите. 
Донка Николова: Ние го представяме на вашето внимание, за да ви запознаем. 
Цонка Гешева: Освен това не знам как точно ще бъде изпълнено като се има предвид, че там  

има чиги и завеси. Ако се изпълни този таван „Армстронг” също ще има луфтове. 
Донка Николова: Има начин, от една фирма идваха и гледаха на място. 
Стоил Карагьозов: Има възможност да се използва носещата конструкция, за да се направи 

конструкция за окачения тава. Но този таван няма да е „Армстронг”, за да се оскъпява, а ще бъде 
обикновен гипсов картон с минерална вата, за да се спазят и противопожарните изисквания. 

Цонка Гешева: Но за това ще трябва да направим задание и чак тогава да съберем оферти. По 
принцип гласувайте съгласие за това нещо и ние ще си поемем процедурата като собственици на 
сградата. 

Стоил Карагьозов: Предвид сумата може и да бъде с възлагане без процедура. 
Татяна Семкова: Няма докладна записка от Кмета. 
Цонка Гешева: Няма докладна, защото до Кмета е адресирана на последно място. Ако ще 

гласувате положително трябва да посочите от къде да бъдат взети тези суми. Те не са капиталови 
разходи. 

Стоил Карагьозов: Те ще се отнесат към текущи ремонти. 
Донка Николова: Също така искам да помоля да се задвижат процедурите по проекта на  

Читалището, да се предприемат някакви стъпки. 
Николина Михова: Нещата по този проект вече са задвижени. 
След подробни обсъждания, решение по докладната записка не бе взето. 
 
• По Докладна записка с вх.4 №58/ 05.02.2013 година относно дейността на самодейните 

състави при Народно читалище „Христо Ботев-1925” с. Антон и хонорарите на ръководителите. 
Цонка Гешева: Защо сте входирали такава докладна записка при положение, че много добре 

знаете, че хонорарите са включени вече в Проекто-бюджета на Общината за 2013 година като 
допълнителна субсидия към читалището?! Нали вече обсъждахме Бюджета, а Вас, г-жо Николова, 
специално Ви каних по този повод. 

Донка Николова: Да, знам. Просто искахме да го представим на вашето внимание. 
Решение по тази докладна записка не бе взето. 
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 20:30 часа. 

 

Председател:………………. 
/Татяна Семкова/ 

Протоколчик:……………… 
/Тереза Дончева/ 


