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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 7  

 
Днес, 28.11.2012 година /сряда/ 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 Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 
2. Докладни записки от Кмета. 
3. 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. Николай Дончев Дончев 
8. Стоян Иванов Гарчев 
9. Мино Ленков Димитров 

 
 Съветниците Донка Маринова Николова и Сашо Найденов Александров бяха предупредили 
Председателят на Общински съвет-Антон – Татяна Семкова, че ще закъснеят и ще се присъединят 
по-късно към заседанието. 

 
На заседанието присъства и Цонка Гешева – Кмет на Общината, Мария Вътева – Главен 

счетоводител/ Директор Дирекция „Административно правно обслужване и финансово-стопанска 
дейност”, Николина Михова – Младши експерт „Управление проекти”, Зоя Васева – Главен 
специалист „Строителство и кадастър” и други гости – жители на Общината. 

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

Семкова. 
Дневният ред беше гласуван и приет с 9 гласа «ЗА»  
Татяна Семкова: Започваме с разглеждането на първата докладна записка. 
Г-н Сашо Александров се присъедини и с разрешението на Председателя на ОбС – Антон зае 

своето място в последващите гласувания. 
 

• По Докладна записка вх.4 №648/ 21.11.2012 година относно Отчет на комисията за борба 
с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

Татяна Семкова: Към Докладната записка е приложен и отчета. Всички сме се запознали с него. 
Цонка Гешева: В тази Докладна записка не влезе детето Галин Генадиев Петров. То наскоро остана 
кръгъл сирак след смъртта на майка му в Охрид, почина и баща му. Преди една седмица пуснахме 
заповед за попечителство, като за попечител определихме неговата баба Гена Гинчева Гинчева, а за 
зам. попечител – чичото на момчето – Любомир Петров Луков. Това е едно от проблемните деца в 
Общината, с което наскоро се зае Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни 
и непълнолетни. След смъртта на майката започна да се държи доста бурно и малко неадекватно, 
което е разбираемо. За нас това е един от проблемните случаи. Отчетът е абсолютно точен и ни е 
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представен от Христина Генова – Секретар на Местна комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни в община Антон. 

Мино Димитров: Според мен е добре да осигурим психолог на това момче. 
Цонка Гешева: Да, говорихме с комисията за обществен възпитател и се обсъди, че детето 

приема много добре учителя си Петър Петров. В комисията са обсъдили вариант точно г-н Петров 
да бъде негов обществен възпитател и като по-строг учител и като мъж. Но ако вие решите да 
предприемете нещо друго….  

Татяна Семкова: За психолог, по-скоро трябва да се говори с попечителите на детето, за да 
видим дали те са съгласни. 

Мино Димитров: Определено детето е в шок. Колко е голямо момчето? 
Цонка Гешева: Вече е в осми клас. 
Мино Димитров: Ами в такъв случай най-добре е да се разговаря с бабата и с чичото. 
Татяна Семкова: Преминаваме към гласуване. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 

10 гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 6 2  

Приема Отчет на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни. 

  
• По Докладна записка с вх.4 №645/ 21.11.2012 година относно издаване на запис на 

заповед от община Антон  в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 
финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 23/321/00923 от 08.07.2011 г 
„Рехабилитация и реконструкция на път SFO1002 /I-6, Пирдоп – Розино/ Антон/ III – 606/ от км. 
0+000 до км. 4+406.71”, за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги на 
населението и икономиката в селските райони“ за периода 2007-2013 г. По Програма за развитие на 
селските райони, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони., 
сключен между Община Антон и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

Цонка Гешева: Става въпрос за ДДС по обект „Рехабилитация и реконструкция на път SFO1002 
/I-6, Пирдоп – Розино/ Антон/ III – 606/ от км. 0+000 до км. 4+406.71”. 

Стоил Карагьозов: Комисията по ТСУ разгледа Докладната записка и мнението е да бъде 
подкрепено. 

Татяна Семкова: Нека гласуваме! 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация; чл. 115 от Постановление № 367 на Министерски съвет 
от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012г. и договор 
за отпускане на финансова помощ №  23/321/00923 от 08.07.2011 г.по Договор 23/321/00923 от 
08.07.2011 г. „Рехабилитация и реконструкция на път SFO1002 /I-6, Пирдоп – Розино/ Антон/ III – 
606/ от км. 0+000 до км. 4+406.71”, за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни 
услуги на населението и икономиката в селските райони“ за периода 2007-2013 г. по Програма за 
развитие на селските райони, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони., сключен между Община Антон и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и 
адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор 
Румен Андонов Порожанов, с 10 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков 
Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, 
Николай Дончев Дончев, Стоян Иванов Гарчев, Иван Ненчев Червенков, Сашо Найденов 
Александров и Мино Ленков Димитров, Общински съвет - Антон взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1 6 3  
 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Антон  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и 
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  
размер  на 289 330,14 лв. (двеста осемдесет и девет хиляди триста и тридесет лева и четиринадесет 
стотинки) за обезпечаване на 110 % от плащането за финансиране на разходи за ДДС към 
авансовото плащане по договор за отпускане на финансова помощ по Договор 23/321/00923 от 
08.07.2011 г. „Рехабилитация и реконструкция на път SFO1002 /I-6, Пирдоп – Розино/ Антон/ III – 
606/ от км. 0+000 до км. 4+406.71”, за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни 
услуги на населението и икономиката в селските райони“ за периода 2007-2013 г. По Програма за 
развитие на селските райони, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони., сключен между Община Антон и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция., седалище и 
адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор 
Румен Андонов Порожанов. 
 

2. Възлага на кмета на Община Антон да подготви необходимите документи за получаване 
на авансовото плащане по договор № 23/321/00923 от 08.07.2011 г.по Проект „„ Рехабилитация и 
реконструкция на път SFO1002 /I-6, Пирдоп – Розино/ Антон/ III – 606/ от км. 0+000 до км. 
4+406.71”, изпълняван по договор № Договор 23/321/00923 от 08.07.2011 г. за отпускане на 
финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ 
за периода 2007-2013 г., по Програма за развитие на селските райони подкрепена от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони,  и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 

 
• По Докладна записка с вх.4 №646/ 21.11.2012 година относно Издаване на запис на 

заповед от община Антон  в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 
финансиране на 50 % разходи за авансово плащане по Договор № 23/313/00132 „Подобряване на 
туристическата инфраструктура в местността „Над село” с. Антон, Община Антон за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от 
Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.,сключен между Община Антон и 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

Цонка Гешева: Преди около 10 дни се похвалихме на училищното настоятелство, а сега ще се 
похвалим и на вас, че на 19.11.2012 година подписахме Договор с Държавен фонд „Земеделие” за 
финансиране на проекта „Подобряване на туристическата инфраструктура в местност ”Над село” 
село Антон, община Антон”. В момента се работи с пълна пара по този проект. Това, което поиска 
г-н Румен Порожанов от нас в нарочена среща с кметовете, които подписахме такива договори, 
защото много общини са бенефициенти, е част по-скоро да входираме искане за авансово плащане. 
Предполагам това е продиктувано от факта, че Държавен фонд „Земеделие”, както и другия 
управляващ орган имат достатъчно финансови средства в края на годината и трябва да направят 
разплащане, но за тази цел ни е необходима запис на заповед. Утре е крайния срок, в който трябва 
да входираме тези неща, за да получим това авансово плащане от 50%. Това се налага и за този 
обект става въпрос. 

Стоян Гарчев: Какво стана с разширяването на проекта? 
Цонка Гешева: Проектът, с който кандидатствахме е този, който намерих в канцеларията преди 

една година. Не е разширяван. Между другото за този проект нямаше и влязъл в сила ПУП. Близо 
половин година с него се оправяхме. Първо докато отчуждим и преотредим имотите за това 
строителство, но с имотите на г-н Рад Минкин не сме се занимали.  И за такава идея между другото 
за пръв път чувам. 

Стоян Гарчев: Не е за пръв път, но сигурно не сте го запомнили. Няма значение ….мисълта ми 
е, че за в бъдеще не е лошо да се действа по този въпрос за това място. По какъв начин ще стане 
утре допълнението. Този проект си върви сега и ще се изпълни. 
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Цонка Гешева: Да, то няма и проект за този имот. 
Стоян Гарчев: Разбира се, но имаше уговорка с архитекта да се разшири. 
Стоил Карагьозов: След като се реализира този проект, това място да се приобщи и при 

реализиране на такъв проект не е проблем да се направи…. 
Стоян Гарчев: Мисълта ми е да се действа, понеже трябва да мине през съд, да се действа 

евентуално, ако сте съгласни да се вземе мястото. 
Стоил Карагьозов: Това принципно сме го говорили още в началото… 
Стоян Гарчев: Аз за това попитах дали сте правили нещо по въпроса. 
Цонка Гешева: Не, нов проект не сме готвили за разширяване, работим по стария проект и със 

стария проект сме входирали нещата. С него сме спечелили проекта. Не искам да се задълбочавам, 
но първо на този проект името му беше объркано и се наложи да молим проектанта да смени името 
от там трябваше да променим нещата и в РИОСВ и в Енергото и във ВиК. Държавен фонд 
„Земеделие” поискаха идентичност на имената и се наложи 10 дни и с това да се занимаваме.  

Татяна Семкова: Да гласуваме! 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация; чл. 115 от Постановление № 367 на Министерски съвет 
от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012г. и по 
Договор № 23/313/00132 „Подобряване на туристическата инфраструктура в местността „Над село” 
с. Антон, Община Антон за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 
„Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 
2007-2013 г.,сключен между Община Антон и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище 
и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор 
Румен Андонов Порожанов, с 10 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков 
Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, 
Николай Дончев Дончев, Стоян Иванов Гарчев, Иван Ненчев Червенков, Сашо Найденов 
Александров и Мино Ленков Димитров, Общински съвет - Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 6 4  

1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Антон  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и 
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  
размер  на  190 539,80 ( стои деветдесет хиляди петстотин тридесет и девет лева и осемдесет 
стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансовото плащане по Договор № 
23/313/00132 „Подобряване на туристическата инфраструктура в местността „Над село” с. Антон, 
Община Антон за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на 
туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 
г.,сключен между Община Антон и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на 
управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор 
Румен Андонов Порожанов,  
 

2. Възлага на кмета на Община Антон да подготви необходимите документи за получаване 
на авансовото плащане по Договор № 23/313/00132 „Подобряване на туристическата 
инфраструктура в местността „Над село” с. Антон, Община Антон за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.,сключен между Община Антон и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
•  По Докладна записка с вх.4 №649/ 21.11.2012 година относно Покана от изпълнителния 

директор на Средногорие Мед Индустриален Клъстер за членство в сдружението. 
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Цонка Гешева: Имаме лично отправена покана към Общината. Самият Клъстер е образуван 
през 2005 година, има съответно свой Устав. Тази година е минало и учредяването и вписването 
по съдебен път. Предлагам да ни разрешите да отправим Молба за членство по тази покана. Какво 
би ни донесло членството в това сдружение? Както се изрази г-н Карагьозов на заседанието на 
Комисията по ТСУ ще ни донесе възможности за даряване на малки суми. Там членуват всички 
общини от Средногорие. По принцип не искат пари за членството. 
Татяна Семкова: Това е много важно. Преминаваме към гласуване. 
В последвалото гласуване не взе  участие г-н Стоил Карагьозов, който излезе с разрешение на 

Председателя на ОбС-Антон. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 

9 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова 
Христова, Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев, Стоян Иванов Гарчев, Иван Ненчев 
Червенков, Сашо Найденов Александров и Мино Ленков Димитров, Общински съвет Антон взе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 6 5  

1. Дава съгласие Община Антон да стане член в Сдружение Средногорие Мед Индустриален 
Клъстер. 

2. Дава право на Кмета на община Антон да представлява Общината на всички мероприятия, 
касаещи членството и в Сдружение Средногорие Мед Индустриален Клъстер. 

 
•  По Докладна записка с вх.4 №650/ 21.11.2012 година относно Предприемане на спешни 

отчуждителни мерки по проекта за реките „Гушева” и „Селска”.  
Цонка Гешева: Когато започнахме работа по обекта „Мерки за предотвратяване на 

наводненията за обекти: река Гушева и река Селска на територията на село Антон, Община Антон” 
се оказа, че имотите, както са описани в Докладната записка, не са отчуждени и собствениците 
претендират за обезщетение. Един от собствениците на тези имоти – г-н Ясен Тетевенски, иска да 
му се плати 200 м2  от имота, които се падат в реката и отчуждителни мерки не са били предприети. 
Но проектът е бил приет така без такива мерки. За това ви предлагам да ми дадете право да се 
направи Експертна оценка на тези части от имота, които се отнемат в полза на Общината за 
реконструкцията на коритата на реките и да бъдат изплатени след оценката. Оказа се, че някои са от 
собствениците са закупили с нотариални актове урегулирани имоти, което означава, че това е 
влязло в сила с новия план от 1996 година. Специално имотите на Ясен Тетевенски, Саве Генков и 
Генка Додекова са най-фрапиращите за корекцията на реката. На Нешко Байловски е съвсем малко 
около 10 м2. Въпросът е първо да се заснеме от геодезисти, след това да се направи оценката и да им 
се плати на хората, за да не се спъва проекта. 

Цвятко Лумбев: Там трябва внимателно да се погледне, защото има една сграда, която може да 
се наложи да се събори. 

Зоя Васева: Няма да се събаря. Точно там прави чупка корекцията. 
Стоян Гарчев: Добре, но на тези дворни места и имоти самата им граница е до реката ли? 
Цонка Гешева: Не, по стария план може да ви го покаже Зоя Васева, Главния специалист 

„Строителство и кадастър”. 
Последва подробно разясняване на границите на имотите, които следва да се отчуждят. 
Стоян Гарчев: Искам да чуя мнението на Стоил Карагьозов по този въпрос. 
Стоил Карагьозов: Това сме го коментирали и на комисията. Единствено трябва да се плати на 

Ясен Тетевенски (който притежава документ за собственост от преди регулационния план през 1966 
година), защото другите хора са придобили имотите след влизане в сила на регулационния план с 
всичките активи и пасиви на съответните имоти. Това беше мнението на комисията по ТСУ. 

Татяна Семкова: В такъв случай ще приемем решението от Докладната записка, но само за 
единия собственик на имот. 
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В последвалото гласуване не взе  участие г-н Сашо Александров който излезе с разрешение на 
Председателя на ОбС-Антон. 

 
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, Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев, Стоян 
Иванов Гарчев, Иван Ненчев Червенков и Мино Ленков Димитров, Общински съвет Антон взе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 6 6  

I. Дава право на Кмета на община Антон да възложи на лицензиран оценител да изготви 
експертна оценка на части от имоти в кв. 52 и кв. 53, за които бъдат предоставени документи 
за собственост преди влизане в сила на действащия Регулационен и кадастрален план. 
 

II.  Дава право на Кмета да предприеме последващи действия за обезщетяване на собствениците 
на имотите по точка I, след консултация с юрист и проверка на документите за собственост. 

 
• По Докладна записка с вх.4 №651/ 21.11.2012 година относно Молба  с вх.4 №593/ 

18.10.2012 година за ползване под наем на имот №111024 в местност „Тифола”. 
Зоя Васева: Скицата, която е дадена от Поземлена комисия е за 3.843 дка. Аз ходих до 

Поземлената комисия в Пирдоп и се оказа, че една част от този имот е придадена към Гробищния 
парк, но няма никаква история колко точно декари са придадени. Обясниха ми, че трябва да се 
извика лицензирана геодезическа фирма да заснеме. 

Николай Дончев: Аз това го знам и ви казах още предния път, че искам да ползвам тази част, 
която за сега не се ползва от Гробищния парк. 

Стоил Карагьозов: Фирма „Зенит Гео” вече са влезнали в сила и коментара на Комисията по 
ТСУ е да се удовлетвори Молбата след като лицензирани геодезисти отложат и трасират на място и 
нанесат частите в скицата и разхода за геодезическата услуга бъде поет от наемателя. 

Николай Дончев: Тогава мога ли аз да си извикам лицензирана фирма… 
Стоил Карагьозов: Поддържащата фирма трябва да направи това трасиране 
Николай Дончев: Мисля, че не е задължително. Може и да бъде лицензирана фирма и не е 

необходимо да е поддържаща фирма. 
Стоил Карагьозов: В такъв случай трябва да закупят данните от поддържащата фирма. 
Николай Дончев: Ами нека да ги закупят. 
Стоил Карагьозов: Добре, няма проблем. Трябва да си представят Протокол за трасиране. 
Стоян Гарчев: До колкото аз си спомням от северната страна на Гробищния парк правихме 

изкоп с цел да се отводни, границата е реката и там има една тръба, а от другата страна има забит 
циментов кол. 

Стоил Карагьозов: Добре, но нека да дойде лицензирана фирма, да трасира и да определи колко 
е площта. Защото на базата на тази трасировка ще се сключи договора за наем. 

Николай Дончев: Като ходих в Поземлената комисия  и на Кадис-а се вижда. Там, където е 
отложен терена при имотните граници веднага се вижда кое до къде е. Аз от там знам, че поне 50% 
от имота попада в Гробищния парк. За това ви го казах и предния път, защото аз съм го видял от 
там. 

Николай Дончев не взе участие в последващото гласуване, поради конфликт на интереси. 
 
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, Цвятко Райков Лумбев, Стоян Иванов Гарчев, Иван Ненчев 
Червенков, Сашо Найденов Александров и Мино Ленков Димитров, Общински съвет Антон взе 
следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1 6 7  

Дава право на Кмета на община Антон да възложи на лицензирана геодезическа фирма 
заснемане на имот №111024 в местността „Тифола”. 

 
• Докладна записка с вх.4 №653/ 21.11.2012 година относно Молба с вх.4 №622/ 05.11.2012 

година. 
Стоил Карагьозов: Приемаме Докладната записка без втората точка. 
Татяна Семкова: Да гласуваме! 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация с 10 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, 
Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев 
Дончев, Стоян Иванов Гарчев, Иван Ненчев Червенков, Сашо Найденов Александров и Мино 
Ленков Димитров, Общински съвет Антон взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 6 8  

Дава право на Кмета на община Антон да възложи поставянето на врата в сградата на Здравен 
дом – село Антон, която да отделя стълбището от втори етаж за по-ефикасна отопляемост на втория 
етаж през зимния сезон. 

 
• По Докладна записка с вх.4 №652/ 21.11.2012 година относно Молба с вх.4 №619/ 

02.11.2012 година от Огнян Пеев Димитров. 
Цонка Гешева: Г-н Пеев иска със собствени средства и със средства на дарители да изографиса 

параклиса „Св. Георги”. 
Стоян Гарчев: Този господин обикаля по големите фирми, за да търси пари за изографисване. 

Когато аз бях Кмет той идва няколко пъти, но аз му казах, че няма да му разруша да изографиса 
параклиса. Той си е хубаво направен, бял и вътре си има икони - не е необходимо да се нашари 
целия. На нас не ни е работа да решаваме дали да се изографисва или не, при положение, че там си 
има църковни канони. Не е необходимо да правим „шарении” и там. Аз лично видях какво е 
направил господина в Душанци, така че личното ми мнение е, че не трябва да му разрешаваме. 

Цвятко Лумбев: Може да попитаме някой за мнение. 
Стоян Гарчев: Не е нужно да се учи да рисува в нашия параклис. 
Николай Дончев: Истината е, че определено трябва с църквата да се съгласуват нещата. 
Мино Димитров: Поне трябва да ни представи проект как ще изглежда. 
Маруся Атанасова: Според мен трябва да даде все пак някаква концепция, какво иска да 

изрисува в този параклис. След това трябва да се разгледа от църковни деятели и чак тогава да се 
взима решение. Може и нещо добро да ни предложи. 

Мино Димитров: Другият вариант е да отидем и да проверим какво е направил в Душанци в 
параклиса. 

Маруся Атанасова: Да, но все пак сме различни хора. На всеки различни неща може да му 
харесат. За това казвам, че не ние трябва да го видим. 

Стоян Гарчев: За такова нещо според мен трябва специален проект, който да е утвърден в 
Ловеч. 

Стоил Карагьозов: Съгласен с Мино Димитров. Първо трябва да се предложи идеен проект, за 
да видим какво ще представлява. 

Татяна Семкова: В такъв случай да гласуваме за отхвърляне на молбата от Огнян Димитров и 
ще отговорим писмено да ни представи идеен проект, съгласуван с Ловчанската митрополия. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация с 10 гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, 
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Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев 
Дончев, Стоян Иванов Гарчев, Иван Ненчев Червенков, Сашо Найденов Александров и Мино 
Ленков Димитров, Общински съвет Антон взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 6 9  

Отхвърля Молба с вх.4 №619/ 02.11.2012 година от Огнян Пеев Димитров за изографисване на 
вътрешните стени на параклиса „Св. Георги” – село Антон. 

 
• По Докладна записка с вх.4 №654/ 22.11.2012 година относно Допълване на Наредбата за 

определяне и администратиране на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Антон. 

Цонка Гешева: Знаете, че даваме служебни бележки на хората, които искат от личните си 
поземлени имоти да отсечат различни видове дървета. Разбира се има си ограничение за броя. Но от 
Горското стопанство започнаха да ни правят забележка, че не спазваме Наредба №1/ 30.01.2012 
година, т.е. не издаваме и превозен билет. Задължиха ни да вземем фактури от Външното 
управление по горите в София. Преди да започнем да събираме, каквато и да е такса Ви трябва да 
вземете решение. Таксите са съгласувани с другите общини, но ако вие решите може и да ги 
промените. 

Маруся Атанасова: Таксите не са високи. 
Стоил Карагьозов: Според комисията по ТСУ таксите са нормални. 
Татяна Семкова: Преминаваме към гласуване! 
 
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация с 10 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 7 0  

Дава своето съгласие да се допълни Наредбата за определяне и администратиране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Антон, Раздел V, чл.36, т.16: издаване на 
превозен билет за транспортиране на дървесина добита извън горския фонд на Община Антон, 
както следва: 

1. За маркиране и измерване на кубатурата – 2,00 лв. на куб. м. 
2. За издаване на превозен билет – 2,00 лв. 

 
• По Докладна записка с вх.4 №657/ 21.11.2012 година относно Заявление №313/ 29.10.2012 

година и Заявление №314/ 29.10.2012 година. 
Татяна Семкова: Става въпрос за подадените Заявления от Пламен Веселинов Василев и 

Николина Панчева Василева. 
Последва подробно обяснение от главния специалист „Строителство и кадастър” за 

местоположението на имотите. 
Стоил Карагьозов: За VІІ поземлен имот няма проблем да бъде включен в Годишната програма, 

но за VІ им обявете какво е положението и че разходите по ПУП ще са за сметка на купувача. 
Зоя Васева: Те знаят, че трябва да говорят със съседите, ако те се съгласят да им продадат част 

от имота. Запознати са. Трябва да се направи изменение. 
Мино Димитров: Само трябва хубаво да погледнете, защото там има глуха улица. Мисълта ми 

е, че Общината трябва да направи улица. 
Стоил Карагьозов: Ако съседът не се съгласи да им продаде едната част, пак има вход от 

другата страна и ако не го продадат правят входа отгоре. 
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Продължиха с подробно изясняване на двете заявления по Регулационния план на селото. 
Стоил Карагьозов: След като Комисията по ТСУ разгледа предложението, излезна със 

становище, че към днешна дата може да бъде изпълнена единствено първа точка, т.е. двата парцела 
да бъдат включени за продажба в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация с 10 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 7 1  

Дава право на Кмета на община Антон да включи общинско място – парцел VII и общинско 
място – парцел VI, находящи се в квартал 63 А, в Годишната програма за управление и 
разпореждане с общинска собственост - 2013. 

 
Г-жа Донка Николова се присъедини и с разрешението на Председателя на ОбС – Антон зае 

своето място в последващите гласувания. 
 

• По Докладна записка с вх.4 №665/ 26.11.2012 година относно Инвестиционно 
консултиране и проектиране за кандидатстване с проекти до максимално допустимия размер, 
съгласно изискванията на Програма за развитие на селските райони, включени в мярка 321 
„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” и мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населените места”. 

Цонка Гешева: Става въпрос, че трябва да уточним кои са изпълнените улици от ІІ етап, с които 
трябва да бъде коригиран проекта. Срещахме се с г-жа Маринова и тя също смята, че трябва да се 
коригира, защото при една проверка от ДФЗ ще ни спрат проекта. (Последва разглеждането на 
плана на улиците в община Антон.) Улиците, които бяха включени във ІІ етап, но са изпълнени са 
„Дойрянска епопея”, „Еделвайс” и част от ул. „Европа”. Те не са изпълнени в този вид, в който се 
изпълняват като рехабилитация и реконструкция, а само са преасфалтирани. Г-жа Маринова ми 
обясни, че при проверка от ДФЗ ще заснемат и наличието на асфалт по тези улици и ще ни 
отговорят, че те не подлежат на такова финансиране. Между другото в проекта, който е представила 
г-жа Маринова липсват две от частите, независимо, че проекта е изпълняван преди година и 
половина. Едната улица е „Планински извори”, същата за която говорихме във връзка с 
кръстовището при Константин Костов. Другата улица е „Стефан Стамболов” и е тази стръмната 
улица при Доля Цанова. Други улици са „Васил Левски” – в частта от Нонка Иванова нагоре до 
водонапорната шахта; „Европа” – тази улица, която е над ЦДГ и ОУ; ул. „Въртопа” – при Лиляна 
Станкова. Към втори етап ние ви предлагахме да бъдат включени и други улици и се надяваме да се 
получи. Едната е ул. „Здравец” – при Любомир Гарчев и Георги Ватахов. Там просто трябва да се 
предприемат някакви мерки. Втората улица е „Александър Стамболийски” – от участъка при 
Сербезови до Филчеви и по-точно до Душанския път. И третата улица е „Стара планина”. 

Маруся Атанасова: Само, че от къде и до къде? 
Цонка Гешева: От Константин Костов до моста при Зеленишки. И там също не са предприети 

отчуждителни мерки. Има едно парче земя, което попада в стара почти несъществуваща къща. Там 
трябва да се направи и да се отреже част от този имот, да се свърже с ул. „Стара планина” при 
Никола Борисов и евентуално да продължи покрай Тодор Янакиев чак до кръстовището при Мино 
Димитров. Това е предложението, описали сме ги. Нашето предложение е да можем да направим 
тези проекти, за да кандидатстваме, когато отворят тази мярка следващата година. Пропуснах улица 
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„Изгрев”, която също е включена във втори етап улици. Това е, предлагаме да ни дадете разрешение 
да започнем да подготвяме проекто-документация. 

Стоил Карагьозов: Комисията по ТСУ подкрепя така предложената Докладна записка. 
Мино Димитров: Моето мнение е, че всички вертикални улици трябва да се оправят, 

независимо къде точно се намират. 
Николай Дончев: Вертикалите, но не в този вид, в който сега се направиха улиците от І етап. 

Трябва през целите улици да се правят оттоци, а не както сега единични. Прави ми впечатление, че 
определено това не е ефективно. Много по-добър е стария вариант да се слага решетка през цялата 
улица. Говоря специално за вертикалните улици. Това принципно трябва да се има предвид при 
бъдещите проекти и да се изисква да се прави по този начин. 

Стоил Карагьозов: Това е като препоръка към проекта. 
Маруся Атанасова: и улица „Васил Боримечков е в отчайващ вид”. 
Стоян Гарчев: Аз също смятам, че улица „Васил Боримечков” трябва да се погледне, защото ул. 

„Здравец” е хоризонтална. Това разбира се е въпрос на стойност и ще е хубаво, ако може и тя да 
бъде включена. 

Мино Димитров: Да, а и тя е сравнително къса. 
Стоян Гарчев: В края на краищата в проекта за този ІІ етап, доколкото си спомням беше без 

тротоари, така че би трябвало да не е много скъп. Мое мнение е, че е по-добре да направим повече 
улици без тротоари само и само да се оправят. Има улици, които са в окаян вид и тази е една от тях. 
За ул. „Европа”, понеже е много дълга, ако трябва проекта да се преработи и да се запише 
преасфалтиране, а не да се изрови цялата, защото става много голяма стойността. Това беше една от 
грешките на стария проект. Не е необходимо, когато е по-здрава улицата да се изрови и после пак 
да се насипва. 

Цвятко Лумбев: Може да не се прави цялата, а само участъците, които са най-зле. 
Стоил Карагьозов: Въпроса е, че в проекта може да се ограничи от осова точка до осова точка, а 

не да е цялата улица. 
Стоян Гарчев: Точно това ми е мисълта. Проектът да се преправи и да се направи, както трябва. 
Цонка Гешева: От Фурната чак до Цвятко Лумбев трябва да се направят и бордюрите, защото 

сега се падат много ниско. 
Стоян Гарчев: Въпросът ще се решава на място с проектанта, но по този начин стойността ще 

стане по-малка и ще могат да се включат повече улици. Точно това е целта, иначе разбира се е най-
хубаво, ако се направи цялата и с бордюри. 

Цонка Гешева: Да, така е. 
Стоян Гарчев: То ще е това за улиците. Ще мине още един проекти не се знае дали ще имаме 

повече такива проекти. 
Цонка Гешева: Може да има през следващия програмен период евентуално. 
Стоил Карагьозов: Няма да има за инфраструктура. 
Стоян Гарчев: Трябва пак да се огледат хубаво тези улици и да се види къде може да се мине с 

по-малък ремонт, да се запише преасфалтиране. По този начин ще станат повече улиците. Искам 
само да допълня в договорите специално да се записва, анекс. 

Стоил Карагьозов: Това вече за всички общини е като „обица на ухото”. 
Татяна Семкова: Преминаваме към гласуване! 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация с 11 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 7 2  

 



Страница 11 от 14 
 

1. Възлага на Кмета на Община Антон да предприеме действия за изготвяне и получаване на 
доработване на направена документация като се изключат вече изпълнените улици и се 
добавят допълнителни улици: Обхвата на работните и технически проекти да бъде съгласно 
Наредба №4 от ЗУТ 

 
2. Да предприеме действия за избор на изпълнител за консултантска дейност – подготовка на 

апликационна форма и провеждане на тръжна процедура. 
 

• По Докладна записка с вх.4 №672/ 28.11.2012 година относно Изплащане на дължими 
суми по сключени договори по проект „Мерки за предотвратяване на наводненията за обекти: река 
Гушева и река Селска на територията на село Антон, Община Антон” - Договор № 
BG161PO001/4.1-04/2010/006 от дата 01.06.2011 г., осъществяван/финансиран по Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 на Оперативна програма 
Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. 

Цонка Гешева: Става дума за два договора. Единият е Договор № 04/01.10.2010 г. за 
предоставяне на проектантски услуги №04/01.10.2010 г. с изпълнител «Новострой контрол» ООД на 
стойност 30 000 лв. с ДДС, а другият е Договор №05/25.10.2010 г. за комплексен доклад за оценка 
на съответствието на инвестиционния проект със съществуващите изисквания за строежите. И двата 
договора с новото КСС при намаляването на цената на обекта с проведената тръжна процедура, 
намаляват като суми, но със самите изпълнители не е сключен Договор, в който да има клауза, че се 
анексират при такава ситуация. И сега хората си искат парите. Трябва да ги изплатим с наши 
собствени средства, тъй като няма да дойде финансиране от МРРБ. 

Стоил Карагьозов: Въпросът е дали сега да се вземе принципно решение или да се вземе 
решение да се включат в бюджета за 2013 година. 

Мария Вътева: Това решение ще ми даде право да актуализирам капиталовите разходи. 
Татяна Семкова: Гласуваме!  

 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по проект „Мерки за предотвратяване на наводненията за обекти: река Гушева и река Селска 
на територията на село Антон, Община Антон” - Договор № BG161PO001/4.1-04/2010/006 от дата 
01.06.2011 г., осъществяван/финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, с 11 гласа 
„ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, 
Радка Динкова Христова, Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев, Стоян Иванов Гарчев, 
Иван Ненчев Червенков, Донка Маринова Николова, Сашо Найденов Александров и Мино Ленков 
Димитров, Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 7 3  

 
Дава право на Кмета на Община Антон да прехвърли средства от бюджетната сметка на 

Община Антон  в извънбюджетната в размер на 8 280,00 /осем хиляди двеста и осемдесет лева/ 
общо дофинансиране  по двата Договора. 

 
• По Докладна записка с вх.4 №671/ 28.11.2012 година относно Писмо с Молба за помощ с 

вх.4 №666/ 27.11.2012 година от Десислава Валентинова Иванова. 
Цонка Гешева: Десислава Валентинова Иванова е дете на Антоанета Димитрова Спасова. Това 

е жената, която живее на семейни начала с Николай Лумбев. За съжаление жената се е разболяла 
много тежко, наложила се е операция в „Токуда”. Самата операция струва 20 000 лв. Упоменавам 
само, че те не са жители на Антон, а само живеят в Антон. Самото момиче не е написало нито 
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адреса, нито как може да се свържем с него. Вие решете какво да направим. Молбата наистина не се 
разглежда по надлежния ред, защото е входирана вчера, но ако наистина е спешен случая за даване 
на средства за болницата трябва да я разгледаме. 

Стоил Карагьозов: На мен ми се струва, че такова писмо бе пуснато във всички общини. 
Татяна Семкова: Ще разгледаме тази Докладна записка на следващото заседание на ОбС-

Антон. Преминаваме към точка 3 „Други”. 
 

• По Докладна записка с вх.4 №637/ 15.11.2012 година от Читалищното настоятелство 
относно Акт за собственост на читалищната сграда, Програма за развитие на читалищната дейност при 
Народно читалище „Христо Ботев-1925” с. Антон, Община Антон през 2013 година и Културен календар за 
2013 година. 

Донка Николова: Ние разглеждахме въпроса и на Комисията по ТСУ и обсъдихме въпроса за 
актуване на читалищната сграда като общинска. Доколкото знам днес са проведени разговори в тази 
насока. 

Стоян Гарчев: Добре, но тя не е ли общинска собственост? Мисля, че е общинска собственост, 
която е предоставена за ползване и си има документ за собственост на Общината. 

Стоил Карагьозов: Да, наистина има Акт за общинска собственост и решение, че е предоставена 
за ползване на Читалището. 

Стоян Гарчев: По този повод бих желал за следващия път Общината да ни предостави 
информация какви са бъдещите планове, т.е. къде и с какво ще се кандидатства. Да се провери с 
колко проекта може да се кандидатства. Очаква се изменение по мярка 321 и 322. Доколкото знам 
има изменение и дори и Читалището да кандидатства пак е на 100% финансирането. Не е, както 
беше по-рано 70%. Но трябва една такава информация, за да си допълним Програмата за развитие 
на Общината предварително, с какво ще решим да се кандидатства през следващите години и да 
започват да се правят проектите. За да не се получи, че се отварят мерки, а ние нямаме работни 
проект. Стоил Карагьозов е свидетел как в последния момент се правиха нещата само и само, за да 
кандидатстваме. Сега е времето да се реши точно  с какво ще се кандидатства по тези мерки. Да се 
провери хубаво дали Читалището трябва да кандидатства или Общината да кандидатства с този 
проект. 

Донка Николова: Читалището не може да кандидатства самостоятелно. Общината трябва да 
кандидатства. 

Стоил Карагьозов: Сега подготвяме точно по мярка 321, двете читалища в Пирдоп и в 
Душанци. Един проект с два лота. Тук спокойно може да бъде самостоятелен проект. 

Стоян Гарчев: Тук може освен Читалището, например, да се помисли и за физкултурния салон, 
да се влезе с едно проектно предложение. Точно тези неща трябва да се обсъдят и да започнат да се 
правят работни проекти. 

Татяна Семкова: Прескачаме частта с Акта за собственост, защото видяхме, че има такъв. 
Преминаваме към Програмата за развитие на Читалищната дейност при Народно Читалище 
„Христо Ботев - 1925” с. Антон, община Антон през 2013 година и Културен календар на Народно 
Читалище „Христо Ботев - 1925” с. Антон за 2013 година. 

Донка Николова: Този въпрос е много сериозно обсъждан на заседание на Читалищното 
настоятелство, консултирано е с г-жа Гешева. Вие сте го разгледали. Възникна проблем с 
празнуването на празника „Тодоров ден”. 

Цонка Гешева: Това, което поискахме от Общината е да не бъдем включвани като организатори 
на всички празници, а само на основните национални празници, официалните празници и празника 
на община Антон. Останалите културни и развлекателни събития да бъдат дело на Читалищното 
настоятелство, защото ние нямаме капацитет да се занимаваме с такава дейност в общината. 

Донка Николова: Да, за това постигнахме консенсус. 
Цонка Гешева: Културният план се приема по силата на закон, така че ежегодно сте длъжни до 

края на календарната година да приемете Културен календар за следващата година. Като сме 
съгласни да бъде включен и празника „Тодоров ден”. 

Татяна Семкова: Къде предлагате да се добави този празник? 
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Маруся Атанасова: Ами той е през месец март. 
Мино Димитров: По принцип в Антон се празнува през април. 
Цонка Гешева: Между другото предлагам да уважим предложението на Стоян Гарчев. То е 

много удачно за следваща сесия да обсъдим бъдещото кандидатстване по проекти. 
Татяна Семкова: В такъв случай гласуваме за приемане на Програмата за развитие на 

Читалищната дейност при Народно Читалище „Христо Ботев - 1925” с. Антон през 2013 година и 
Културен календар на Народно Читалище „Христо Ботев - 1925” с. Антон за 2013 година. 

 
В последвалото гласуване не взеха участие г-жа Донка Маринова Николова и г-жа Маруся 

Николова Атанасова, поради конфликт на интереси. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация с 9 

гласа „ЗА” на Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Радка Динкова Христова, 
Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев, Стоян Иванов Гарчев, Иван Ненчев Червенков, 
Сашо Найденов Александров и Мино Ленков Димитров, Общински съвет Антон взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 7 4  

 
Приема Програмата за развитие на Читалищната дейност при Народно Читалище „Христо 

Ботев - 1925” с. Антон през 2013 година и Културен календар на Народно Читалище „Христо Ботев 
- 1925” с. Антон за 2013 година. 

 
• По Писмо с вх.2 №330/ 15.11.2012 година от арх. Вяра Ракъджиева относно дължима сума 

на ф-ма „Архкон проект” 
Стоил Карагьозов: Само с две думи по повод исканията за изплащане на хонорар за Авторски 

надзор. Днес с фирмата строител стигнахме до споразумение и въпроса е решен. 
Татяна Семкова: Имаме и Оферта – техническо предложение за водоснабдяване на поливна 

система на площад с. Антон, съгласно план схема, изработена от фирма „Архкон Проект” от фирма 
„Черита” ООД. 

Стоил Карагьозов: За това нещо и предишния път казахме, че нито е оферта, нито е Протокол за 
приета работа. 

Мино Димитров: Изпитателно не е направено. 
Стоил Карагьозов: Няколко пъти им бе обяснявано, нека да се аргументират. В утрешния ден 

как ще се изплати сума по този документ?! Това сме го обяснявали поне три пъти. Да си оформят 
документите. 

Мино Димитров: Да си направят пробите. 
Стоил Карагьозов: Като си оформят документите  може да се разреши техния проблем. Не може 

така… дори и приемно предавателния им протокол не е направен, както трябва. 
Татяна Семкова: В такъв случай пак да им се обясни и сега няма да взимаме ново решение. 
 

• По Предложение с вх.4 №610/ 26.10.2012 година от Лазар Георгиев Лазаров, Георги 
Лазаров Георгиев и Валентина Иванова Георгиева. 

Стоил Карагьозов:  Комисията по ТСУ ги разгледахме и стигнахме до това, че трябва да се 
изчистят  и възстановят шахтите. Това за сега е предмет на Общинската администрация. 
Въпросната улица е предвидена за ремонт и реконструкция при проектирането на улиците от ІІ – 
етап. Когато се направи ще се направят и съответните шахти. Към днешна дата единствено може да 
се изчистят шахтите и улея. 
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• По Жалба с вх.4 №630/ 12.10.2012 година от Мими Лазарова Минкова, Стоянка Минкова 
Ночева и Лазарена Минкова Медарова. 

Стоил Карагьозов: Комисията по ТСУ разгледахме въпроса и излязохме със становище, че 
трябва да се направи съпътстващ проект. Да се гласуват допълнителни средства от общинския 
бюджет, да се дофинансира изграждането на канализация от горната страна на улицата, защото 
действително се явява конфликтен този момент. Хората, които се падат под въпросния имот са в 
пълното си право да прекъснат нещата, а така или иначе се прави ремонт и реконструкция на 
главната улица, нека да се предвиди канализация в този участък и тези къщи да бъдат включени в 
канализацията. 

Николай Дончев: Истината е, че къщите от юг не са на толкова ниско. 
Стоил Карагьозов: Въпросът е, че историята е тръгнала на чисто роднинско заяждане, но пък 

при наличие на техническо решение хората са в пълното си право. Така или иначе не е 
регламентиран този канал и конфликтът е възникнал. 

 
• По Обръщение с вх.4 - 640/ 20.11.2012 година от Граждански инициативни комитети за 

спасяване на „МБАЛ - Пирдоп” ЕООД. 
Мино Димитров: На всяко заседание разглеждаме този въпрос. 
Стоил Карагьозов: Разгледахме го за сведение. 
Цонка Гешева: Само да ви обясня, че на среща на Сдружението на общините от Средногорие, 

община Челопеч, община Мирково и община Чавдар предоставиха заем на община Пирдоп в общ 
размер 60 000 лв. и с тези пари община Пирдоп да закупи акции и да ги даде на споменатите 
общини, тъй като няма друга законова рамка и законов път, по който да се дадат пари за 
спасяването на болницата, при положение, че тя все още си е ООД, а не АД, както трябва да стане. 
Това беше и ваше решение, през следващата година, когато стане АД и ние да си купим акции. 

Мино Димитров: Да, вече имаме такова решение. 
Цонка Гешева: Доколкото разбрах трите големи предприятия дават по 250 000 лв. всяко, така 

че към настоящия момент на болницата са предоставени 750 000 лв. от предприятията и 60 000 лв. 
от трите общини. С тези пари би трябвало да се покрият част от заплатите, които се дължат на 
медицинските работници. 

Стоил Карагьозов: Парите са за заплати и задължения към доставчиците. 
Татяна Семкова: Не взимаме повторно решение по този въпрос. С това дневния ред е 

изчерпан. 
 
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 20:30 часа. 
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