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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 8  

 
Днес, 18.12.2012 година /вторник/ от 18:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, в ритуалната зала на читалище “Христо 
Ботев“ с. Антон се проведе редовно заседание на ОбС – Антон при следния дневен ред: 
 

1. Докладна записка Вх.4 №714/ 07.12.2012 година 
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. Стоян Иванов Гарчев 
7. Сашо Найденов Александров 
8. Мино Ленков Димитров 

 
 Съветниците Цвятко Райков Лумбев, Николай Дончев Дончев и Донка Маринова Николова 

бяха предупредили Председателя на Общински съвет – Антон – Татяна Семкова, че няма да 
присъстват на заседанието. 

 
На заседанието присъства и г-жа Цонка Гешева – Кмет на Общината, Николина Михова – 

Младши експерт „Управление проекти” 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 8 гласа «ЗА»  
Татяна Семкова: Започваме с разглеждането на първата докладна записка. 
 

• По Докладна записка Вх.4 №714/ 07.12.2012 година относно допълване на Наредбата за 
определяне и администратиране на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Антон. 
Цонка Гешева: Всички сте се запознали с докладната записка и ви предлагам да вземете 

решение. 
Маруся Атанасова: Бюджетната комисия разгледа докладната записка, изказа своите 

съображения и предлага на общинския съвет да приемем промяната в Наредбата за определяне и 
администратиране на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон и по-точно 
в частта за битови отпадъци на юридически лица, като базата за определяне на такса битови 
отпадъци да стане данъчната оценка на имота. 
Стоян Гарчев: Аз вече изразих мнението си на заседанието на бюджетната комисия. Това, че ще 

се намали малко не е толкова фатално, защото г-н Симов така или иначе спонсорира достатъчно, 
както Общината, така и училището и читалището. Не смятам, че това е проблем. И ако са се 
появили някакви проблеми е било по-скоро от недоглеждане, а не проява на лично отношение към 
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него. Само искам да вметна още нещо, което ви казах и миналата година по същото време… 
магазините не плащат такса смет. Това ви го гарантирам на 100 %. И тогава обърнах внимание и ви 
казах вземете мерки, защото аз ви казвам неща, с които не съм могъл да се справя по някаква 
причина. Ако желаете го проверете и вижте как стоят нещата. Другото, което също съм ви казвал е, 
че има хора, които не си плащат нито данък сгради, нито такса смет, претендират… и тогава ви 
казах, че трябва по някакъв начин може би чрез съдия изпълнител да се търсят тези невзети 
приходи. 
Мино Димитров: Ние вече сме взимали такова решение. Как може магазините да не плащат?! 
Стоян Гарчев: И тогава ви казах и сега за втори път ви го казвам от една година насам. 
Цонка Гешева: Не мога да кажа дали не са плащали такса смет, трябва да видя справката. 
Стоян Гарчев: Аз съм сигурен и за това го казвам. Нито тук се плаща, нито в Чавдар… никъде. 
Мино Димитров: Трябва да се провери каква е ситуацията. Г-н Гарчев е абсолютно прав, че те 

са най-много. 
Татяна Семкова: И замърсяват най-много. 
Стоян Гарчев: Въпроса е, че има хора, които с години не си внасят данък сгради и такса смет. 
Мино Димитров: Вече сме го обсъждали, че трябва да се направи списък с всички задължени 

към Общината лица и да не им се извършват услуги, докато не се издължат. 
Цонка Гешева: Във връзка с последното мога да кажа само следното: първо мерки вече са 

предприети, изпратени са писма на абсолютно всички длъжници. Списъкът е изготвен и тъй като 
нямаме право да го огласяваме, защото все пак това са лични неща е приложен в отделите, в които 
се извършват услуги на гражданите. Когато дойде човек с неразплатени задължения не му се 
извършва услуга. Що се касае до това, че магазините не плащат такса битови отпадъци, в момента 
нямам информация. Но по другия въпрос вече сме взели необходимите мерки. От предишната 
сесия, на която се разгледа този въпрос наистина не се извършват услуги на такива лица, а тогава 
беше особено голям наплива за служебни бележки за сеч на дърва от собствените имоти. 
Ангелина Лачева (Счетоводител на „Симов ОЙЛ” ООД): Аз, от името на „Симов ОЙЛ”, в 

случая съм удовлетворена от това, което чувам и искам да кажа, че тук наистина стоят хора, които 
са се запознали добре със закона и са разбрали, че един нов прозорец, който утежнява отчетната 
стойност на сградата не увеличава отпадъците. Бих апелирала Общински съвет към повече 
проверки за това, дали достатъчно се декларират новостите, които наистина увеличават данъчната 
оценка. Искам само да ви кажа, че влязох доста надълбоко в материята, за да разбера какво правят 
другите Общински съвети и разбирам, че наистина много се оспорват наредби на ОбС-ти, тъй като 
законодателят е дал право, първият принцип, който е да се определя такса битови отпадъци, е да се 
определя количеството отпадъци. Това е много лесно да се определи, ако някой твърди, че не може 
и в съда това пада точно, защото общинските съветници не се мотивират защо не може да се 
определи количеството отпадъци, а минава директно към втория способ. Това го казвам просто, 
защото наистина се запознах и мисля, че ще ви бъде от полза за бъдещата работа. Искам да ви 
благодаря, защото наистина съм удовлетворена от казаното. 
Симо Симов (управител на „Симов ОЙЛ” ООД): Искам да ви кажа, че бях много учуден. След 

преговорите, които водихме с Общината за минало време, когато тя ни обезвъзмезди за надвзетите 
данъци, през месец април вие сте променили Наредбата. Десет години не я бяхте променяли, след 
това я променихте през месец април. Не знам кой ви го е предложил и от къде е дошла идеята да 
приемете по-високата от двете цени. Но това не е във ваша полза, по-точно не е в полза на 
общината да влизаме в конфликт. Така че ние сме категорични, че ако не вземете решение, което ни 
удовлетворява ще заведем дело срещу Общината. Съдебната практика показва, че винаги тези дела 
са в полза на гражданите, така че това не би било добре за Общината. Това е доста несправедлива 
практика, а сега от вас разбирам, че в община Антон магазините не плащат такса битови отпадъци. 
Не знам какъв е проблема и ще кажа, че безработицата е равна за всички. И аз искам да ви 
благодаря за разбирането и вярвам, че ще подходите конструктивно, а не просто за това, че и аз 
присъствам на заседанието. 
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Татяна Семкова: Преминаваме към гласуване за допълване на Наредбата за определяне и 
администратиране на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон. 
В последвалото гласуване не взе участие г-жа Маруся Атанасова, поради конфликт на интереси. 
 
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация със 7 

гласа „ЗА”, Общински съвет Антон взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 7 5  

Дава своето съгласие да се допълни Наредбата за определяне на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Антон в РАЗДЕЛ І - Такса за битови отпадъци, Нов Чл.17а 
„Таксата за битови отпадъци на предприятията / юридическите лица се определя с решение на 
общински съвет и се определя  върху данъчна оценка на имота, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за 
местните данъци и такси.” 

 
• По Докладна записка с вх.4 №715/ 10.12.2012 година относно освобождаване от такса 

битови отпадъци. 
Маруся Атанасова: Комисията по бюджет, финанси и нормативна уредба предлага на 

Общински съвет отново да вземе решение, че отхвърля молбите за освобождаване от ТБО. 
Мино Димитров: Абсолютно съм съгласен с комисията. Даже в молбите е написано, така че ….. 

просто, ако бяха написали по друг начин щеше да звучи по-правдоподобно. Пише нередовно 
ползване на имота, а в закона е написано, когато имота не се ползва. 
Татяна Семкова: Нека гласуваме! 
 
На основание чл.21, ал.1, т.7 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, Стоян Иванов Гарчев, Сашо 
Найденов Александров и Мино Ленков Димитров, Общински съвет Антон взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 7 6  

Отхвърля: 
1. Молба с вх.4 №620/ 02.11.2012 година от Стоянка Стоянова Димитрова; 
2. Декларация с вх.4 №632/12.11.2012 година от Илия Велков Тодоров, Славка Георгиева 
Иванова, Лилия Георгиева Иванова и Георги Костадинов Иванов; 

3. Молба с вх.4 №632A/ 12.11.2012 година от Ана Иванова Ненова и Пенка Иванова Иванова; 
4. Заявление с вх.4 №662/ 23.11.2012 година от Величка Николова Петрова; 
5. Молба с вх.4 №713/ 05.12.2012 година от Петър Любенов Станков; 
6. Декларация с вх.4 №717/ 11.12.2012 година от Нона Костадинова Димитрова; 
7. Декларация с вх.4 №718/ 11.12.2012 година от Пенка Костадинова Гайдарова; 
8. Декларация с вх.4 №719/ 11.12.2012 година от Костадин Иванов Гайдаров. 
 
• По Докладна записка с вх.4 №716/ 10.12.2012 година относно Приемане на Общински 

план за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община 
Антон. 
Цонка Гешева: По указания на Областния управител на Софийска област – г-н Красимир 

Живков, ви предлагам този проект за решение. Постарахме се много, за да бъде адекватен на 
ситуацията в община Антон, да отговаря на нашите реални възможности и потребности и да бъде 
конкретизиран за ситуацията. Предлагаме ви да приемете този план. Не е много обемен, но е 
съдържателен. 
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Мино Димитров: Аз имам коментар по повод децата. За тези, които не посещават училище не 
трябва да се дават нито детски, нито каквито и да е социални помощи. 
Цонка Гешева: В интерес на истината ходят на училище. Имахме съмнения за едно семейство, 

чийто деца не ходят, но се оказа, че те са малки и не са ученици. Ходихме специално два пъти да ги 
проверяваме, регистрирани са на територията на Антон, но децата са малки и не са за училище. 
Факт е обаче, че в представленията си Читалищното настоятелство рядко включва деца от ромски 
произход. 
Татяна Семкова: Те като нямат желание, няма как да ги накарат на сила. 
Цонка Гешева: Трябва да направят нещо. 
Мино Димитров: Не ги ли включвате от училището? 
Радка Христова: Включваме ги. 
Г-н Сашо Александров с разрешението на Председателя на ОбС-Антон не взе участие в 

последващото гласуване. 
Татяна Семкова: Да гласуваме! 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

със 7 гласа „ЗА”, Общински съвет - Антон взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 7 7  

Приема Общински план за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на 
ромите ситуация в община Антон 2012-2015 година. 

 
• 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 
Татяна Семкова: Тази докладна записка не е разглеждана на комисия и е входирана на 

15.12.2012 година, така че остава за разглеждане на следващо заседание. 
Стоил Карагьозов: Това е нова докладна и аз обърнах внимание на нея. В момента присъстваме 

само двама от членовете на Комисия по ТСУ, така че не можем да я разгледаме на това заседание. 
Мино Димитров: В такъв случай да я оставим за разглеждане на следващото заседание. 
Татяна Семкова: Тогава преминаваме към точка други от дневния ред. 

 
•  По Констативен протокол с вх.2 №362/ 17.12.2012 година за предаване на обект: 

Изпълнение поливна система на площад в село Антон. 
Стоил Карагьозов: Вече сме коментирали, че трябва да се представи приемно-предавателен 

протокол – двустранно подписан. Тъй като вече има и съответното остойностяване, на тази база 
вече може да се случи и съответното разплащане. Ние вече имахме решение, което беше да се 
извършат плащанията след представяне на съответните документи, със които да бъде запознат и 
Общинския съвет, така че сега просто приемаме протокола за информация. 
Татяна Семкова: Преминаваме към следващо разглеждане. 
 

• По Писмо с вх.4 №703/ 06.12.2012 година относно Жалба от живущите на ул. „Хан 
Аспарух” и „Шипка”. 
Стоил Карагьозов: До къде стигна проектирането на ІІ етап от разработването на улиците, 

които обсъдихме предния път. 
Татяна Семкова: Втори етап, който е работен на г-жа Димитринка Маринова и за който и е 

платено изцяло на 100 %, предвид това, че трябва да се изключат две улици и половина от него, тя 
иска пари за тази работа. За това, че ще преработва проекта. Ние към днешна дата и до края на 
декември няма да има с какво да и платим, предвид всички други плащания, които трябва да се 
направят. По принцип е говорено и тя е дала съгласие, но иска пари, за да преработи проекта. 
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Относно другите улици, те са възложени на друг проектант – инженер Илия Бурда и чакаме от него 
офертата за проектиране. 
Стоян Гарчев: Защо не възложите и новите улици да ги прави г-жа Маринова…. 
Стоил Карагьозов: Да… или тя да ги прави и новите или щом сте приключили с нея на един 

етап, дайте всичко да го прави другия проектант. Защото се оказа, че това е само преработка на 
КСС. Отпадат определени участъци, не проектира нищо ново, а само прави една преработка и то 
отпадаща КСС. Но в такъв случай много ще се усложнят нещата. После как ще се въвежда един 
обект с два екипа проектанти, как ще се осъществява авторски надзор. Според мен трябва или да е 
тя или да се откаже в полза на следващия. 
Цонка Гешева: Тя си е работила по втория проект и взела доста голяма сума за това 

проектиране, така че аз не виждам още какво трябва да и се плаща на нея, просто трябва да си го 
преработи. 
Стоил Карагьозов: Това какво е взела за старата свършена работа е едно. Какво иска за 

следващия етап? 
Цонка Гешева: Тя не е казала цена между другото. 
Стоил Карагьозов: Ние нямаме база за сравнение. 
Стоян Гарчев: Не знам, аз не искам да се намесвам, но все пак е най-добре тя да си довърши 

този проект….. 
Стоил Карагьозов: Най-добрия вариант е да е един проектанта по проекта или един 

проектантски екип. 
Цонка Гешева: По тази логика г-жа Зюмбюлева е била на първи етап улици. Интересно защо не 

е останала да проектира и втори етап. 
Стоян Гарчев: Няма етапи. Едното е един проект, а другото е отделен. 
Цонка Гешева: Точно така. Този трети етап е съвсем друго проектиране. Значи Зюмбюлева е 

проектирала първи етап улици, втори етап улици е била Маринова. 
Стоян Гарчев: Защото сега ще се участва с шест улици по един проект с два проектанта и после 

става много сложно със сключването на договори за авторски и строителен надзор. 
Стоил Карагьозов: Така е. 
Стоян Гарчев: Не исках да се намесвам….. 
Стоил Карагьозов: Защо да не се намесваш? Това е и моето мнение. Проектантът трябва да е 

един. Или първият трябва да се откаже, ако не се изпълнява неговия проект, а се надгражда или 
трябва само той да довърши и втори етап. 
Цонка Гешева: Ще остане с втори етап, който го е проектирала тя. И без това другия проектант 

не е започнал проектиране и няма сключен договор. Ние не можем да с позволим финансиране в 
края на тази година. Знаете много добре какво стана с училището и каква санкция ни чака там, така 
че не можем да си позволим да плащаме друго проектиране. 
Стоян Гарчев: Едно време изобщо не можеше да си позволим да плащаме, пък сме плащали. 

Налагало се е и със закъснение да плащаме, но винаги е плащано. Значи просто трябва някакво 
решение да се намери, иначе ще останем без проекта и няма да може да се кандидатства. 
Стоил Карагьозов: Има клаузи в договорите, доста от проектантите предвид, че знаят каква е 

обстановката и как се финансира по оперативните програми сега, са съгласни да си получат 
средствата след спечелване на проекта и след финансиране на проекта. 
Цонка Гешева: Да, точно такава ни е уговорката с другия проектант, защото Маринова иска 

сега да и платим…. 
Стоян Гарчев: Догодина ще плащате, като получите средствата от МРРБ 
Цонка Гешева: … за да се преработи нещо, което тя го е направила. И между другото тя не е 

представила всички документи в Общината. От четири приложения към този проект, тя е 
представила само две. И на всичкото отгоре едно копие пак липсва. 
Стоян Гарчев: Няма го копие от проекта ли? То струва 100 лв. Преснимайте го и готово. Ако го 

правите така със скандали, накрая ще стане така, че няма да можете да кандидатствате. Съжалявам, 
че го казвам. 
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Цонка Гешева: Никой не казва нищо за скандали. 
Стоян Гарчев: То не може така. Тя трябва да преработи нещо, за което Общината трябва да 

плати. Не знам дали ще е 1000 лв. или 100 лв. 
Стоил Карагьозов: Нека да каже какво иска за тази преработка на КСС. 
Цонка Гешева: Гарчев, поставяте нещата на много различна позиция. Никой не прави скандали 

в случая. Вие искате да ви информирам какво става с това нещо и аз ви обяснявам. Проект втори 
етап е изготвен без значение, че Маринова не е представила всички документи. Обещала е да го 
направи. Казах и, че трябва да преработи проекта и че две улици и половина трябва да отпаднат и за 
тази преработка тя каза, че иска да и се заплати. До тук… проектът иначе е готов. Какъв е проблема 
не виждам?! Кой е направил скандал, че няма да се плаща?! 
Стоян Гарчев: Проблемът е, че ми се иска, в утрешния ден да имаме проект, с който да 

кандидатства община Антон. Нищо друго не искам. 
Цонка Гешева: Чудесно, ще има проект. Спокойно. Дали ще се възложи обаче проекта на 

другите улици е отделен въпрос. 
Стоян Гарчев: Както решите. 
Цонка Гешева: Не виждам какъв скандал има тук в случая. 
Татяна Семкова: Няма скандал. В случая ние просто попитахме. 
Стоян Гарчев: Съвсем добронамерено с цел да се реализират проекти Ви казвам, че трябва да 

стане по този начин. 
Цонка Гешева: Не разбирам защо непрекъснато ме нападате. Обяснявам ви, че Димитринка 

Маринова иска пари, за да преработи проекта и между другото не знам за каква конкретна сума 
става въпрос. 
Стоил Карагьозов: Първо от там трябва да се тръгне. Да се разберете каква сума иска. 
Стоян Гарчев: Не нападам никого, просто изказах мнението си. 
Стоил Карагьозов: Идеята беше, че добрият вариант, когато се кандидатства в една оперативна 

програма е да е един проектанта. Това беше идеята, дали тя ще се откаже от авторските права след 
като си е получила хонорара в полза на този, който го е преработил или другият ще се съгласи като 
физическо лице да и го проектира, но да е в една фирма. 
Цонка Гешева: Няма да го преработва друг, ще си го преработва тя всъщност. 
Стоян Гарчев: Ако ги прави друг тези улици ще стане сложно според мен. 
Стоил Карагьозов: Става един проект. Тя е направила пет улици. И тогава нейното КСС влиза в 

общото КСС. Тогава нейното КСС може да отпадне директно, да не го прави въобще тя, а другия 
проектант да направи другите улици с неговото остойностяване и с неговите детайли, да направи 
цялостното остойностяване. 
Цонка Гешева: Всъщност с Илия Бурда имаме само оглеждане на обекта. 
Стоил Карагьозов: Идеята ми е следната: Работи с единия от проектантите, независимо кой от 

двамата. Ако тя на този етап си е финализирала работата и за това, което тя е предала си е получила 
парите, може да влезете в преговори с нея да се откаже от авторски права, ако не искате да работите 
повече с нея. В утрешния ден ще трябва да се предаде този обект, а не само да се финализира. И ако 
това не е изчистено ще има страхотни проблеми. Това имам предвид, а не друго. А КСС и за 
нейните улици и за старата разработка и за тази разработка, която сега предстои трябва да е едно 
обобщено, с едни цени и с едни детайли. Не може тя да ти даде един детайл на дъждоприемни 
шахти на половината улици, а другият проектант да даде друг детайл. 
Стоян Гарчев: Добре. Хайде да разгледаме жалбата. 
Стоил Карагьозов: Жалбата е да се включи още една улица в проекта. Не си спомням визуално, 

така че трябва с Главния специалист „Строителство и кадастър” да разгледаме хубаво и да 
проверим дали тази улица е засегната в проекта. Миналия път коментирахме всички вертикални 
улици. Може и тя да е засегната в тези улици. 
Цонка Гешева: Става въпрос за улицата, която е срещу Фурната и излиза над г-жа Сийка 

Стаменова. 
Мино Димитров: Според мен това е улицата, която минава покрай реката. 
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Цонка Гешева: Само, че там не е улица. Има подход до портата на Сийка Стаменова. Нагоре, 
това не е вече улица, а е зелена площ. 
Стоил Карагьозов: За това идеята ми е като се отвори проекта да се провери дали тези улици са 

предвидени в това, което обсъждахме на предишното заседание. Сега на този етап не можем да 
отговорим нищо конкретно. Още повече, че не е започнало проектирането. По-добре да погледнем 
плана, защото така се получава едно говорене наизуст. Принципно отговорът е, че при възможност 
при проектирането, тази улица ще бъде предвидена за включване, защото в един такъв проект това 
трябва да се съобрази и с главната улица. Трябва да се види как може да се включи в главната и 
къде ще се оттича водата от стръмната улица, да се види има ли канализация или не.  
Стоян Гарчев: Аз искам само да допълня нещо. По повод на този проект се сетих, че по-

голямата част от ул. „Стара планина”, която обсъдихме предишния път е с несменен железен 
водопровод. Той е на повече от 20 години и още утре може да развали целия проект, ако стане 
някаква авария. 
Стоил Карагьозов: Смятам, че трябва да се обединим около мнението най-напред да се изясни с 

кой от проектантите ще се работи. 
Мино Димитров: Конкретно по жалбата, според мен трябва отново да се съберем Комисията по 

ТСУ и да отидем да видим какво е положението. По-добре на следващата сесия след като сме 
видели улиците да решаваме. Защото така, аз останах с впечатлението, че това са двете къси 
улички, които са от двете страни на реката, а от вас разбрах, че става въпрос за тази, която излиза 
при Фурната. По принцип приехме да се оправят вертикалите, а тази е хоризонтална. 
Цонка Гешева: А и тя не е чак толкова лоша. Аз съм минавала от там. 
Мино Димитров: За да огледаме всичките неща и да се стиковат. 
Таня Семкова: Отговорът е, че на следващо заседание на ОбС-Антон Комисията по ТСУ ще 

даде становище, дали тези улици ще бъдат включени в проекта. 
Стоян Гарчев: Аз предлагам комисията пак да се събере и да разгледа тези въпроси, защото не 

се знае кога пак ще може да се кандидатства по такива проекти. 
Стоил Карагьозов: Говорете с тази госпожа – Маринова и попитайте какво ще иска. Но освен 

преработката на КСС, трябва да знае, че има да включи и други улици към нейната разработка. Така 
че няма да бъде само преработката на КСС. А за г-н Бурда, така или иначе ще прави разработка на 
останалите улици не е проблем да остойности и другата разработка. 
Мино Димитров: Да. Трябва да се разгледат и двата варианта. Мисля, че така е най-удачно, за 

да има яснота по въпроса. 
Татяна Семкова: В такъв случай оставяме Комисията по ТСУ да даде становище и тогава ще 

разглеждаме въпроса.С това дневния ред е изчерпан. 
 
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 20:00 часа. 
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