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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  

№ 4 0  

 

Днес,  07. 08. 2018 година / вторник/  от 18: 00 часа,  на основание чл. 23,  ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация,  в сградата на  НЧ „ Христо Ботев – 1925” с. 

Антон,  II-ри етаж,  Ритуална зала,  се проведе редовно заседание на Об щински съвет – Антон при 

следния дневен ред:  

1.  Изслу шване на д- р Юл ия Димитрова – Из пълнителен директор на  „МБ АЛ –  Пирдоп” АД за 

запознаване със състоянието на болницата и отчет за шестте месеца на 2018 година.  

2.  Разглеждане на  заявления за закупуване на  акции от „ МБАЛ –  Пирдоп” АД от 

прите жаваната от Об щина Антон част от капитала на Дружеството.  

3.  Предприети мерки за превенция от наводнения на територията на Община Антон.  

4.  Утвърждаване  разходите  за  командировки на  кмета  на  Об щина  Антон и председателя  на 

Об щински съвет Антон за второто тримесечие на 2018 година. 

5.  Отчет  за  дейността  на  Об щинския  съвет  и неговите  комисии за  първото шестмесечие  на 

2018 година. 

6.  Други. 

 

 

На заседанието присъстваха 

Председателя 

1.  Николай Иванов Маджаров 

и съветниците:  

2.  Донка Маринова Николова 

3.  Радко Димитров Джунаков 

4.  Дилян Георгиев Ватахов 

5.  Иван Красимиров Петков 

6.  Георги Тотов Лазаров 

7.  Тодор Петров Александров 

 

 

Присъстваха също  служители от Об щинска администрация Антон –Ма рия Вътева – главен 

счетоводител на  Об щина Антон,  Цветелина Костова – секретар на Община  Антон и Елена Николова 

– деловодител / протоколчик на  настоя щето заседание/,  гости на  община  Антон в качеството си на  

заявители:  д- р Толинова и Станислав Готев и д- р Юлия Димитрова – изпълнителен Директор на 

МБ АЛ Пирдоп.  

 

Заседанието бе ше открито в 18: 05 часа от Председателя на Об щинския съвет.  

 

Тъй като няма ше  коментари и предложения,  дневният ред бе ше  гласуван и приет с   7(седем) 

гласа „ЗА”.  

 

 

 Заседанието започна с разглеждане на  точка 1 – Изслу шване на д-р Юлия Димитрова – 

Из пълнителен директор на „ МБАЛ –  Пирдоп” АД за запознаване със състоянието на 

болницата и отчет за шестте месеца на 2018 година.  

Всички присъства щи съветници и гости изслу шаха д -  р Димитрова,която предварително не 

бе ше предоставила материали , свързани с отчета на болницата.  
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В МБАЛ –  Пирдоп функционират Вътре шно отделение,  Детско отделение,  Очно отделение, 

Физ иотерапия и  Рехабилитация,  Клинична лаборатория,  Аптека.  Броя на пациентите се е  увеличил 

спрямо миналата 2017 г.,  от 811 на  1114.  Лимитите,  които се отпускат на болниците и се 

структурират спрямо минал период и затова болницата е останала с  най- нисък лимит  в областта.  Тя 

сравни болницата на  Пирдоп с  болницата на Елин Пелин почти еднакви  по действа щи отделения, 

но лимита на  Елин Пелин е  двойно по – голям.  Приходите на  МБАЛ Пирдоп за шестмесечието са 

около 600 000 лв. а разходите са около 1 000 000 лв. и дефицита е 400 000 лв.  

Д-  р Димитрова  помоли съветниците да  увеличат дяла си за постъпления спрямо приетия 

ме морандум , подписан от 3- те големи предприятия  и 7 – те общини на Средногорието.  

Г-  н Маджаров увери  всички,  че об щинския съвет  е съпричастен  към МБАЛ Пирдоп,  но има 

несправедливост във вноската, която се очаква като ангажимент  от община Антон.  

В Средногорието  има сериозен ресурс от всички предприятия,  които  функционират на  

територията  и вноската от   всички на ши работници в Здравната каса е  около 5 милиона.  Другите 

общини финансово са по стабилни, тъй като имат концесии.  

Г-  жа Вътева – Аз  като главен счетоводител,  мога да ви уверя,  че сумата която трябва да 

внасяме  в об щинската болница е  непосилна за нас.  Об щината има  заем и вноска от 80 000 лв. 

който сме длъжни да погасяваме.  Издръжка на ДГ,  ОУ,  ДСП,  сметосъбиране,  такси към РИОСВ,  

улично осветление и не ни стига разчета по прихода, за да се обезпечи общинска администрация.  

Д- р Димитрова увери съветниците,  че ако болницата стане частна достъпа  за пациенти ще 

бъде ограничен.  

Тъй като няма ше други коментари, се  пристъпи към гласуване.  

 

На  основание чл. 21,  ал. 1,  т. 12 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация,  с  7 (седем)  гласа „ЗА”  на Николай Иванов Маджаров,  Донка Маринова Николова, 

Радко Димитров Джунаков,  Дилян Георгиев Ватахов,   Иван Красимиров Петков,   Георги Тотов 

Лазаров и Тодор Петров Александров, Об щински съвет – Антон взе следното 

 

Р Е ШЕ Н И Е  № 4 0 5  

 

Приемат така  предоставената информация за състоянието на болницата  и отчета за първото  

шестмесечие на 2018 г.  

 

 По точка 2 – Разгле ждане на заявления за закупуване на акции от „ МБАЛ –  Пирдоп” 

АД от прите жаваната от Об щина Антон част от капитала на Дружеството. 

 

 

Г- н Маджаров даде  думата на гостите на сесията,  които са подали заявления за закупуване на 

акции от МБАЛ Пирдоп, от притежаваната от община Антон част  от капитала на Дружеството.  

Д- р Толинова:  Болницата боксува и не  се вижда изход,  ако не се промени не що.  Моето 

предложение да се  пуснат  поне 10 %  свободно.  Хората ще  милеят ако станат собственик.  Об щото 

събрание ще  стане отворено и повече акционери ще  присъстват.  Всичко да е  прозрачно,  да няма 

скрито покрито.  

Донка Николова:  Аз  смятам,  че трябва да подкрепим тази инициатива и да я  задвижим.  Нека 

на шите акции да преминат в ръце, които могат да ги управляват.  

Г- н Гарчев: Ще се консултираме с юристите какви стъпки трябва да се направят.  

Г- н Маджаров: Аз бих присъствал на събранието на акционерите.  

Д- р Димитрова:  Събрание на акционерите ще  се свика  по ва ша инициатива,  за щото без  гласуване с 

9/ 10 от акционерите няма  как да си продадете акциите.  Мо же  да присъствате,  без  право на  глас,  ако 

не се упълномо щен представител в Дружеството от община Антон.   

На  основание чл. 21,  ал. 1,  т. 6,  т. 12 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация,  със  7 (седем)  гласа „ЗА”  на Николай Иванов Ма д жаров,   Донка Маринова 



Страница  3 от 9 

 

Николова,  Радко Димитров Джунаков,  Дилян Георгиев Ватахов,   Иван Красимиров Петков,   Георги 

Тотов Лазаров и Тодор Петров Александров, Об щински съвет – Антон взе следното 

 

Р Е ШЕ Н И Е  № 4 0 6  

 

Възлагат на  кмета на община  Антон да предприеме стъпки за продаването на  акциите на 

МБ АЛ Пирдоп, собственост на община Антон /100/ сто броя.  

 

 По точка 3 – Предприети мерки за превенция от наводнения на територията на 

Об щина Антон. 

Г- н Гарчев: Въпреки стръмния терен и липсата на язовири тази година и община Антон имаше 

проблеми  при  проливните дъждове. 

 На  главен път I-6 бе ше  нанесено баластра,  която прече ше  на  преминаването на  

автомобилите и трябваше да бъде почистена.  

 Преля река Дълбок  в края на  улица Васил Боримечков.  Раз ширихме малко коритото,  но 

като намалее водата трябва да се довър ши.  

 Има ше  нанос на долния навес на параклис Св.  Георги, който веднага бе ше почистен.  

 В горния край на  река Гу шева е  изкопано коритото на  реката и е  ограничен достъпа до ул. 

Въртопа,  с цел  да не  прелее реката по улицата. По надолу по същата река  има  подкопана 

подпорната стена на корекцията.  

 Най трагично положението при река Конска, по поречието на цялата река се наложи да  се  

почистят  5 върби ,  да се изкопае почти ново корито. За сега положението е овладяно,  но при 

засушаване и намаляване на  водата трябва да се поработи о ще  за  нормалното протичане на 

реката  при ул. Дружба 10 

 Дерето  при бив шето ТКЗС също се нуждае от  бетониране на корекцията, коята е 

подкопана и се е наклонила.  

Има ше  проверка от МРРБ във връзка с проект за корекциите на  реките Селска и Гу шева.  

Трябва да се почистят основно.  

Улиците,  които са от  север на  юг  станаха на дерета.  Очакваме  фирма  Автомагистрали,  с 

нужната техника  да насипе въпросните улици.  

 

На  основание чл. 21,  ал. 1,  т. 12 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация,  със  7 (седем)  гласа „ЗА”  на Николай Иванов Маджаров,  Донка Маринова Николова, 

Радко Димитров Джунаков,  Дилян Георгиев Ватахов,  Иван Красимиров Петков,  Георги Тотов 

Лазаров и Тодор Петров Александров, Об щински съвет – Антон взе следното 

 

Р Е ШЕ Н И Е  № 4 0 7  

 

 Приемат така  предоставената информация за взетите мерки за превенция от наводнения на 

територията на Об щина Антон. 

 

 По  точка 4 – Утвърждаване  разходите  за командировки на кмета на Об щина  Антон 

и председателя на Общински съвет Антон за второто тримесечие на 2018 година. 

 

 Видно от докладна № 55 от 13. 07. 2018 г.  комадировките на кмета на об щината  са об що 50 лв. 

за тримесечието на 2018 г , а председателя няма такива.  

 

На  основание чл. 21,  ал. 1,  т. 6 Закона за местно самоуправление и местна администрация,  с  7 

(седем)  гласа  „ЗА” на Николай Иванов Маджаров,  Донка Маринова Николова,  Радко Димитров 

Джунаков,  Дилян Георгиев Ватахов,  Иван Красимиров Петков,  Георги Тотов Лазаров и Тодор 

Петров Александров, Об щински съвет – Антон взе следното 
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Р Е ШЕ Н И Е  № 4 0 8  

 

 Утвърждават  разходите  за  командировки на  кмета  на  Об щина  Антон и председателя  на 

Об щински съвет Антон за второто тримесечие на 2018 година. 

 

  точка 5 – Отчет за дейността на Об щинския  съвет и неговите  комисии за  първото 

шестмесечие на 2018 година. 

  

Г- н Маджаров – в таблицата е отразено присъствията на съветниците ,  броя на  ре шенията и  

прикани съветниците да гласуват  отчета за дейността на  Об щински съвет Антон и неговите 

комисии за първото шестмесечие на 2018 г. 

 

На  основание чл. 21,  ал. 1,  т. 12 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация,  със  7 (седем)  гласа „ЗА”  на Николай Иванов Маджаров,  Донка Маринова Николова, 

Радко Димитров Джунаков,  Дилян Георгиев Ватахов,  Иван Красимиров Петков,  Георги Тотов 

Лазаров и Тодор Петров Александров, Об щински съвет – Антон взе следното 

 

Р Е ШЕ Н И Е  № 4 0 9  

 

 Приема отчета за дейността на  Об щински съвет Антон и неговите комисии за първото 

шестмесечие на 2018 г. 

 

 По точка 6 – Други. 

 

 По Докладна записка №50/  29. 06. 2018 година  относно актуализиране на Годишната 

програма за управление и разпоре ждане с  имоти – об щинска собственост за периода м.  януари –  м. 

декември 2018 година на Об щина Антон.  

 Поради проявен интерес към имоти,  които не  са включени в Годишната програма   2018 

г. е необходима  актуализация на същата.  

 Програмата е качена на  интернет страницата на  26. 06. 2018 г.  и може да влезе в сила, 

веднага след приемането и.  

 

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

със  7 (седем)  гласа „ЗА”  на Николай Иванов Маджаров,  Донка Маринова Николова,  Радко 

Димитров Джунаков,  Дилян Георгиев Ватахов,   Иван Красимиров Петков,   Георги Тотов Лазаров и 

Тодор Петров Александров, Об щински съвет – Антон взе следното 

 

Р Е ШЕ Н И Е  № 4 1 0  

 

Приема  актуализиране на Годишната програма за управление и разпоре ждане с  имоти 

общинска собственост за 2018 г. съгласно  приложен списък.  

 

 По Докладна записка №51/  09. 07. 2018 година относно актуализиране на  Наредба за 

регистриране и стопанисване на кучета в Об щина Антон.  

 Във връзка с протест от прокурор Мирослав Ангелов и Раз поре ждане от 

Административен съд е необходима да се променят няколко текста  в Наредбата  за регистриране и 

стопанисване на кучета в Об щина Антон.  

 Предложението е качено на сайта на община Антон в законно установен срок.  

 

На  основание чл. 21,  ал.2,   от  Закона за местно самоуправление и местна администрация,  чл.  26 

и чл.  28 от Закона за нормативните актове,   със 7 (седем)  гласа „ЗА”  на Николай Иванов Маджаров, 
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Донка Маринова Николова,  Радко Димитров Джунаков,  Дилян Георгиев Ватахов,  Иван Красимиров 

Петков,  Георги Тотов Лазаров и Тодор Петров Александров, Об щински съвет – Антон взе следното 

 

Р Е ШЕ Н И Е  № 4 1 1  

 

 Приемат предложението за промяна на  Наредбата регистриране и стопанисване на 

кучета в Об щина Антон както следва:  

Било:  

Чл. 4.  Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират,  след като кучето навър ши 3 (три) 

месечна възраст.  

Чл. 5. Регистрацията на кучетата e двустепенна и включва:  

1.  Административна регистрация:  

а) Извър шва се от кметовете или от упълномоще ни от тях лица;  

б) Собствениците на кучета трябва да представят следните документи:   

 документ за ветеринарно медицинска регистрация,  

 квитанция за платен данък според тарифата за местните данъци и такси;  

в) Регистрацията включва:  

 вписване в специален регистър името на собственика,  

 данни за кучето според представените документи,  

 цел за използване,  

 постоянно местопребиваване,  

 други ако има;  

д) Регистрацията се извър шва за срок от 1 (една) година;  

е)  При извър шване на  регистрацията,  собственикът запла ща  стойността на  жетона и таксите 

за административните услуги.  

2.  Ветеринарно медицинска регистратура.  Извършва  се от  Районната ветеринарно- медицинска 

служба и упълномо щени от  нея поделения и фирми по ред определен от  ЗВД и Правилника 

за приложението му.  

Чл. 6. Таксата за регистрация се запла ща ежегодно по реда на З МДТ.  

1.  Не  се събира такса по ал. 1 за регистрирани кучета на войската и полицията,  кучета,  които се 

използват за опазване на  стопански обекти и стада,  за кучета на слепите,  инвалидите и на 

самотните гра ждани над 70 годишна  възраст,  както и за държавните за опитни цели кучета 

на научните и медицински учре ждения.  

2.  Таксите за ветеринарно- медицинска регистрация се запла щат при всяко освидетелствуване 

на  кучета,  съгласно действува щата тарифа  на ЗВД,  извън стойността на изразходваните 

лечебни, превързочни и други материали, по начин определен от отрасловото министерство.  

 

СТАВА:  

Чл. 4 

 (1)  Собствениците на кучета,  навър шили 6-седмична възраст,  ги представят на ветеринарен лекар, 

който упра жнява ветеринарномедицинска практика,  за издаване на паспорт по образец,  ваксинация 

и обезпаразитяване.  

(2)   При навър шване на 4- месечна възраст или в 7- дневен срок от придобиване на куче над тази 

възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар.  

(3)   При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип,  отговаря щ на  стандарт I SO 

11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ.  

(4)   Ветеринарният лекар изпра ща е жемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт  на 

всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община.  

(5)  Собствениците на кучета запла щат стойността на ветеринарномедицинския паспорт  и на 

манипулацията поставяне на микрочипа.  
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Чл. 5 ( 1)  За прите жаване на  куче собственикът запла ща  годишна такса в об щината,  на чиято 

територия е постоянният му адрес/седалище.  

(2)  Освобождават се от  такса собствениците на кучета по чл.  175,  ал.  2 от  Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. Чл. 6 От Настоя щата Наредба 

 3  В тримесечен срок от  датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в 

общината по постоянния му адрес/ седалище.  

 ( 4)  Таксата се запла ща е жегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от 

датата на придобиване на  кучето,  когато то е придобито след 31 март.  За кучета,  придобити през 

текущата  година,  таксата се дължи в раз мер една дванадесета от годишния и раз мер за всеки месец 

до края на годината, включително за месеца на придобиването.  

(5)  Приходите от събраните такси по ал.  1 се използват за мероприятия,  свързани с  намаляване  броя 

на безстопанствените кучета.  

Чл. 6   За притежаване на куче ежегодно се запла ща такса по Закона за местните данъци и такси.  

(1) Освобождават се от такса собствениците на: 

1. ) кучета на лица с увре ждания;  

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;  

3. кучета, използвани за опитни цели;  

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;  

5. кастрирани кучета;  

6.  кучета,  които придружават или охраняват селскостопански животни,  които се отгле ждат в 

регистриран животновъден обект.  

 

 

 По Докладна записка №53/  09. 07. 2018 година относно обновяване на  туристически 

мар шрути на територията на Об щина Антон.  

Г-  н Маджаров:  Хубава е  идеята за обновяване на  туристическите маршрути ,  о ще  повече и ние  като 

община ще се борим да станем туристическа дестинация.  

 

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

със  7 (седем)  гласа „ЗА”  на Николай Иванов Маджаров,  Донка Маринова Николова,  Радко 

Димитров Джунаков,  Дилян Георгиев Ватахов,   Иван Красимиров Петков,   Георги Тотов Лазаров и 

Тодор Петров Александров, Об щински съвет – Антон взе следното 

 

 

Р Е ШЕ Н И Е  № 4 1 2  

 

 Дават  своето съгласие да  се отпуснат средства в раз мер на  200 лева / двеста лева/  за 

обновяване на туристически маршрути на територията на община Антон 

 

 По Докладна записка №57/  20. 07. 2018 година относно актуализиране на  Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпоре ждане с общинско иму щество – Об щина Антон.  

Във връзка с  протест от  прокурор Мирослав Ангелов  и определение от Административен съд  

София област е  необходима  да  се променят текстове от Наредбата.  Предложението за промяната е 

качена на сайта на община Антон на 11. 07. 2018 г.  

 

 

На  основание чл. 21,  ал.2,   от  Закона за местно самоуправление и местна администрация,  чл.  26 

и чл.  28 от Закона за нормативните актове,   със 7 (седем)  гласа „ЗА”  на Николай Иванов Маджаров, 

Донка Маринова Николова,  Радко Димитров Джунаков,  Дилян Георгиев Ватахов,   Иван 

Красимиров Петков,   Георги Тотов Лазаров и Тодор Петров Александров,  Об щински съвет – Антон 

взе следното 
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Р Е ШЕ Н И Е  № 4 1 3  

 

Приемат  така направената промяна в Наредба за реда за придобиване,  управление и 

разпоре ждане с общинско иму щество – Об щина Антон както следва:  

Било:  

чл.  10.  ( 1)  Части от имоти – публична об щинска собственост,  с изключение на  обектите, 

подле жа щи на концесиониране,  могат да се отдават под наем след реше ние на Об щинския съвет за 

срок до пет години.  

СТАВА:  

  Свободни имоти или части от тях -  публична общинска собственост,  могат да се отдават под 

наем за срок до 10 години.  Части от имоти -  публична об щинска собственост,   могат да се отдават 

под наем,  при условие,  че не  се възпрепятства осъществяването на дейностите,  за които съответният 

имот е предоставен за управление.  

 По Молба  с  вх. 4  №570/  12. 07. 2018 година от  Иван Георгиев Ра шков за осъществяване 

на хазартна дейност в кафе-аператив „Red devil” в с. Антон.  

 Г- н Маджаров: За що ние трябва да разре шим  извършването на такава дейност.  

 Г-  н Гарчев:  За щото  заведението се намира на  об щински терен.  Ако е  частна 

собственост не се изисква разре шение.  

 След кратни дебати относно проблемите  свързани с  управителя и многократното 

разглеждане от об щински съвет,  свързани с  нару шаване на об ществения ред и уведомлението на 

кмета за предприети мерки за  прекратяване на договор за наем с Иван Ра шков.  

 

На  основание чл. 21,  ал. 1,  т. 12 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация,  с 7 (седем)  гласа „ЗА”  на Николай Иванов Маджаров,  Донка Маринова Николова, 

Радко Димитров Джунаков,  Дилян Георгиев Ватахов,   Иван Красимиров Петков,   Георги Тотов 

Лазаров и Тодор Петров Александров, Об щински съвет – Антон взе следното 

 

Р Е ШЕ Н И Е  № 4 1 4  

 

 Отхвърлят  молба  №570/  12. 07. 2018 година  на Иван Георгиев Ра шков  за извър шване на 

хазартна дейност.  

 

 По   Констативен протокол с  вх. 2  №421/  19. 07. 2018 година на ТП ДГС Пирдоп 

относно информация за обектите,  в които се извър шва дърводобив в горски територии – държавна 

собственост на територията на Об щина Антон.  

 Съветниците разгледаха информацията,  свързана с фирмите,  които  извър шват 

дърводобив.  Г- н Гарчев уведоми съветниците,  че ще  изиска от всички  фирми  да  оправят пътищата, 

които ползват при прекарването на дървесината.  Г- н Маджаров изрази желание да се  отсечат 

няколко дървета в м.  св.  Петка,  за да се направи  място за поставяне на дървен кръст за оброчище  и 

попита какви стъпки  да се предприемат за осъществяването на тази идея.  

 

На  основание чл. 21,  ал. 1,  т. 12 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация,  с 7 (седем)  гласа „ЗА”  на Николай Иванов Маджаров,  Донка Маринова Николова, 

Радко Димитров Джунаков,  Дилян Георгиев Ватахов,   Иван Красимиров Петков,   Георги Тотов 

Лазаров и Тодор Петров Александров, Об щински съвет – Антон взе следното 
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Р Е ШЕ Н И Е  № 4 1 5  

 Приемат информацията  за обектите,  в които се извър шва дърводобив в горски 

територии – държавна собственост на територията на Об щина Антон.  

 Възлагат  на Кмета да предприеме необходимите мерки съвместно с ДГС – Пирдоп  за 

изчистване на 100 кв. м. от обраслата растителност в м. Св. Петка за поставяне на кръст.  

  

 По Докладна записка  №6 0/  07. 08. 2018 година относно актуализация план капиталови 

разходи 2018 г.  

 

 Във връзка с изпълнение  на  Договор №11/ 16. 07. 2018 г.  за  Основен ремонт на  лекарски 

кабинети и фоайе в сградата на здравен дом и разлика в утвърдените средства  е  необходима  

промяна и актуализация на План за капиталови разходи.  

 Г- н Иван Петков – ремонта е почти готов. Остава да се ремонтира само коридора.  

 Г- н Маджаров – може за следва щото заседание да  ни се предоставят снимки.  

 Г- н Гарчев – може да го разгледате в удобно за вас време.  

 

На  основание чл. 21,  ал.1,  т. 6 от Закона за  местно самоуправление и местна администрация,  със 

7 (седем)  гласа „ЗА”  на Николай Иванов Ма джаров,  Донка Маринова Николова,  Радко Димитров 

Джунаков,  Дилян Георгиев Ватахов,   Иван Красимиров Петков,   Георги Тотов Лазаров и Тодор 

Петров Александров, Об щински съвет – Антон взе следното 

 

Р Е ШЕ Н И Е  № 4 1 6  

 

Дават своето съгласие да бъде актуализиран План за капиталови разходи на Об щина Антон 

за 2018  г., съгласно Приложение № 8 

 

 По Докладна записка  №61/  07. 08. 2018 година относно отпускане на  средства за 

първия учебен ден.  

 Всяка година послучай първия учебен ден се отпускат средства  за закупуване на  

технически занимания и учебни пособия.  

 Г-  н Гарчев увери съветниците,  че парите ще  отидат за децата ,  а не за закупуване на 

основни средства или ремонт  на класните стаи. 

 

На  основание чл. 21,  ал.1,  т. 6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация,  със 

7 (седем)  гласа „ЗА”  на Николай Иванов Ма джаров,  Донка Маринова Николова,  Радко Димитров 

Джунаков,  Дилян Георгиев Ватахов,   Иван Красимиров Петков,   Георги Тотов Лазаров и Тодор 

Петров Александров, Об щински съвет – Антон взе следното 

 

Р Е ШЕ Н И Е  № 4 1 7  

 

 Дават своето съгласие да бъдат отпуснати  1500 / хиляда и петстотин/  лева по случай 

започването на  учебната 2018/ 2019 г., разпределени както следва:  

ДГ Българче – 500 лв.  

ОУ – АНТОН – 1 500 лв.  

 Средствата да бъдат предоставени на двете учебни  заведения за подготовка на  новата 

учебна година като:  

 технически и занимателни средства за децата в детската градина 

 Необходими учебни и други пособия в учебния процес на учениците от ОУ Св. Св. 

Кирил и Методий с. Антон  
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 По Докладна записка  №59/  07. 08. 2018 година относно ре шение 667/ 19. 06. 2018 г. 

постановено по адм. Дело № 270/ 2018 г.  

 

На  основание чл. 21,  ал. 1,  т. 12 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация,  със  7 (седем)  гласа „ЗА”  на Николай Иванов Маджаров,  Донка Маринова Николова, 

Радко Димитров Джунаков,  Дилян Георгиев Ватахов,  Иван Красимиров Петков,  Георги Тотов 

Лазаров и Тодор Петров Александров, Об щински съвет – Антон взе следното 

 

Р Е ШЕ Н И Е  № 4 1 8  

От меня   Ре шение № 388/ от Протокол 37 от 31. 05. 2018 г.  

 

На  основание чл. 21,  ал.2,   от  Закона за местно самоуправление и местна администрация,  чл.  26 

и чл.  28 от Закона за нормативните актове,   със 7 (седем)  гласа „ЗА”  на Николай Иванов Маджаров, 

Донка Маринова Николова,  Радко Димитров Джунаков,  Дилян Георгиев Ватахов,  Иван Красимиров 

Петков,  Георги Тотов Лазаров и Тодор Петров Александров, Об щински съвет – Антон взе следното 

 

Р Е ШЕ Н И Е  № 4 1 9  

 

От меня разпоредбите  на чл. 5,  ал. 1,  т. 22 и т.23 и ал. 2,  чл15,  ал1,  т.8,  чл. 20,  чл. 105,  чл. 106, 

чл. 107 и чл. 109 от Правилник за организацията и дейността на Об щински съвет- Антон 

 

 По Докладна записка  №58/  30. 07. 2018 година относно отчет на  изпълнение на 

Бюджет 2017 към 31. 12. 2017 г. 

 Г- н Маджаров покани г-  жа Вътева да  даде разяснения по  предоставената докладна 

записка.  

 Г- жа Вътева:  съгласно Закона за публичните финанси отчета трябва да  бъде качен на 

сайта на об щината и трябва да се  направи об ществено обсъждане,  след което да бъде приет от 

общинския съвет.  Председателя  на  об щински съвет трябва да даде предложение за  дата и час на 

общественото обсъждане.  

 Г- н Маджаров – трябва  да бъде в работен ден и след 17: 00 часа,  за да очакваме по –

голяма посе щаемост.  

  Определи се  дата 14. 09. 2018 г.  от 17: 00 часа в Пенсионерския клуб за об ществено 

обсъждане на отчет Бюджет 2017 г.  

Г- н Ма ждаров:  Приканвам всички съветници да дойдат на  обсъждането и да  поканят и свои 

близки, за да се види как се разпределят  парите  в общината.  

Тъй като няма ше  други въпроси и коментари и след като материалите по дневния ред бяха 

изчерпани,  заседанието на  Об щински съвет – Антон бе закрито от  Председателя на ОбС- Антон г- н 

Николай Маджаров в 20: 00 часа.  

 

 

 

 

Председател на ОбС- Антон: ……………….  

/ Николай Маджаров/  

Протоколчик: ………………   

Елена Николова 


