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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОН 

 

ПРОТОКОЛ  № 37 

 Днес, 15.08.2011 г. /понеделник/ от 19.00 часа на основание чл.23 ал.4 т. 1 от 

Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/ в Заседателната 

зала на Община Антон в сградата на Народно читалище “Христо Ботев - 1925“ - село 

Антон се проведе заседание на ОбС – Антон при следния дневен ред: 

1. Приемане и издаване на Запис на заповед – за авансово плащане по проект  

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и 

Методий” – село Антон, Община Антон”; 

2. Разглеждане и приемане на шестмесечен отчет и актуализиране на бюджет 

2011 г.; 

3. Други  

На заседанието присъстваха:   

1. Николай Дончев Дончев - общински съветник 

2. Бонка Иванова Манчева-Генкова - общински съветник 

3. Николай Иванов Маджаров – общински съветник  

4. Райко Цвятков Лумбев – общински съветник  

5. Сашо Найденов Александров – общински съветник 

6. Татяна Александрова Семкова - общински съветник 

7. Гергана Семкова Тотова - общински съветник 

 

Както и г-н Стоян Гарчев – Кмет на община Антон и г-жа Цветелена Костова – 

Секретар на община Антон. 

На заседанието не присъства г-н Владислав Симов Симов – Председател на ОбС 

Антон, който е в платен годишен отпуск. По направено предложение от страна на г-н 

Гарчев – Кмет на община Антон заседанието да се води от избран от присъстващите 

общински съветници – общински съветник,  

На основание чл.21, ал.1 т.3  от ЗМСМА и Решение № 439 от Протокол №36 на 

Общински съвет Антон 

със 7 /седем/ гласа “ ЗА“ Николай Дончев Дончев, Бонка Иванова Манчева-Генкова, 

Николай Иванов Маджаров, Райко Цвятков Лумбев, Сашо Найденов Александров, 

Татяна Александрова Семкова, Гергана Семкова Тотова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ  № 440 

І.1. Заседанието на Общински съвет Антон ще се води и председателства от г-н 

Николай Дончев – общински съветник. 

 

След което г-н Дончев предложи на гласуване предложения дневен ред с 

предложение да отпадне т.2 от дневния ред и дневния ред да стане: 

1. Приемане и издаване на Запис на заповед – за авансово плащане по проект  

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и 

Методий” – село Антон, Община Антон”; 

2. Други, 

Общински  съвет – Антон 

със 7 /седем/ гласа “ ЗА“ Николай Дончев Дончев, Бонка Иванова Манчева-Генкова, 

Николай Иванов Маджаров, Райко Цвятков Лумбев, Сашо Найденов Александров, 

Татяна Александрова Семкова, Гергана Семкова Тотова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ  № 441 

Приемат така  предложения дневен ред. 
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По първа точка от дневния ред:  

Приемане и издаване на Запис на заповед – за авансово плащане по проект  

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – 

село Антон, Община Антон”, изпълняван по Договор за  предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ подписан между Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството и община Антон по Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 /ОПРР/, съфинансирана чрез Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие с регистрационен номер: 

BG161PO001/4.1-03/2010/023 от дата: 13.12.2010 год. 

г-н Дончев даде думата на г-н Гарчев за  представяне  на докладна записка с Вх.№ 

В2-221/08.08.2011 г. на община Антон 

г-н Гарчев: Съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОПРР община Антон ще получи безвъзмездна финансова помощ по ОПРР в размер 

на 314 432,88 лв. /триста и четиринадесет хиляди, четиристотин тридесет и два лв. 

и 88 ст./, като плащанията ще се извършват, както следва: 

- Авансово – в размер до 110 051,51 лв. /сто и десет хиляди, петдесет и един лв. и 

51 ст./, представляващи до 35% от стойността на безвъзмездната финансова помощ, 

съставляваща 85% от общите допустими разходи по проекта; 

- Междинно/междинни плащания; 

- Окончателно /балансово/ плащане. 

За извършване на авансово плащане е необходимо Общински съвет Антон да приеме 

решение за издаване на Запис на заповед по образец ПРИЛОЖЕНИЕ Е1-VІІІ или 

банкова гаранция по образец ПРИЛОЖЕНИЕ Е1-ІХ, както е предвидено в Общите 

условия на Договора за безвъзмездна финансова помощ  

С оглед на гореизложеното, Общински съвет Антон 

със 7 /седем/ гласа “ ЗА“ Николай Дончев Дончев, Бонка Иванова Манчева-Генкова, 

Николай Иванов Маджаров, Райко Цвятков Лумбев, Сашо Найденов Александров, 

Татяна Александрова Семкова, Гергана Семкова Тотова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 442 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.10 от ЗМСМА и съгласно чл. 4, т.4.1 и т.4.2 от 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Регионално развитие” 2007-2013 /ОПРР/ с регистрационен номер: 

BG161PO001/4.1-03/2010/023 от дата: 13.12.2010 год. за изпълнение на проект 

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – 

село Антон, Община Антон”, поема финансов ангажимент - приема издаване на 

Запис на заповед и упълномощава  Кмета на Община Антон – инж.Стоян Иванов 

Гарчев да издаде същата, със следния текст/съдържание: 

Без протест и без разноски 

Платим на предявяване 

За сумата: 110 051,51 лв.  

(посочва се цифром стойността и 

валутата на аванса) 

 

Долуподписаният/ата (трите имена на лицето, представляващо кандидата) СТОЯН 

ИВАНОВ ГАРЧЕВ, ЕГН: 5403047324, л.к. № 640058075, изд. от МВР София област на 

21.04.2010 г., в качеството си на  КМЕТ (длъжност на лицето)  на ОБЩИНА АНТОН 

(пълното наименование на Бенефициента съгласно регистрацията му), ЕИК по 

БУЛСТАТ: 000777255, пл. “Съединение”, № 1 – Бенефициент по Оперативна 

програма „Регионално развитие” 2007-2013, схема за безвъзмездна финансова 

помощ BG161PO001/4.1-03/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, 

проект  “Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и 

Методий” – село Антон, Община Антон” № BG161PO001-4.1.03-095 по договор № 

BG161PO001/4.1-03/2010/023 от дата: 13.12.2010 г., като Издател на настоящия 

Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и 

разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било 

характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя 

– Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган 
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на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране 

на регионалното развитие”, сумата: 110 051,51 лв. (сто и десет хиляди, петдесет и 

един лв. и 51 ст.) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на аванса).  

Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до  16.04.2012 г. (два 

месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ). 

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : 

BG75 BNBG 9661 3200 1966 01, BIC - BNBGBGSD, на името на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 

програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното 

развитие”. 
 

Дата на издаване: 15.08.2011 г. 

Място на издаване: село Антон, община Антон 

Подпис за издателя: .............................................. 

 

 

По втора точка от дневния ред: 

 

 

До Общински съвет Антон е постъпила молба от Кръстьо Наумов Стефанов с Вх.№ 

В2-228/2011 от 12.08.2011 г. за закупуване на общински имот с № 153016 в 

землището на село Антон, местност „Козница” с площ 17,427 дка.  

 

С оглед на гореизложеното и след направени разисквания, Общински съвет Антон 

със 7 /седем/ гласа “ ЗА“ Николай Дончев Дончев, Бонка Иванова Манчева-Генкова, 

Николай Иванов Маджаров, Райко Цвятков Лумбев, Сашо Найденов Александров, 

Татяна Александрова Семкова, Гергана Семкова Тотова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 443 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и в съответствие с чл.8 от ЗОС приемат да 

се започне процедура за актуализиране на годишната програма за общинска 

собственост, както следва: 

В частта имоти с цел продажба да се добави: 

Имот №153016 в землището на село Антон, местност „Козница” с площ 17,427 дка. 

 

 

До Общински съвет Антон е постъпила молба с Вх.№ В4-114/2011 от 16.05.2011 г. от 

Георги Симеонов Симов, собственик на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІ-751, 

кв.8 по регулационния план на село Антон, за закупуване на придаваемо се 

общинско място по регулация от 126 кв.м., към УПИ ХVІІ-751, кв.8 по регулационния 

план на село Антон.  

 

С оглед на гореизложеното и след направени разисквания, Общински съвет Антон 

със 7 /седем/ гласа “ ЗА“ Николай Дончев Дончев, Бонка Иванова Манчева-Генкова, 

Николай Иванов Маджаров, Райко Цвятков Лумбев, Сашо Найденов Александров, 

Татяна Александрова Семкова, Гергана Семкова Тотова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 443 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и в съответствие с чл.8 от ЗОС дават 

своето съгласие за продажба на придаваемо се общинско място по регулация от 126 

кв.м., към УПИ ХVІІ-751, кв.8 по регулационния план на село Антон.  

 

 

Дата: 15.08.2011 год. 

За Председател на Общински съвет Антон:……                                                                                                                            .. 

                           /Николай Дончев/ 

Протоколчик:…                                                                                                                        .. 

  /Цветелина Костова/ 


