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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 

№  38 

 

             Днес, 13.09.2011 г. /вторник/ от 18.00 часа на основание чл.23 ал.1 т. 1 от 

Закона за Местното Самоуправление и Местната администрация  в  ритуалната зала 

на читалище “Христо Ботев“ с. Антон се проведе   заседание на ОбС – Антон при 

следния дневен ред: 

 

1. Разглеждане на докладна от Директора на ОУ -Антон  

2. Разглеждане на докладна от Читалищното настоятелство 

3. Разглеждане на докладни от кмета на община Антон  

4. Разглеждане и приемане на  6 месечен отчет -2011 г. 

5. Други 

На заседанието присъстваха :   

1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  

2. Сашо Найденов Александров –съветник  

3. Николай Дончев Дончев - съветник 

4. Бонка Иванова Манчева - съветник 

5. Райко Цвятков Лумбев – съветник  

6. Татяна Александрова Семкова – съветник 

7. Николай Иванов Маджаров  – съветник 

8. Гергана Семкова Динекова –съветник/влязла по късно/ 

9. Дилян Георгиев  Ватахов –съветник/влязъл по късно/ 

 

От заседанието отсъства по уважителни причини съветниците  :  

На заседанието присъстваха също и  г-н Стоян Гарчев – кмет на  община Антон, г-жа 

Цветелина Костова   –секретар на Община Антон,Мария Вътева –главен 

счетоводител ,  Лена Николова –Директор на ОУ “Кирил и Методий “   с. Антон и 

жители на с.Антон . 

Заседанието беше открито в 18,05 ч. от председателя на Общинския съвет – г-н 

Владислав Симов , който попита дали има предложение за промяна  на така  

предложения  дневния ред . 

Г-жа Костова  секретар на Община Антон уведоми съветниците ,че една от 

докладната на кмета на общината ,трябва  е в отделна точка  . 

Г- н Лумбев ,предложи  тази докладна на стане т. 5 преди разглеждане на молбите 

на гражданите . 

 

Дневния ред беше гласуван и приет за всяка една от точките със 9  /девет /гласа 

«ЗА «и придоби следния вид : 

1. Разглеждане на докладна от Директора на ОУ -Антон  

2. Разглеждане на докладна от Читалищното настоятелство 

3. Разглеждане на докладна от кмета на община Антон  

4. Разглеждане и приемане на  6 месечен отчет -2011 г. 

5. Приемане на решение за издаване на   Запис на заповед от Община 

Антон  в полза на ДФ “Земеделие “ 

6. Други 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Разглеждане на докладна от Директора на ОУ -

Антон  

Г-жа Николова присъства на заседанието и изложи  докладната си  с  В4-

203/18.08.2011 г. във връзка със съществуването на самостоятелни паралелки. На 

основание Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и в 

групите на училищата,детските градини и обслужващите звена 



 2

       На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 4 от ПОДОбС – Антон и 

съгласно изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2и ал.5 на Наредба № 7 за 

определяне броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, 

детските градини и обслужващите звена, /изм. и допълнение в ДВ брой75 от 
24.09.2010 г. със   7 / седем / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, , Николай Дончев 

Дончев , Николай Иванов Маджаров,  Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова 

Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев,  взеха следното: 

  

РЕШЕНИЕ: 445 
 

Одобряват съществуването на една самостоятелна паралелка в I-ви клас – 11 

ученика,  една самостоятелна паралелка в ІІ-ти клас - 13 ученика, една 

самостоятелна паралелка в V-ти клас - 11 ученика и една самостоятелна паралелка в 

VI-ти клас - 16 ученика , една самостоятелна паралелка в VIІ-ти клас-10 ученика и  

една самостоятелна паралелка в VIІІ-ти клас- 9 ученика в ОУ “Св. Св. Кирил и 

Методий” с. Антон. 

Минималния брой ученици  в І –ІV клас е 16, а в V-VІІІ кл е 18 ученика. 

 

ПО ВТОРА  ТОЧКА ОТНОСНО:  : Разглеждане на докладна от Читалищното 

настоятелство 

 

По втора точка  относно   изплащане на обещетение при   пенсиониране на  Генка 

Додекова комисията разгледа  така исканата сума. 

Г-н Симов даде думата на Г- н Дончев- председател на комисията по бюджет, 

финанси и нормативна уредба: 

- Проблеми за  изплащането и дофиннансирането няма ,но тона на докладната и  

съдържанието не отговарят на истината .На едно от предишните заседания с 

решение № 431 се прие  направения отчет на читалищното настоятелство на НЧ 

“Христо Ботев” -1925 с. Антон във връзка с Гергьовден  и не се   даде  съгласие  от 

остатъка  на отчета да се  изплатят обещетенията за пенсиониране на Генка 

Додекова ,а това не означава отказ  изобщо ,а отказа  е да не се изплати от 

дарения.Общинската администрация винаги е съумявала да помага  и на училището 

и на читалището и на детската градина и представянето на такава молба  е  меко 

казано- неуважение . 

г-н Симов –аз също се чуствам засегнат от докладната .Факта ,че не присъства никой 

от читалищното настоятелство при разглеждана на важната докладна  потвърждава 

неуважението към общинския съвет . 

Предлагам да се гласува  сумата от 2940 лв  допълнително  към бюджета на 

читалището за 2011 г. за изплащане на  на дължимото обещетение по чл.222 ал.3 от 

КТ на г-жа Генка Додекова 

 

с 4 /четири  / гласа “ ЗА “, Николай Иванов Маджаров, , Сашо Найденов 

Александров, ,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев,  3 /трима/ 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “и Владислав Симов Симов, Бонка Иванова Манчева и Николай 

Дончев Дончев съветниците не можаха да вземат решение,поради тази причина  се 

пристъпи към гласуване на ново решение ,а именно да се разгледа докладната 

записка на следващото заседание . 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т.6  от ЗМСМА и  с 7  /седем  / гласа “ ЗА “,Владислав 

Симов Симов, Бонка Иванова Манчева , Николай Дончев Дончев ,Николай Иванов 

Маджаров, , Сашо Найденов Александров, ,Татяна Александрова Семкова , Райко 

Цветков Лумбев,   взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 446 
 

Оставят разглеждането на докладната за другия път ,поради невъзможност 
за вземане на решение  
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В работата на заседанието се  присъедениха съветниците Дилян Георгиев Ватахов и 

Гергана Семкова Динекова . 

 

ПО ТРЕТА   ТОЧКА ОТНОСНО:  Разглеждане на докладна от кмета на община Антон 

за излизане в служебен отпуск  поради предстоящите  избори  

Г-н Гарчев предложи за негов заместник да бъде избрана г-жа Цветелина 

Костантинова Костова- Симова –секретар на Община Антон  

 

На основание чл. 42, ал. 6  от ЗМСМА и  с 9  /девет  / гласа “ ЗА “,Владислав Симов 

Симов, Бонка Иванова Манчева и Николай Дончев Дончев ,Николай Иванов 

Маджаров, , Сашо Найденов Александров, ,Татяна Александрова Семкова , Райко 

Цветков Лумбев,  Дилян Георгиев Ватахав и Гергана Семкова Динекова и взеха 

следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 447 
 

Дават своето съгласие  г-н Гарчев да излезе в служебен отпуск от 21.09.2011  г. 

През неговото отсъствие и до  избиране на кмет да бъде заместван Цветелина 

Костантинова Костова- Симова –секретар на Община Антон до  полагане на клетва 

на новоизбрания кмет   

 

ПО ПЕТА  ТОЧКА ОТНОСНО:  Разглеждане и приемане на  6 месечен отчет -2011 г. 

Г-н Симов отново даде  думата на кмета за обяснение по  получените таблички . 

Г-н Гарчев подробно изчете всеки ред от отчета Разхода и прихода и обясни на 

съветниците  всяка колонка ред по ред. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т.6 от ЗМСМА и  с 9  /девет  / гласа “ ЗА “,Владислав 

Симов Симов, Бонка Иванова Манчева , Николай Дончев Дончев ,Николай Иванов 

Маджаров, , Сашо Найденов Александров, ,Татяна Александрова Семкова , Райко 

Цветков Лумбев,  Дилян Георгиев Ватахов и Гергана Семкова Динекова и взеха 

следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 448 
 

Приемат отчет бюджет за първото  шестмесечие на 2011 г. 
 

  Отчет на Бюджет 2011г към 30.06.2011г. по Прихода и по Разхода,както следва: 

наименование Нач.план 
2011г 

уточнен 
   план
  

изпълн. 
отчет 

 01.2011г 30.06.2011 30.06.2011 

І.ПРИХОДИ 1043240.00 795589 448963 

І.Приходи с държавен характер 699716 623289 290631 

    

1.1.Обща допълваща субсидия 631879 619565 340815 

1.2. Целеви трансфери  от ЦБ  1724 1724 

Капиталови 2000 2000 0 

1.3.Трансфери 0 0 17292 

    

1.4.Средства на разпореждане 0   

1.5. Дарения 0   

1.4 Разпределен преходен остатък 65837 65837 -69200 
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ІІ.Приходи с общински характер 343524 343524 158332 

2.1.Данъчни приходи 51300 51300 24085 

2.2.Неданъчни приходи 105298 105298 50680 

2.3.Взаемоотношения с ЦБ в.ч. 
-изравнителна субсидия 
-капиталова субсидия 
-получ.субсидии  ДДС Сапард  

172300 

124800 

47500 

  

172300 

124800 

47500 

  

107050 

66050 

41000 

2.4.Трансфери -   

2.5.Временни безлихв.заеми погасени ДДС -   
2.4Разпределен преходен остатък 14626  14626 -23483 

    

  

наименование Нач.план 
01.2011 

уточнен 
   план 
06.2011 

изпълн. 
Отчет 
06.2011 

ІІ.РАЗХОДИ  към 30.06.2011г  1043240.00 795589 448963 

ІІ.1. Разходи държ.д-сти               

 

699716 623289 290631 

Общинска администрация 272200 272200 73397 

Други дейности по отбраната 39944 39944 13422 

Други дейности по вътрешна сигурност 10280 10280 0 

Отбранително мобилизац.подготовка 2000 2000 0 

Превант.д-ст за намаляв.на посл.от КБА 30796 30796 240 

Ликвидиране на послед.от стих.БиПА 3000 3000 0 

Целодневни детски градини 90151 91855 46520 

Общообразователни училища 197686 206670 108016 

Здравен кабинет към ОУ и ЦДГ 8057 8162 3349 

Протр.за временна заетост - - 14806 

Читалища 19470 19470 27467 

Други дейности по икономиката - 2594 3414 

    

ІІ.2. Разходи мест.д-сти  343524 343524 158332 

Общинска администрация 82574 82574 41917 

Общински съвети 13718 13718 4456 

Целодневни детски градини 42850 42850 22235 

Домашен социален патронаж 42837 42837 17620 

Програми за временна заетост 600 600 3599 

Водоснабдяване и канализация 21126 21126 0 

Осветление на улици и площади 24145 24145 5299 

Други дейности по БКС 14500 14500 729 

Чистота 35500 35500 16041 

Други дейности по опазване на околната среда - - 540 

Др.дейности по селсо и горско стопанство 10074 10074 801 

Служби и дейности по подд.и ремонт на 
общ.пътища 

55600 55600 45095 
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 Приложение№2 

 

Предлагам на вашето внимание Актуализация на План-бюджет 2011г на Община Антон /в 

лв/,считано от 05.07.2011г. както следва : 

 

                       Бюджет 2011г да бъде актуализиран както следва:  

 БИЛО                                                                                                    СТАВА     

 Дейност 2122”Общинска администрация „   - 82574,00 72359,00 

Във връзка с Решение № 433/05.07.2011г. сумата  от 10215,00лв да бъде прехвърлена по 

извънбюджетната сметка на общината за осигуряване на собствено финансиране по 

проект „Мерки за предотвратяване на  наводнения за обекти:р.Гушава и р.Селска на 

територията на село Антон,Община Антон” 

Настоящата промяна да се отрази по параграф 6200”Трансфери м/у бюджетни и 

извънбюджетни сметки”   

Приложение№3 

Предлагам на вашето внимание Отчет на Капиталови  към 30.06.2011г,съгласно 
приложената  таблица 
 

Отчет Капиталови разходи към 30.06.2011г. 

№ 

по 

ред 

Обект По план Отчет към 

30.06.2010 

забележка 

1 Ремонт  общински път ІV-64627 32183.00 32183.00  

2 Ремонт общински път ІV-60038-

І-6 

8817.00 8817.00  

3 Спортна площадка ОУ 21000.00 16230.00  
 

 

 

Общо към 30.06.2011г 
  

57230.00 

 

 

Моля за Вашето Решение по така предложения отчет за капиталови разходи към 30.06.2011г. 
 

 

Приложение№4 

Актуализация на План Капиталови  2011г, по Приложен Поименен списък 
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ПО ШЕСТА   ТОЧКА ОТНОСНО Относно:  Издаване на Запис на заповед от община 

Антон в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 

плащане по Договор № 23/321/00923 от 08.07.2011 г. за отпускане на финансова 

помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., 

подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 

сключен между Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и община 

Антон за изпълнение на дейностите по проект № 23/321/00923 - “Рехабилитация и 

реконструкция  на път SFO1002 /I-6, Пирдоп-Розино/- Антон -/ III- 606/ от км 0+000 

до км 4+406.71” 

 
 

 

 

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. 12, ал. 9 от Наредба № 25 
от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, 

параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на 

финансова помощ № 23/321/00923 от 08.07.2011 г. по мярка 321 за Проект 

“Рехабилитация и реконструкция  на път SFO1002 /I-6, Пирдоп-Розино/- Антон -/ III- 

606/ от км 0+000 до км 4+406.71”, 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, 

Общинският съвет  с поименно гласуване с 9  /девет  / гласа “ ЗА “,Владислав Симов 

Симов, Бонка Иванова Манчева , Николай Дончев Дончев ,Николай Иванов 

Маджаров, , Сашо Найденов Александров, ,Татяна Александрова Семкова , Райко 

Цветков Лумбев,  Дилян Георгиев Ватахов и Гергана Семкова Динекова и взеха 

следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 449 
 

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  1 446 650,70 лв. (един 

милион, четиристотин и четиридесет и шест хиляди, шестстотин и петдесет лв. и 70 

ст.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на 

финансова помощ № 23/321/00923 от 08.07.2011 г. по мярка 321 за изпълнение на 

дейностите по проект № 23/321/00923 - “Рехабилитация и реконструкция  на път 

SFO1002 /I-6, Пирдоп-Розино/- Антон -/ III- 606/ от км 0+000 до км 4+406.71”, 

сключен между Община Антон и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, със срок 

за предявяване за плащане до 08.07.2014 год. - шест месеца след изтичане на 

крайния срок по изпълнение на договора за отпускане на финансова помощ. 

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. и 

да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

 

 

 

 

И  към последната точка Други : бяха разгледани    докладни бяха свързани  с  

оценката на лицензиран оценител на два имота от землището на Община Антон които 
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бяха  разгледани от  Комисия по устройство на територията, пътната и селищна 
мрежа, околна среда и благоустрояване . 

Г-н Симов даде думата на Сашо Найденов да  изложи становището на комисията 

поради отсътвието и на нейния председател. 

Комисия разгледа и двете оценки и реши първоначалната тръжна цена  да е 1000 лв 

на дка.   

 

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА ,в съответствие с чл. 8 от ЗОС     с 9 / девет 

/ гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев , Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 

Семкова , Райко Цветков Лумбев, и Гергана Семкова и  Николай Иванов Маджаров   

взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 450 
 

Дават своето съгласие  Кмета на Общината  да започне процедура  за провеждане на 

търг  за продажба на недвижим имот ПИ  №139022,собственост на Община Антон 

намиращ  се в м. НАД СЕЛО  с площ от 0,978 дка и определят  първоначална тръжна 

цена от 1000 лв. на дка 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА ,в съответствие с чл. 8 от ЗОС     с 9 / девет 

/ гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев , Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 

Семкова , Райко Цветков Лумбев, и Гергана Семкова и  Николай Иванов Маджаров   

взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 451 
 

Дават своето съгласие  Кмета на Общината  да започне процедура  за провеждане на 

търг  за продажба на недвижим имот ПИ  №139023,собственост на Община Антон 

намиращ  се в м. НАД СЕЛО  с площ от 1,398 дка и определят  първоначална тръжна 

цена от 1000 лв. на дка 

 

 По решение №444  от протокол №37/ 15.08.2011 г. се разрешава г-н Георги Симов 

да закупи  придаваемо се общинско място.Общинския съвет разгледа лицензирания 

доклад на г-жа Мариана Томчева и реши  

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА ,в съответствие с чл. 8 от ЗОС     с 9 / девет 

/ гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев , Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 

Семкова , Райко Цветков Лумбев, и Гергана Семкова и  Николай Иванов Маджаров   

взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 452 
 

Дават своето съгласие  кмета на общината да сключи договор за покупко продажба 

на придаваемо се  общинско място  по регулация  към поземлен имот ХVІІ-751 

кв.8,частна  общинска собственост  с площ 126 кв.м  за сумата от 938 /деветстотин 

тридесет и осем /лева  

 

 

 

 

   Постъпила е молба от Георги Иванов Червенков с Вх. 230/08.09.2011 г.-управител 

на  фирма «ДИ ЕНД ЗЖИ 1»ЕООД за разрешение на удължено работно време на  

заведение ,намиращото се в центъра на с.Антон. 

Съветниците не видяха пречка да се удължи работното време ,тъй като заведението 

не пречи на  живеещите наблизо . 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА в съответсвие с правилника  за  

организацията  и  дейността  на Общински  съвет – Антон съгласно  раздел ІІ чл.3 т. 

3 от Наредбата за осигуряване на обществения ред с / девет / гласа “ ЗА “Владислав 
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Симов Симов, Николай Дончев Дончев , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков 

Лумбев, и Гергана Семкова и  Николай Иванов Маджаров   взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 453 

Разрешават удължено работно време на  бар –клуб “НОАР “ както следва : 

В дните от неделя до четвъртък до 00,30 ч. 

В дните петък  и събота ,предпразнични и празнични дни  до 03,00 ч. 

Работното време се удължава за срок от една година . 

При  нарушение на обществения ред и оплакване от страна на живеещи наблизо 

разрешението може да бъде отнето. 

Г-жа Николова- Директор на ОУ “Св.Св.Кирил и Методий “ с. Антон  поиска думата да 

изкаже своята благодарност за съвместната  и  работа  с Общинския съвет . 

- Много съм доволна ,че  благодарение  на общинската администрация и Общинския 

съвет  след 26 години  като Директор , най-после се радвам да видя облика на 

училището ни такъв ,за какъвто съм мечтала.Благодаря Ви за всички взети решения   

през четирите години на вашият мандат ,за нормалното протичане на  учебния 

процес за  добрите условия в училищната сграда . 

Г-н Симов уведоми съветниците ,че следващата заседание ще се състои извън 

сградата на общинския съвет ,за което ще  уведоми допълнително  всички 

съветници. 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито  в 21,00 часа  

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Антон :  
 

                       /Владислав Симов / 

       

Протоколчик :........................... 

        / Елена Николова / 

 

 

 

 

 

 

 

 


