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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 
№  14 

             Днес, 28.01.2009 г. /сряда / от 18.00 часа на основание чл.23 ал.1 т. 1 от ЗМСМА 
в  ритуалната зала на читалище “Христо Ботев“ с. Антон се проведе   заседание на ОбС 
– Антон при следния дневен ред: 

1. Приемане на  изменение на Наредбата  за  определяне и администриране  на 
местни данъци  на територията на Община Антон  чл.1 ал.2 по ЗМДТ и  
приемане на изменения в Наредбата за определяне и администриране на местни 
такси и цени на услугите на територията на Община Антон чл.9 от ЗМДТ 

2. Определяне на комисия за приемане на Декларации по Закон за предотвратяване 
и разкриване на конфликт на интереси. 

3. Разглеждане на докладна записка от читалищното настоятелство -отчет за 
изразходваните средства за посрещане на Нова година. 

4. Предложение  на кмета на Общината за стимулиране на   младите майки . 
5. Обсъждане  отпускане на  финансова помощ на семейство Дончеви. 
6. Други 
На заседанието присъстваха :   

1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  
2. Дилян Георгиев  Ватахов - съветник 
3. Бонка Иванова Манчева  - съветник 
4. Райко Цвятков Лумбев – съветник  
5. Николай Дончев Дончев - съветник 
6. Сашо Найденов Александров- съветник 
7. Мино Ленков Димитров –съветник 
8. Николай Иванов Маджаров – съветник  
9. Тодор Димов Янакиев – съветник 

На заседанието присъстваха г-н Стоян Гарчев – кмет на Община Антон , г- жа Нонка 
Петрова секретар на читалище “ Христо Ботев “ с. Антон , г-жа Цветелина Костова – 
секретар на Община Антон,  г-жа Мария Вътева – гл. счетоводител  г-жа Добромира 
Стоева –  Гл.специалист “Орган по приходите”  и  много жители на селото . 
           При наличие на мнозинство в 18.10 часа, г-н Владислав Симов  - председател на 
ОбС, откри заседанието, като предложи да се гласува  дневния ред : 
Дневния ред беше приет с 9 /девет/ “ЗА “ 
По първа точка от дневния ред бе дадена думата на  председателя на комисията по 
бюджет финанси и нормативна уредба г- н Дончев.Той запозна съветниците с 
решението на комисията, която бе провела свое заседание . 
Коригирани бяха таксите за административни  услуги.Същите бяха завишени с по 1 
лев. 

   На основание чл. 21, ал. 1 т.7 от ЗМСМА с 9 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 
Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов,Николай Иванов 
Маджаров,Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 
Димитров, Бонка Иванова Манчева и Райко Цветков Лумбев взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е     №    185 

 
Приемат  изменения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси 
и цени на услугите на територията на Община Антон чл.9 от ЗМДТ  
Приложение –наредбата 
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Към първа точка  се разгледа също и  Наредбата за определяне размера на местните 
данъци през 2009 г. на територията на Община Антон .Спрямо новите изисквани на 
ЗМДТ – тя също беше изменена . 

   На основание чл. 21, ал. 1 т.7 от ЗМСМА с 9 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 
Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов,Николай Иванов 
Маджаров,Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 
Димитров, Бонка Иванова Манчева и Райко Цветков Лумбев взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е     №    186 

Приемат  изменения в   Наредбата за определяне размера на местните данъци през 
2009 г. на територията на Община Антон . 
Приложение –наредбата 

 
Бяше разгледана докладна запискаВ4-11/от 22.01.2009 г. от  кмета на Община Антон  
 г-н Гарчев ,която съдържа отчет за изпълнението на ТБО за 2008 г. и план- сметка  на  
ТБО за  2009г. 

   На основание чл. 21, ал. 1 т.7 от ЗМСМА с 9 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 
Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов,Николай Иванов 
Маджаров,Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 
Димитров, Бонка Иванова Манчева и Райко Цветков Лумбев взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е     №    187 

 
Общински съвет Антон приема Отчет за 2008 г. на изпълнение на такса битови 
отпадъци по прихода и по разхода  
1.По прихода -22664 ,42 лв 
2.По разхода  -21770,00 лв, в т.ч. 
2.1 Събиране  на битови отпадъци  -21410,00 лв. 
2.2 почистване на сметище -360,00 лв. 
 
Във връзка с чл.66 ал.1 от ЗМДТ и с раздел І – Такса за битови отпадъци  на 
вниманието на ОбС бе предложено размера на такса битови отпадъци за 2009г да е:   
 - за физически лица       - 2.3 на хиляда 
-за юридически лица     -       5.0 на хиляда  

и   План- сметка за ТБО-2009 г.както следва : 
№ по 
ред 

Дейности Приходи Разходи 

1 2 3 4 
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – 

контейнери, кофи и други /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.1/: 
540 540 

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата 
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им /ЗМДТ 
чл.66 ал.1 т.2/: 

21591 21591 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 
инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци 
/ЗМДТ чл.66 ал.1, т.3/: 

2375 2375 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените места, предназначени за 
обществено ползване /ЗМДТ чл.66, ал.1, т.4/: 

756 756 

 Общо: 25262 25262 
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   На основание чл. 21, ал. 1 т.7 от ЗМСМА с 9 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 
Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов,Николай Иванов 
Маджаров,Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 
Димитров, Бонка Иванова Манчева и Райко Цветков Лумбев взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е     №    188 

 
І. Общински съвет Антон приемат План-сметка за   такса битови отпадъци през 2009 
година както следва : 
№ по 
ред 

Дейности Приходи Разходи 

1 2 3 4 
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – 

контейнери, кофи и други /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.1/: 
540 540 

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата 
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им /ЗМДТ 
чл.66 ал.1 т.2/: 

21591 21591 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 
инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци 
/ЗМДТ чл.66 ал.1, т.3/: 

2375 2375 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените места, предназначени за 
обществено ползване /ЗМДТ чл.66, ал.1, т.4/: 

756 756 

 Общо: 25262 25262 
ІІ. План – приходи за размера на такса „Битови отпадъци”  за 2009 г. на стойност 25 
262/двадесет и пет хиляди двеста шейсет и два / лв, както следва:  

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 
кофи и други /ЗМДТ чл. 66 ал.1 т. 1/ за община Антон, с. Антон: 

                  за жилищни имоти – 0,05 промила – очакван приход   432 лв.  
                  за фирми                  - 0,1 промила –  очакван приход     108 лв.   

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.2/ за 
община Антон, с. Антон: 

                  за жилищни имоти – 2,00 промила – очакван приход    17268 лв.  
       за фирми                -   4,0 промила – очакван приход       4323 лв.  

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.3/  за 
община Антон, с. Антон: 

                  за жилищни имоти – 0,2 промила – очакван приход     1727лв.  
       за фирми                 - 0,6 промила –  очакван приход       648 лв.   
 

4. Почистване на уличните платна/включително от сняг/, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места, предназначени за 
обществено ползване /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.4/ за община Антон, с. Антон: 

                  за жилищни имоти – 0,05 промила – очакван приход     432 лв.  
        за фирми      - 0,3 промила – очакван приход        324 лв.  
     
  ІІІ .   Приемат размера на промилите за ТБО за 2009г   както следва: 
- за физически лица       - 2.3 на хиляда 
-за юридически лица     -       5.0 на хиляда 
   



 4

 
По втора точка от дневния ред : Определяне на комисия за приемане на Декларации 
по Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 
 

След  кратки дебати  на основание  чл.21, ал.1,т.1 от ЗМСМА,чл.25,ал.2,т.3 от ЗПРКИ 
9 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян 
Георгиев  Ватахов,Николай Иванов Маджаров,Сашо Найденов Александров,Тодор 
Димов Янакиев, Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова Манчева  и Райко Цветков 
Лумбев взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     №    189 
 

1.Общински съвет Антон определя 3 членен състав на комисията по чл.25,ал.2,т.3 от 
ЗПРКИ , както следва : 
Председател :Николай Дончев Дончев  
Секретар : Татяна Александрова Семкова  
Членове :  Мино Ленков Димитров  
2. Комисията следва да извършва всички дейностти предвидени в Закона за 
предотвартяване и разкриване на конфликт на интереси, да създаде необходимата 
организация за подаване и обявяване на декларациите по чл.12 от ЗПРКИ в 
интернет страницата на общината и да подържа регистър на  подадените 
декларации. 
 
Г-н Симов премина към В4 №6/13.01.2009  г  - отчет за изразходваните средства за 
посрещане на.Нова година. 

Съветниците изразиха  своето задоволство от  работата на читалищните дейци. 
 

   На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА с 9 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав 
Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов,Николай Иванов 
Маджаров,Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 
Димитров, Бонка Иванова Манчева и Райко Цветков Лумбев взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е     №    190 

Общински съвет Антон приема  така направения отчет от  НЧ “ Христо Ботев “за 
изразходваните средства  за Коледа и Нова година в размер на 2750 лв / Две хиляяди 
седемстотин и педесет лева/ 

 
Към 4 т. от дневния ред беше разгледана докладната записка В412/23.01.2009 г. от 
кмета на Община Антон Г-н Гарчев .Неговата предложение е да се стимулират младите 
майки родили деца през 2008 г. с по 50 лв. 

   На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА с 9 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав 
Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов,Николай Иванов 
Маджаров,Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 
Димитров, Бонка Иванова Манчева и Райко Цветков Лумбев взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е     №    191 

 
Дават своето съгласие да се отпуснат по 50 лв на всички майки , родили своите деца 
през 2008 г. Сумата да бъде изплатена в касата на общината срещу   акт за раждане на 
детето. 
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Г-н Димитров предложи за 2009 година да се стимулират младите майки ,като се 
отпуснат по 100 лв . за всяко новородено през 2009 г. с постоянен адрес на майката на 
територията на с.Антон . 

   На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА с 8 / осем / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 
Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов,Сашо Найденов 
Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова 
Манчева и Райко Цветков Лумбев и 1 “Въздържал се “Николай Иванов  Маджаров,  
взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     №    192 
1.Дават своето съгласие да се отпуснат по 100 лв . за всяко новородено през 2009 г. с 
постоянен адрес на майката на територията на с.Антон . 
2.Сумата  да бъде получаване срещу   и акт за раждане на детето и у-е за постоянен 
адрес / служебно /. 
 
Следващата точка е свързана с отпускане на финасова помощ  на семейство Дончеви , 
пострадали от злополука , съборила къщата им.Молба Вх 4 №324/16.12.2008 г.  
Първото предложение е свързано с настаняването на семейството в апартамент , 
собственост на Общината  без да се заплаща  наем. 

   На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА с 9 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав 
Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов,Николай Иванов 
Маджаров,Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 
Димитров, Бонка Иванова Манчева и Райко Цветков Лумбев взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е     №    193 

ОбС дава своето съгласие ,семейство Дончеви да не заплащат наем за времето в което 
ползват апартамента , но да   заплащат консумативите си. 
Второто предложение  е свързана с  финансова помощ на семейство Дончеви. 
Общината  отпуска 2000 лв . за закупуване на материали / по желание на собственика / 
за построяването на нова къща. 

   На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА с 9 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав 
Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов,Николай Иванов 
Маджаров,Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 
Димитров, Бонка Иванова Манчева и Райко Цветков Лумбев взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е     №    194 

Дават своето съгласие на семейство Дончеви да се   отпуснат  2000 лв / две хиляди /. за 
закупуване на материали / по желание на собственика / за построяването на нова 
къща.,като за разходите се приложат и фактури . 
По последната  точка от дневния ред , се даде думата на г-жа Костова  Секретар на 
Община Антон и  председател на МКБППМН . 
Тя изложи своя отчет за дейността   на комисията  през  2008 г.Вх.В4 № 7/15.01.2009 г.  

   На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА с 9 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав 
Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов,Николай Иванов 
Маджаров,Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 
Димитров, Бонка Иванова Манчева и Райко Цветков Лумбев взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е     №    195 

 
Приемат отчета  за дейността  на  МКБППМН  при община Антон за 2008 г. 
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Следващата докладна е от г-жа Николова – Директор на ОУ –Антон сВ423/28.01.2009 
г., свързана с заплащането  на пътни разходи на пътуващите учители. 

   На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА с 9 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав 
Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов,Николай Иванов 
Маджаров,Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 
Димитров, Бонка Иванова Манчева и Райко Цветков Лумбев взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     №    196 
Дават своето  съгласие през 2008 год. частично да бъдат компенсирани транспортните 
разноски на пътуващите учители  с 85  на сто. /Приложен списък / 
        Действително извършените разходи да се удостоверяват с билети и/или карти 
придружени с фактури, като дължината в едната посока не следва да надвишава 60 км. 
Следващата докладна с В4 № 19/26.01.2009 г. е от Соня Костадинова- гл. сп. “Бюджет “ 
в Община Антон за отпускане на помощ в размер на 300 лв. за погребението на Кула 
Маринова – самотна без роднини .За направените разходи има фактура от ф-ма 
Хелбоб”. 

   На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА с 9 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав 
Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов,Николай Иванов 
Маджаров,Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 
Димитров, Бонка Иванова Манчева и Райко Цветков Лумбев взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е     №    197 

ОбС- Антон дава своето съгласие за отпускане на  300/ триста / лв. за погребението на 
Кула Маринова – самотна без роднини . 
Следващата молба с В4-№1/05.01.2009 г. е от Анани Стефанов Стефанов за да бъде 
издадена  книгата му “Родолюбци”. 
Съветниците  решиха да подпомогнат  писателя с 200 лв .  

   На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА с 9 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав 
Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов,Николай Иванов 
Маджаров,Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 
Димитров, Бонка Иванова Манчева и Райко Цветков Лумбев взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     №    198 
1. Да се  направи проучване относно дейността  на Г-н Стефанов. 
2. Дават своето съгласие да се отпусне сумата от 200 лв на Анани Стефанов.  
3. Да се поиска отчет за изразходването на  отпуснатите средства. 

 
Следващата молба е от Захари  Иванов Захариев , за закупуване на  на придаваемо се 
общ. място . 
Поради , това ,че придаваемите му се 25 кв. м. са част от действаща улица и ще бъдат 
затворени входовете на две дворни места, общинските съветници решиха ,да откажат 
закупуването на  придаваемото се  място .То ще бъде закупено ,след отваряне на  
улица, осигуряваща достъп до въпросните дворни  места. 

 
   На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА с 9 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав 
Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов,Николай Иванов 
Маджаров,Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 
Димитров, Бонка Иванова Манчева и Райко Цветков Лумбев взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е     №    199 

Отвърлят молбата на Захари Иванов  Захариев ,за закупуване на 25 кв м. от придаваемо 
се общинско място, поради  блокиране на достъпа до съседните къща и двор. То ще 
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бъде продадено  ,след отваряне на  улица, осигуряваща достъп до въпросните дворни  
места. 
 
Последен въпрос, който разгледаха съветниците бе свързан с писмо В4№25/28.01.2009 
г.  – питане от Татяна Семкова- общински съветник ,която не присъстваше  на 
заседанието. Нейното питане бе свързано с отпечатването на календарите за 2009 г.  
 

   На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА с 9 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав 
Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов,Николай Иванов 
Маджаров,Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 
Димитров, Бонка Иванова Манчева и Райко Цветков Лумбев взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е     №    200 

Поради  грешките допуснали в отпечатването на календарите, да бъде намалена сумата 
за заплащането с 30 %. 
 
 
След приключване на дневния ред заседанието бе закрито в 21,30 часа  

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Антон : 
                       /Владислав Симов / 
       

Протоколчик :........................... 
        / Елена Николова / 
 
 
 
 
 
 
 
 


