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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 
№  17 

             Днес, 28.07.2009 г. /вторник/ от 18.30 часа на основание чл.23 ал.4 т. 1 от 
ЗМСМА в  ритуалната зала на читалище “Христо Ботев“ с. Антон се проведе   
заседание на ОбС – Антон при следния дневен ред: 
1. Обсъждане на общинска програма за закрила на детето 2009 г. 
2. Разглеждане на докладни записки от кмета на Общината  
3.Промяна на тарифата за нотариални такси  
4. Други  

 
На заседанието присъстваха :   

1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  
2. Бонка Иванова Манчева  - съветник 
3. Мино Ленков Димитров –съветник 
4. Тодор Димов Янакиев – съветник 
5. Татяна Александрова Семкова- съветник 
6. Николай Дончев Дончев – съветник  
7. Николай Иванов Маджаров – съветник  
8. Мино Ленков Димитров – съветник  
9. Сашо Найденов Александров- съветник 
 
 

На заседанието присъстваха г-н Стоян Гарчев – кмет на Община Антон , г- жа Нонка 
Петрова секретар на читалище “ Христо Ботев “ с. Антон  и  жители на селото . 
           При наличие на мнозинство в 18.35 часа, г-н Владислав Симов  - председател на 
ОбС, откри заседанието, като предложи да се гласува  дневния ред : 
Имаше предложение за промяна на дневния ред от г-н Николай Маджаров .Той 
предложи да се сложат две допълнителни точки към дневния ред.Първата е във връзка 
с възнаграждението на председателя на Общинския съвет за времето в което няма 
заседания ,втората е за провеждането на спортен празник  и третата  е коментар за 
предизборната кампания за партиите участващи в Общинския съвет .Така предложения 
дневен ред  придоби следния вид: 
1. Обсъждане на общинска програма за закрила на детето 2009 г. 
2. Разглеждане на докладни записки от кмета на Общината  
3.Промяна на тарифата за нотариални такси  
4.Разглеждане на възнаграждението на председателя на Общински съвет 
5. Други  
6.Коментар за предизборната кампания . 
Така променен дневния ред беше приет с 8  /осем / “ЗА “ 
По първа точка от дневния ред беше разгледано предложението за приемане на 
общинска програма за закрила на детето 2009 г. предоставена и изготвена от отдел 
«Социална закрила « -Антон 
След кратки дебати  съветниците  решиха  да се приема така предложената програма . 

  На основание чл. 21, ал. 1 т.12  от ЗМСМА с 8 / осем / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Мино Ленков Димитров , Николай Дончев Дончев ,Дилян Георгиев 
Ватахов и Николай Иванов Маджаров   взеха следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е     № 248 

 
 

Приемат   “Общинска програма за закрила на детето 2009 г.” 
Втората точка е  свързана с разглеждане на докладни записки  от кмета на Общината. 
Комисията по финанси ,бюджет и нормативна уредба на свое заседание  беше 
разгледала въпросите свързани с бюджета и нормативната уредба. 
 Първата  е с Вх № 192/25.06.2009 г. свързана с дарение на църквата Св. Пророк Илия . 
На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА с 8 / осем / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Мино Ленков Димитров , Николай Дончев Дончев ,Дилян Георгиев 
Ватахов и Николай Иванов Маджаров   взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 249 
Общинския съвет дава своето съгласие да бъдат отпуснати  средства в размер до 
500/петстотин / лева за дарение на църквата в с.Антон  поради храмовия празник  
 
Към работата на заседанието се включи и  об.съветник Сашо Найденов Александров, 
който се извини за закъснението и работата на общ. съвет продължи със 9 общински 
съветника. 
Втората докладна с Вх. № 201/03.07.2009 г. е във връзка с  ремонта на ЦДГ “ Българче” 
Поради основен вътрешен и външен ремонт и цялостно преустройство на кухнята, 
трябва да бъде преустановен приема на децата от ЦДГ за целия месец  август . 
На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА с 9 / девет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Мино Ленков Димитров , Николай Дончев Дончев ,Дилян Георгиев 
Ватахов , Николай Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 250 
Дават своето съгласие  ЦДГ “Българче “ Антон да бъде затворена през м. август поради 
ремонт и цялостно преустройство на кухнята. 
 
Следваща докладна  с вх.№ 229/28.07.2009 г е във връзка  с определяне на  
първоначалната тръжна цена на ханче “Водопада.“След  дебати относно  цената  от 
лицерзирания оценител и  становището на комисията, съветниците  определиха  
първоначалната цена  от   98000 лв/деведесет и осем хиляди лева / 
 
 
На основание чл. 21, ал. 1 т.8  от ЗМСМА с 9 / девет  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Мино Ленков Димитров , Николай Дончев Дончев ,Дилян Георгиев 
Ватахов , Николай Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е     № 251 

        Дават своето съгласие  Кмета на Общината  да започне процедура  за провеждане 
на търг  за продажба на недвижим имот  ханче “Водопада” с ЗП 140 кв. м находящо се в 
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м. Дълбочица ПИ . №159061,собственост на Община Антон и определят  първоначална 
тръжна цена от 98000 лв/деведесет и осем хиляди лева / 
 
 
Следващите молби представени от кмета са във връзка със закупуване на придаваеми 
се общински места . 
Първото заявление с Вх № 104/30.03.2009 г.  е от Лилия и Георги Кесикови за 
закупуване на придаваемо се място в  УПИ - ІІ-245 кв.58 с площ от 30 кв. м . 
На основание чл. 21, ал. 1 т.8  от ЗМСМА с 9 / девет  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Мино Ленков Димитров , Николай Дончев Дончев ,Дилян Георгиев 
Ватахов , Николай Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 252 
След разглеждане на оценката от лиценцирания оценител дават правото на кмета да 
сключи договор за покупко-продажба с Лилия и Георги Кесиков за продажба на 

придаваемо се място към  УПИ  ІІ-245  кв. 58 с площ от 30 кв. метра  като определят 
цена  от 178 /сто седемдесет и осем лв/. 

Второто заявление от на Мария  Радева Симова с ВХ № 145/11.05.2009 г. за закупуване  
на придаваемо се място към  УПИ ХХV -635 кв.21 с площ от 43 кв.м. 
 
На основание чл. 21, ал. 1 т.8  от ЗМСМА с 9 / девет  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Мино Ленков Димитров , Николай Дончев Дончев ,Дилян Георгиев 
Ватахов , Николай Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 253 
След разглеждане на оценката от лиценцирания оценител дават правото на кмета да 

сключи договор за покупко-продажба с Мария Радева Симова  за продажба на 
придаваемо се място към  към  УПИ ХХV -635 кв.21 с площ от 43 кв.м. като определят 

цена от 262 /двеста шейсет и два лв/. 
Иван Петров Дончев е подал заявление за закупуване на придаваемо се общ. място към 
УПИ –ХІ-107 кв.32 с площ от 36 кв. м.с В № 123/10.04.2009 г.  
След разглеждане на оценката На основание чл. 21, ал. 1 т.8  от ЗМСМА с 9 / девет  / 
гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  ,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова 
Манчева,Татяна Александрова Семкова , Мино Ленков Димитров , Николай Дончев 
Дончев ,Дилян Георгиев Ватахов , Николай Иванов Маджаров и Сашо Найденов 
Александров   взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 254 
 

След разглеждане на оценката от лиценцирания оценител дават правото на кмета да 
сключи договор за покупко-продажба с Иван Петров Дончев за продажба на 

придаваемо се място към  към  УПИ –ХІ-107 кв.32 с площ от 36 кв. м.определят цена  
от 253 /двеста педесет  и три лв/. 

Последното от този род заявление  е от  Донка Делова Бикова с вх. № 52/17.03.2009 
г.Придаваемо си място е към УПИ  -ІХ 343 кв.68 с площ от 250 кв.м. и част от страда . 
 
На основание чл. 21, ал. 1 т.8  от ЗМСМА с 9 / девет  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Мино Ленков Димитров , Николай Дончев Дончев ,Дилян Георгиев 
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Ватахов , Николай Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 255 
След разглеждане на оценката от лиценцирания оценителОбщинския съвет дава 

правото на кмета да сключи договор за покупко-продажба с Донка Делова Бикова за 
продажба на придаваемо се място към  към  УПИ  -ІХ 343 кв.68 с площ от 250 кв.м. и 

част от сграда и  определят цена  както следва : 
Цената на придаваемото се място е 1398 лв./ хиляда триста деведесет и осем  лева./ 
Цената на сградата е 1984 лв./ хиляда деветстотин осемдесет и четири лева/ или обща 
стойност от 3382 / три хиляди триста осемдесет и два лева / 
 
Следващата докладна е  с вх.№ 191/25.06.2009 г.  във връзка изявен интерес от фирми, 
желаещи да получат предостъпено право на строеж за ел. централи . 
 
На основание чл. 21, ал. 1 т.8  от ЗМСМА с 9 / девет  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Мино Ленков Димитров , Николай Дончев Дончев ,Дилян Георгиев 
Ватахов , Николай Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 256 
Да се сключи предварителен договор с фирмите, които искат да получат възмезно 
право на строеж, като те си набавят  необходимите документи по процедурата. 
Фирмите   да бъдат уведомени писменно за взетото решение . 
Разгледа се и предложението на Цветелина Костова – Симова – секретар на община 
Антон за промени в структурата на общинска администрация.Да се съкратят2 по ½ 
бр. и да се назначи  един нов щат за  полски пазач и озеленител 
 На основание чл. 21, ал. 1 т.2  от ЗМСМА с 9 / девет  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Мино Ленков Димитров , Николай Дончев Дончев ,Дилян Георгиев 
Ватахов , Николай Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 257 
 

Дават своето съгласие да се промени структурата на общинска администрация Антон и 
да бъдат съкратени 2 половин щатни бройки от структурата на Общинска 
администрация и да се  и се  назначи 1 цяла бройка  изпълняващ длъжността “полски 
пазач и озеленител.” 
 
Следваща докладна е във връзка с изготвяне на проект за реконструкция на улици  
 
На основание чл. 21, ал. 1 т.23 от ЗМСМА с 9 / девет  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Мино Ленков Димитров , Николай Дончев Дончев ,Дилян Георгиев 
Ватахов , Николай Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 258  
 
 

1.Общинският съвет дава своето съгласие  в изготвяне на инвенстиционен проект да 
бъде включен като приоритетен : “Реконструкция на улици ”  
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2. Възлага на Кмета на общината  да предприеме действия и да проведе всички 
необходими процедури за изготвяне и получаване на  основния пакет технически 
проекти:документи , разрешителни и одобрения, от съответните институции по Закона 
за  пътищата , ЗУТ и др., включени в апликационната форма на мярката,като при 
провеждането им да бъдат спазени изискванията на Закона  за обществените поръчки 
/ЗОП/  и на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки / НВМОП /  
Във връзка с взетото  по горе решение  и определяне на  имената на улиците, нуждаещи 
се от най – бърза реконструкция    
 
На основание чл. 21, ал. 1 т.23 от ЗМСМА с 9 / девет  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Мино Ленков Димитров , Николай Дончев Дончев ,Дилян Георгиев 
Ватахов , Николай Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 259 
Възлагат на кмета на Общината ,съвместно с комисията по благоустройство на 
територията да  определят броя и имената на улиците ,нуждаещи се от реконструкция. 

 
 
 

 
Във връзка с Мярка 321 „ Основни  услуги  за населението и  икономиката в  
селските райони” и  мярка 322 „Обновяване и  развитие на  населените  
места” по Ос 3 от Програмата за развитие на селските райони, по която Община 
Антон е допустим бенефициент, и подготовката на инвестиционни проекти, кмета  
предлага  община Антон  да проведе процедура  за възлагане на обществена  
поръчка -  с предмет „Инвестиционно консултиране и проектиране за кандидатстване 
с проекти до максималния допустим размер, съгласно условията на Програмата за развитие 
на селските райони, попълване на заявленията за подпомагане и реализация на одобрените 
проекти за подобряване качеството на живот в село Антон, община Антон, включени в  
мярка  321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 
„Обновяване и развитие на населените места” на Програмата за развитие на селските 
райони 2007 – 2013г.”. 
На основание чл. 21, ал. 1 т.23 от ЗМСМА с 9 / девет  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Мино Ленков Димитров , Николай Дончев Дончев ,Дилян Георгиев 
Ватахов , Николай Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 260 
1. Във  връзка с на Мярка 321 „ Основни  услуги  за населението и  

икономиката в селските райони” и  мярка 322 „Обновяване  и  развитие на  
населените места” по Ос 3 от Програмата за развитие на селските райони, по 
която Община Антон е допустим бенефициент, ОбС реши да се подготвят 
инвестиционни проекти, които са включени  като приоритетни  в Общинският  
план  за развитие  на община  Антон ; 
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2. Възлага на Кмета на общината да  предприеме  действия  за изготвяне и  
получаване на основния пакет технически  проекти ; документи , 
разрешителни  и  одобрения,  от съответните институции  по Закона за 
пътищата, ЗУТ и  др., включени  в апликационната форма  на Програмата за 
развитие на селските райони, като проведе процедура  за  възлагане на  
обществена поръчка -  с предмет „Инвестиционно консултиране и проектиране за 
кандидатстване с проекти до максималния допустим размер, съгласно условията на 
Програмата за развитие на селските райони, попълване на заявленията за подпомагане и 
реализация на одобрените проекти за подобряване качеството на живот в село Антон, 
община Антон, включени в  мярка  321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” на Програмата за 
развитие на селските райони 2007 – 2013г.”. При  провеждането на процедурата да  
бъдат  спазени  изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП). 
 
След изчерпване на втора точка от дневния ред се премина към разглеждането на  3-та 
точка.Докладана записка с Вх.№ 227/28.04.2009 г. от Веселка Тодорова – касиер местни 
приходи , относто постановление 109/12.05.2009 г. за изменение и допълнение в 
тарифите за нотариалните заверки. 
 
 
На основание чл. 21, ал. 1 т.7 от ЗМСМА с 9 / девет  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Мино Ленков Димитров , Николай Дончев Дончев ,Дилян Георгиев 
Ватахов , Николай Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 261  
Общински съвет Антон прави промяна в чл.36 ал.15 раздел VІІ /Такси за 

административни услуги / от наредбата за определяне и админисистратирането на 
месните такси и цени на услуги на територията на община Антон /да се промени и да 
стане : 
15. Такси за нотариални заверки за удостоверяване на датата и подписите на частни 
документи без материален интерес  
за първи подпис -5 .00лв 
за всеки следващ подпис -2.00лв. 
Таксата влиза в сила от 01.08.2009 г. 
Четвърта точка е  относно възнаграждението на общинския председател в месеците 
когато няма заседание . 
Н.Маджаров  предложи месечното възнаграждение на председателя на об. съвет да 
бъде спряно за месеците без провеждане на заседания ,след като  почти три месеца 
подред не са правени заседания на общинския съвет . 
Г- н Симов в своя защита каза,че работата му като председател не се  свежда до това да 
се организират  само заседания , прави и други неща и как ще се сравнят пък месеците в 
които се правят по няколко заседания. 
Г-н Мино Ленков каза,че това обижда институцията “ Председател на ОбСъвет “ и не 
би трябвало да има промяна в заплащането . 
След подлагане на гласуване да бъде ли променяна заплатата на общ. председател  
На основание чл. 26, ал. 1   от ЗМСМА с 7 / седем  / гласа “ ПРОТИВ   “Владислав 
Симов Симов,  ,Тодор Димов Янакиев, ,Татяна Александрова Семкова , Мино Ленков 
Димитров , Николай Дончев Дончев ,Дилян Георгиев Ватахов и Сашо Найденов 
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Александров ,1 глас “ЗА “ Николай Иванов Маджаров 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “ Бонка 
Иванова Манчева  взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 262 
 

Възнаграждението на председателя на Общински съвет остава непроменено, 
независимо от това дали се провеждат заседание през месеца или  не са  провеждали  
заседания . 
 
След изчерпване и на тази точка се премина към разглеждане на молби и жалби от 
граждани  и фирми . 
 
Докладна записка с вх № 226/ 28.07.2009 г.от Александър Драгнев – председател на 
читалищното настоятелство при НЧ  “ Христо Ботев “ с.Антон относно участие на 
читалището в програма Българските библиотеки- място за достъп до информация и 
комуникация за всеки 2009-2013 -  глобални библиотеки  
На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА с 9 / девет  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Мино Ленков Димитров , Николай Дончев Дончев ,Дилян Георгиев 
Ватахов , Николай Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 263 
Общински съвет Антон дава съгласие Библиотеката   при  НЧ Хр.Ботев “ да участва в 
програма “Българските библиотеки- място за достъп до информация и комуникация за 
всеки  2009-2013 “ 
 
Следва разглеждане на молба от Доника Стоянова Гарчева за финасова помощ за  
направа на операция на очите . 
 
На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА с 9 / девет  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Мино Ленков Димитров , Николай Дончев Дончев ,Дилян Георгиев 
Ватахов , Николай Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 264 
1. Комисията по култура ,спорт и социални дейностти да проучи верността на  
твърденията посочени в молбата . 
2. Общинския съвет да направи кампания за събиране на средства с цел подпомагане на 
Доника Стоянова Гарчева  
Получена е жалба с вх № 150от18.05.2009 г. от  група жители живеещи на ул.” Европа “ 
Те се жалват от  праха, който се събира по улицата им.На този етап – не може да се 
направи нищо .Но в бъдещите проекти ще се влючи   асфалтиране на улицата . 
На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА с 9 / девет  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Мино Ленков Димитров , Николай Дончев Дончев ,Дилян Георгиев 
Ватахов , Николай Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 265 
Да бъдат уведомени  живеещите на улица “ ЕВРОПА “с уведомителни писма за това ,че 
тяхната улица ще е включена в проект за бъдещо асфалтиране. 
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Г-н Анани Стефанов е изпратил обръщение към общинския съвет с което изразява 
благодарност към решението да се помогне за издаване на книгата му.Съветниците се 
запознаха с това обръщение . 
Следващият въпрос е отправен устно и за него няма писменно заявление става въпрос 
за организирането на спортен празник между общините Антон и Пирдоп  
На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА с 9 / девет  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Мино Ленков Димитров , Николай Дончев Дончев ,Дилян Георгиев 
Ватахов , Николай Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 266 
 

Да се организира спортен празник – футболен мач между общините Антон и Пирдоп . 
Организатори да бъдат  служителите  на НЧ .” Христо Ботев “. 
По последната точка беше коментирата предизборната  кампания на политическите 
партии. Г-н Николай Маджаров  изрази своето недоволство от  нечестната кампания на 
БСП, като искаше това да бъде отразено в протокола . 
Кмета запозна съветниците , относно изискванията на законодателството след изтичане 
на срока за закриване на депата за неопасни отпадъци .За повече  яснота по въпроса – 
кмета ще докладва на следващото заседание . 
 
След изчерпване  на дневния ред заседанието бе закрито в 21,30 часа. 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Антон : 

                       /Владислав Симов / 
       

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


