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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 
№  18 

             Днес, 26.08.2009 г. /сряда/ 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.Разглеждане инициатива за участие в МИГ 

2.Отчет бюджет І-во шестмесечие на  2009 г.  

3.Преразглеждане на договор за консултанска дейност  

4. Докладни  от Директора на ОУ за започване на учебната 2009/10 година  

5.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 Мария 
Вътева – гл. счетоводител на Община Антон, г-жа Цветелина Костова-Симова- 
секретар на Общиан Антон, г-жа Нонка Петрова секретар на читалище “ Христо Ботев“ 
с. Антон,  и   г-жа Лена Николова – Директор на  ОУ и жители на селото . 
           При наличие на мнозинство в 18.15 часа, г-н Владислав Симов  - председател на 
ОбС, откри заседанието, като предложи да се гласува  дневния ред : 
Дневният ред беше приет с 8/ осем / гласа “ЗА” 
По първа точка от дневния ред  бе дадена думата на председателя на инициативния 
комитет за образуване на МИГ/ Местна инициативна група /- Николай Маджаров  

Г-н Маджаров   предостави подробна информация за подхода ЛИДЕР и 
прилагането му в България, и се разясниха условията и реда за разработване и подаване 
на проектно предложение по под-мярка 431-2 за територията на община Антон.Община 
Антон няма право да формира самостоятелна МИГ и отправи покана към община 
Пирдоп.На среща проведена на 18.08.2009 г. в присъствието на  представители на 
нестопанския сектор, представители на стопанския сектор и представители на местната 
власт бяха утвърдени избраните партньори и бяха обсъдени въпросите  за финансово 
обезпечаване на дейностите по проекта, включително осигуряване на първоначално 
офис оборудване и обзавеждане. 
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На основание чл. 21, ал. 1т. 12 и  т.23  от ЗМСМА с 8 /осем  / гласа “ ЗА  “Владислав 
Симов Симов,  ,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, 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     № 267 
 

1. Одобрява участието на община Антон  в създаване на публично-частно 
партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по под-мярка 431-2 
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на 
потенциални МИГ в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 
(2007-2013 г.) за създаване на местна инициативна група на територията на общината; 

 
2. Въз основа на Протокол 4 от съвместна среща на партньорите, състояла се на 

18.08.2009 г. приема като партньори за подписване на партньорската декларация и 
подаване на Заявлението следните организации: 

� За стопанския сектор – ЕТ “ АПИМП-ИП д-р Десислава Толинова 
“,седалище и адрес на управление- гр.Пирдоп ул.Евстати Иванов №5 
Булстат 130425022 представлявана от д-р Десислава Димитрова Толинова –
ЕГН 7002037254 

� За нестопанския сектор Читалище “ Напредък “ – гр.Пирдоп със седалище 
и адрес на управление- гр.пирдоп  пл.”Тодор Влайков “№1 Булстат 
000765567,представлявано от  Милена Йорданкина Мачканова ЕГН -
7905306771 

 
3. Водещата организация по проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ, да 

подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по под-
мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за 
териториите на потенциални МИГ” от Програмата за развитие на селските райони да 
бъде Община Антон, със седалище: с.Антон, обл. Софийска, пл. “Съединение “№1 
Булстат 000777255, представлявана от: инж. Стоян Иванов Гарчев  – Кмет на община 
Антон ,който трябва да подпише и декларация за партньорство. 
         4. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на 
партньорската декларация: инж. Стоян ИвановГарчев  – Кмет на община Антон  
 
       5. Община Антон  се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя 
представител и други лица в подготовката на Заявлението за кандидатстване по под-
мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.  
 
          6. Във връзка с успешното изпълнение на проекта дава съгласие община Антон да  
осигури:  

- за офис на проекта - помещение с площ 40 кв.м., съставляващи част от недвижим 
имот – общинска собственост – сградата на Народно читалище „Христо Ботев” – село 
Антон, находящ се в УПИ VІ-176, кв.45 по плана на село Антон;  

- необходимите финансови средства за предварително финансиране на дейности 
по проекта – възстановими впоследствие от бюджета на проекта. 

 
. 
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По втора точка от дневния ред комисията Отчет бюджет І-во шестмесечие на  2009 г. 
беше дадена думата на  

Председателя на комисията по бюджет , финанси и нормативна уредба към  Общинския 
съвет г- н Дончев запозна съветниците със становището на комисията ,която беше 
направила заседание и се беше запознала с отчета.За подробно  обяснение беше дадена 
думата на г-жа Мария Вътева – гл. счетоводител на община Антон .Всички съветници 
бяха получили материали ,разгледали отчета и нямаше въпроси. 

 
На основание чл. 21, ал. 1т. 6 и  чл52,ал.1   от ЗМСМАв съответские със Закона за 
общинския бюджет и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за2009 г., ПМС № 27/2009 
г. за изпълнение на държавния бйждет на РБ за 2009 г. с 8 /осем  / гласа “ ЗА  
“Владислав Симов Симов,  ,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, 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     № 268 
Общинския съвет Антон Приема отчета на бюджета на Община Антон за 2009година 
както следва: 
 Нач.план 

2009г 
уточнен 
   план
  

изпълн. 
отчет 

 01.2009г 30.06.09 30.06.09 
І.ПРИХОДИ 1 029 509 1 122 790 547 673 

І.Приходи с държавен характер 706 619  799 900           343 146 
    
1.1.Обща допълваща субсидия    
 685263   700 038 

 
356 426 

1.2. Целеви трансфери  от ЦБ    
Капиталови    4000   4 000 4 000 
1.3.Трансфери       0 1030 - 3941 
    
1.4.Целеви субсидии       0 75 876 75495 
1.5. Дарения       0 1 600 1 600 
    
1.4 Разпределен преходен остатък 17356   лв -90434 -90 434 
ІІ.Приходи с общински характер  322 890 322 890 204 527 
    
2.1.Данъчни приходи 31 600 31 600 21 754 

2.2.Неданъчни приходи 88 700 88 700 62 761 
2.3.Взаемоотношения с ЦБ 191900  191 900 110 201 
2.4Разпределен преходен остатък 10690  10690 9811 

2.4Разпределен преходен остатък 10690  10690 9811 
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ІІ.РАЗХОДИ  към 30.06.2009г  1029509 1122790 547673 

 
ІІ.1. Разходи държ.д-сти                
 

706619 799900 343146 

Държ.слежби и дейности по изборите - 1030 1817 
Общинска администрация 314339 314339 67728 
Други дейности по отбраната 51263 51263 15692 
Друге дейности по вътрешна сигурност 11508 11508 0 
Отбранително мобилизац.подготовка 2222 2222 0 
Превант.д-ст за намаляв.на посл.от КБА 2222 2222 0 
Ликвидиране на послед.от стих.БиПА 0 73968 31337 
Целодневни детски градини 87793 97463 52594 
Общообразователни училища 200482 203187 128776 
Извънучилищни дейности 1950 1845 440 
Здравен кабинет към ОУ и ЦДГ 9064 9064 3168 
Протр.за временна заетост - 18309 18370 
Други служби и дейности – 
компенс.пътув.,присъд.издр 

0 2013 1737 

Читалища 23390 27390 20529 
Други дейности по икономиката 2386 2386 958 
ІІ.2. Разходи мест.д-сти  322890 322890 204527 

 
Общинска администрация 56898 56898 42701 
Общински съвети 13299 13299 5409 
Целодневни детски градини 26740 26740 8825 
Домашен социален патронаж 44481 44481 21482 
Програми за временна заетост 500 500 421 
Водоснабдяване и канализация 7280 7280 0 
Осветление на улици и площади 9300 9300 4542 
Други дейности по БКС 38629 38629 45787 
Чистота 20000 20000 12309 
Други дейности по опазване на околната 
среда 

0 0 2880 

Други дейности по Селско и горско ст-во,лов 
и риболов 

12062 12062 3510 

Други д-сти по поддържане и изграждане на 
пътища 

62900 62900 56661 

Дофинансиране държавни дейности с местни 
приходи 

30801 30801  

След разглеждането на  отчет І-VІ 2009 г.   Председателя на комисията запозна 
съветниците и с  докладната на кмета  г-н Гарчев отностно актуализиран план 
капиталови разходи към 30.06.2009 г. 
 
 
На основание чл. 21, ал. 1т. 6 с 8 /осем  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  ,Райко 
Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Мино Ленков Димитров , Николай Дончев 
Дончев ,Дилян Георгиев Ватахов , Николай Иванов Маджаров и Сашо Найденов 
Александров   взеха следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е     № 269 

Да бъде актуализиран плана  в  размер на 95348.00 лв,както следва: 
1.5280.00лв както следва : 
1.1 -5000.00лв  да  бъдат прехвърлени от  параграф 5200 Придобиване на ДМА 

/стопански инвентар/в   параграф 5100 Основен ремонт на ДМА / доклади за 
съответствия/  

1.2- 280.00 лв от собствени приходи  във следните дейности: 
Д-ст 2619 Други дейности по благоустройство и рег.развитие /2600.00 +280.00/     

§5100 - 2880.00лв   
Д-ст2832Служби и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътища        

§5100-2400.00лв 
2.73968.00 предоставени от миждуведомствената комисия към Министерски 

съвет за преодоляване на последици от интензивни валежи и високи води през 2009г 
както следва: 

Д-ст284Ликвидиране последици от стихийни бедствия и производствени аварии 
в§5100-73968.00лв – целеви средства- Изграждане подпорна стена р.Селска,ІІ-ри етап 

3.16100.00 лв  по ФО-3 на министерство на финансите – споразумение със  СИФ 
Д-ст311 Целодневна детска градина   §5100-16100.00 лв – целеви средства 
ППР Реконструкция на улици  §5100 – 43200.00 лв  
 

Съгласно решение   № 259/28.07.2009 г. кмета на Общината ,запозна съветниците с  
броя и имената на улиците ,нуждаещи се от реконструкция,съгласно протокол от  
комисията по благоустройство на територията и нуждата от заплащане  от собствени 
средства за направата за проекта за реконструкцията  

 
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 с 8 /осем  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, 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     № 270 
 

Да се заплати направата на  проекта за реконструкции на  улици  от икономии в 
размер от 36 000 лв без ДДС или 43200.00 лв  
 

 
По трета точка от дневния ред бе преразгледан договор с консултанска фирма  

от юридическо естество, възникнал  от 01.08.2008 г. Във връзка с оптимизиране на 
разходи по  бюджетите за 2009 г. сумата  да бъдев размер 130,00 лв,считано от 
01.09.2009 г. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 8 /осем  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, 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     № 271 
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Дават своето съгласие  размера на възнаграждението за консултански услуги съгласно 
договор от 01.08.2009 г. да бъде 130,00 лв за месец считано от 01.09.2009 г.Да бъдат 
предприети  всички необходими действия за необходимата актуализация. 

Следваща точка от дневния ред е свързана с започването на новата учебна 
година2009/2010  и бе разгледана докладна  с В 4-254/21.08.2009 г.на Директора  на ОУ 
– с.Антон 

 

На основание чл. 21, ал. 1т. 6 с 8 /осем  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  ,Райко 
Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, 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     № 272 
Общински съвет Антон  дава своето съгласие за учебната 2009/2010 г.съществуването 
на  самостоятелни маломерни  паралелки съответно в : 
3 клас – с 12 ученици 
4 клас -  с 14 ученици 
5 клас – с 16 ученици 
6-ти клас – 16 ученици 
 
 
В точка “Други” бе разгледано предложение от  финасова служба Антон във връзка с 
актуализиране на таксите  от  Наредбата  за определяне и администратиране на 
местните  такси и цени на услуги на територията на  община Антон. 
 
 
На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 8 /осем  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, 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     № 273 
 
Приемат така предложените изменения в Наредбата  както следва : 

Чл.20,ал.1 
т.1   За ползване на пазари с цел търговия с промишлени стоки:  
- за  ден    -    5.00 лв.  /старо  -  3.00 лв./ 
- за месец -  18.00 лв. 
т.2   За  ползване  на  пазари с цел  търговия  от  производители  на  селскостопанска  
продукция: 
- за  ден  -      3.00 лв.  /старо  -2.00 лв./ 
- за месец -  10.00 лв. 
т.3 /нова/  За  ползване  на  пазари  от  търговци  с  трайни  увреждания  със  71  и  с  
над  71 на  сто  трайно намалена  работоспособност  -  таксите  по  т.1 и т.2  са  с  50% 
намаление 
 
т.4  За  продажба  с  товарен  автомобил  или  товарно  ремарке: 
- за  селскостопанска  продукция         -   6.00лв. на ден  /старо  -  5.00 лв./ 
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- за  промишлени  стоки                        -   8.00лв. на ден  /старо  -  5.00 лв./ 
 
т.5  За  ползване  на  общински  терени отдадени  под  наем за разполагане  на будки, 
павилиони, маси, столове  -  на  квадратен  метър: 
- за  ден    -  0.20 лв./кв.м. 
- за  месец – 3.00 лв./кв.м.   /старо  -  2.50 лв./ 
Забележка:   т. 5   влиза  в  сила  от 01.01.2010г. 
 
т.6 /нова/ За ползване  на  места, върху които  са  организирани  събори  и  празници  с  
цел  разполагане  на  скари  и  маси  за  сядане  -  15 лв. на ден 
 
т.7  Наем  /годишен/  на общинска  земеделска  земя с цел обработка: 
-  в   района  на  селото     -  20.00 лв./дка   /старо  -  15.00 лв./ 
-  в  отдалечени  райони   -  10.00 лв./дка    /старо  -   7.00 лв./ 
 
чл.46 
т. 29 /нова/  Такса  при подаване молба за разрешение  за поставяне на рекламни 
съоръжения   -   5.00 лв. 

 
На края на заседанието  г-н Гарчев , запозна съветниците , за срещите с фирми 
предлагащи услуги за сметосъбиране и сметоизвозване.На тези срещи фирмите не са 
предложили  писмено офертите си . За следващото заседание  да се поканят всички 
заинтересовани фирми и се разгледат офертите за сметосъбиране и сметоизвозване . 
 

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито в 21,30 часа  
 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Антон : 
                       /Владислав Симов / 
 
      Протоколчик :........................... 
        / Елена Николова / 
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