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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 
№  19 

 
             Днес, 06.09.2009 г. /неделя/ от 17.00 часа на основание чл.23 ал.4 т. 1 от ЗМСМА 

в  ритуалната зала на читалище “Христо Ботев“ с. Антон се проведе  извънредно 
заседание на   ОбС – Антон при следния дневен ред: 

                 1.Осигуряване на помощ на семействата на загиналите при трагедията в Охридското 
езеро 

 
На заседанието присъстваха :   
 

1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  
2. Бонка Иванова Манчева  - съветник 
3. Мино Ленков Димитров –съветник 
4. Гергана Семкова Динекова  – 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 
10. Дилян Георгиев Ватахов – съветник  
 
 

На заседанието присъстваха г-н Стоян Гарчев – кмет на Община Антон г-жа Цветелина 
Костова-Симова- секретар на Общиан Антон, г-жа Нонка Петрова-секретар на 
читалище “ Христо Ботев“ с. Антон,  предсавители от регионалните вестници от 
средногорието  “Регион “,Камбана” и “Нов поглед “ 
 
           При наличие на мнозинство точно в 17,10  часа, г-н Владислав Симов  - 
председател на ОбС, откри заседанието, като предложи да се почете паметта на 
загиналите  с едноминутно мълчание.След  изразяване на почитта се премина към 
гласуване на   дневния ред и той беше приет с 10 гласа “ЗА” 
Г-н Симов даде думата на кмета на общината г- н Гарчев .Той  призова в този труден 
момент всеки да се притече на помощ  и окаже   моралната подкрепа , която всички  
участващи в злополучната екскурзия и техните близки имат . Първото предложение на 
кмета е Комисията по култура , образование и социални дейности да посети 
семействата на всички загинали и да поговори с тях. Да им подсигури необходимата 
подкрепа и помощ и прецени имат ли нужда от психолог . Второ предложение да се  
организира траурен кът във  фояето на читалището , със снимките на всички починали, 
което да отворено  за посещение. Трето да се обяви тридневен траур за община Антон. 
Четвърто да се    направи общо опело и траурно шествие и  се поемат  разходите  
свързани с погребението на загиналите . 
Съветниците прецениха ,че трябва да се обяви осемдневен траур . 
 
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 с 10 /десет   / 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 
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Найденов Александрова ,Гергана Семкова Динекова ,Татяна Александрова Семкова    
взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 274 
 

1. Комисията по култура ,образование и социални дейности да посети  семействата  на 
всички загинали  и  всички оцелели  и да разбере тяхната нужда от помощ. 
2. Да се организира траурен кът и траурно шествие  . 
3. Кмета на Общината да издаде заповед за обявяването на осемдневен траур, като със  
заповедта да бъдат запознати всички заведения и цялото неселение на общината  
4. Да се  поемат разходите по погребението на  загиналите . 
 
Г- н Симов  обяви намеренията на Ротари клуб Пирдоп да подпомогнат всички 
участници, като заплатят посещение на психолог. Ако   не се наложи заплащане, то 
средствата да бъдат насочени в друга насока ,услуга  от която се нуждаят . 
 
Г-жа Цветелина Костова предложи на съветниците поради факта ,че 4 деца са останали 
без майки след злополучния ден  и поради наближаването на първия учебен ден да се 
гласуват средства да се подпомогнат  всички първокластници от ОУ с.Антон и 
четримата сираци от трагедията . 
 
 
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 с 10 /десет   / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Мино Ленков Димитров , Николай 
Дончев Дончев, Дилян Георгиев Ватахов , Николай Иванов Маджаров , Сашо 
Найденов Александрова ,Гергана Семкова Динекова ,Татяна Александрова Семкова    
взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 275 
 

Да се отпуснат средства за  подпомагане  за започване на първия учебен ден на всички 
първокластници и  учениците  сираци от  трагичния случай. 
 
Общинска администрация Антон , съвместно  с Общински съвет Антон ,са написали 
съблезователно писмо, което да бъде изпратен до всички семейства на загиналите . 
Г-н Симов прочете  текста и  прикани всички медии да  го публикуват на страниците на 
своите вестници. 
 
След приключване на дневния ред заседанието бе закрито в 18,00 часа  
 

 
 
 

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


