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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 
№  20 

             Днес, 28.10.2009 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 на оферти за сметосъбиране и сметоизвозване .  
2. Разглеждане на проекто – наредби  
3. Избор на  съдебни заседатели  
4. Други 

На заседанието присъстваха :   
 

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

На заседанието присъстваха и  г-н Стоян Гарчев – кмет на Община Антон,  г-жа 
Мария Вътева – гл. счетоводител на Община Антон, г-жа Цветелина Костова-
Симова- секретар на Община Антон, г-жа Нонка Петрова секретар на читалище “ 
Христо Ботев“ с. Антон,  представители на фирмите : ЕКОТРАНСФАКТОР ,ЕТ 
“КЙК КОСТАДИН КОВАЧКИ  “ И КОНСОРЦИУМ “КО-ЛАРА “, BLOOD BAGS 
GENETIC 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 
: Н.Маджаров предложи да  се допълни дневния ред с една точка –  устен доклад 
във връзка с регистрирането на МИГ и дневния ред придоби следния вид : 

1. Разглеждане на оферти за сметосъбиране и сметоизвозване .  
2. Разглеждане на проекто – наредби  
3. Избор на  съдебни заседатели  
4. Отчет за регистрирането на МИГ  
5. Други 

Дневният ред беше приет с 9 /девет/ гласа  

Във  връзка със заповед  № 91-00-4669 от РИОСВ –София ,сметоизвозването 
трябва да се извърши на  сметище в  Община Пирдоп,  находящо се в м. 
“Сулюманица” отстоящо  на около 24 км от Община Антон, и налагащото се 
дофинансиране на дейността, кмета на  общината г-н Гарчев предложи за 
разглеждане три оферти за  различен тип сметосъбиране с цел общинските 
съветници да вземат решение дали сметосъбирането и сметоизвозването ще се 
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извършва с  4 кубикови контейнери /както в последните  години /или ще става 
по нов начин . 

След  краткото разяснение,  председателя на ОбС Г-н Симов даде думата  на 
представителите на фирмите , подали оферти за нов начин за  сметоизсъбирането 
и сметоизвозването да отговорят  на въпроси, зададени от съветниците. 
Първото предложение  с Вх № 217/24.09.2009 г. е на Костадин Ковачки, който 
предложи старато събиране с метални 4 кубикови контейнери ,като отбележи ,че 
новата  цена за извозването на един 1 бр. контейнер ще възлиза на  около 42 лв. 
Второто предложение  с Вх.№208/16.09.2009 г. е от Ф-ма “ ЕКОТРАНСФАКТОР” 
Представителя на фирмата предлага  извозването да става с  пласмасови 
контейнери с вместимост от 240л.на две домакинства , които ще се извозват  по 
един път седмично и  и ще бъдат предоставени безмъзмезно от 
фирмата.Годишната цена за тази услуга ще е  30451 лв 
Третото предложение е от представителя на КОНСОРЦИУМ ”КО-ЛАРА” с 
Вх.245/16.10.2009 г. Тяхното предложение е да събират отпадъците в метални кофи 
с вместимост от 80 л.Също при интерес има и  предложение за пласмасови 120 л. 
кофи, които всяко домакинство трябва да закупи. 
След зададените въпроси  и получените отговори г-н Симов благодари на 
представителите на фирмите и те  напуснаха заседанието. 
След чутото от   представителите на фирмите, съветниците  дадоха своето мнение 
за  новия начин на сметосъбиране и сметоизвозване  и след кратки коментари . 
На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 9 /осем  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Мино Ленков Димитров , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов 
Маджаров и Татяна Александрова Семкова  и Тодор Димов Янакиев   взеха 
следното: Р Е Ш Е Н И Е     № 276 

Сметосъбирането да се извършва с кофи ,разположени във всяко домакинство или 
най- много на две домакинства. Възлагат на кмета  на общината  да направи 
процедура за избор на изпълнител . 
На заседанието присъстваха представители от чешката фирма BLOOD BAGS 
GENETIC и поради факта ,че ще пътуват се разгледа и тяхното предложение с Вх 
№ 248/22.10.2009 г.Фирмата иска да вземе  под наем  общинска земя за 
построяване на фотоволтанични инсталации. 
При излагане на искането си представителя на фирмата  не уточни  нищо 
конкретно.Затова съветниците взеха решение, да бъдат поканени на следващото 
заседание . 

Следващата точка от дневния ред е приемането на наредби . Във връзка с 
писмо от областен управител с Вх.№ 48/28.08.2009 г.  трябва да се направи наредба  
за отглеждане на животни на територията на Община Антон . 

След допълване на  няколко  суми за глоби и такси   
На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 9 /девет  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Мино Ленков Димитров , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов 
Маджаров и Татяна Александрова Семкова   и Тодор Димов Янакиев   взеха 
следното: Р Е Ш Е Н И Е     № 277 

Приемат наредба  за отглеждане на животни на територията на Община 
Антон . 
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Следващата наредба,коята трябва да се приеме от съветниците  е по чл. 19 за 
управление на отпадъците  на територията на Община АНТОН  

Наредбата беше разпространена и съветниците се бяха запознали със 
съдържанието и нямаха забележки. 
На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 9 /девет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Мино Ленков Димитров , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов 
Маджаров и Татяна Александрова Семкова  и Тодор Димов Янакиев   взеха 
следното: Р Е Ш Е Н И Е     № 278 

Приемат  наредба  за управление на отпадъците  на територията на Община 
АНТОН  
И третата наредба за приемане е  за рекламната дейност на територията на 
Община Антон 
След дълги дебати относно цените на рекламите ,общинските съветници  взеха 
следното решение : 
На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 6 /шест/ гласа “ ЗА  “,Райко Цвятков Лумбев 
,Бонка Иванова Манчева, Мино Ленков Димитров , Николай Дончев Дончев, 
Николай Иванов Маджаров и и Тодор Димов Янакиев и 3 три /ПРОТИВ / 
Владислав Симов Симов, Татяна Александрова Семкова ,Гергана Семкова 
Динекова       взеха следното: Р Е Ш Е Н И Е     № 279 

Оставят  премането  на наредбата за рекламната дейност за следващия път. 
По следващата точка от дневния ред съветниците бяха запознати с писмо от 
Софийски окръжен съд с Вх. № 256/28.10.2009 г. .Съгласно  ЗСВ,  ОбС трябва да 
избере 2- ма съдебни заседатели от община Антон. 
На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 9 /девет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Мино Ленков Димитров , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов 
Маджаров и Татяна Александрова Семкова   и Тодор Димов Янакиев   взеха 
следното: Р Е Ш Е Н И Е     № 280 

Приемат решение за  откриване на  процедура за избор на съдебни заседатели. На 
следващото заседание от всички постъпили заявления  да бъдат избрани  2-ма 
представители от Община Антон  
 
Следващата точка  е отчет за регистрацията на МИГ от  г-н Николай Маджаров – 
съветник и един от  учредителите на инициативната група 
Той запозна съветниците  с това ,че след дълги перипети вече са подадени 
документи за  регистрацията на МИГ. 
И последната точка от дневния ред е т. Други. Първа бе разгледана докладната 
записка от читалищното настоятелство с  Вх № 321.22.10.09 г. във връзка с 
приемане на културен календар за 2010 година .След подробното разглеждане и  
допълване в календара на  първи ноември-   Деня на народните будители   
На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 9 /осем  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Мино Ленков Димитров , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов 
Маджаров и Татяна Александрова Семкова   и Тодор Димов Янакиев   взеха 
следното: Р Е Ш Е Н И Е     № 281 

Приемат  културен календар при НЧ “Христо Ботев “ с.Антон за 2010 година . 
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Следващата докладна с Вх № 327-А/28.10.2009 г. е от кмета на Общината  г–н 
Гарчев във връзка с направените разходи по погребенията на  загиналите в 
Охридскто езеро и във връзка с решение № 274 от  от заседание  на 06.09.2009 г. 
Сумата за траурен кът и погребения е  4202,25 лв  
 
На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 9 /девет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Мино Ленков Димитров , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов 
Маджаров и Татяна Александрова Семкова   и Тодор Димов Янакиев   взеха 
следното: Р Е Ш Е Н И Е     № 282 

 
Приемат  отчета  на изразходваните разходи  в изпълнение на решение 274 
/06.09.2009 г. в размер на 4202,25,съгласно  приложена справка . 
 
И съгласно   Решение № 275 от 06.09.2009 г  се   купиха   подаръци на 
първокласниците и на  децата на загиналите в охридското езеро в размер на 420,63 
лв.  
На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 9 /осем  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Мино Ленков Димитров , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов 
Маджаров и Татяна Александрова Семкова   и Тодор Димов Янакиев   взеха 
следното: Р Е Ш Е Н И Е     № 283 

Приемат отчета за  направените средства  в изпълнение на Решение  275 
/06.09.2009 г.в размер на 420,63 лв. 
Следващата молба с Вх № 310/07.10.2009 г.  е от Мариета Цветанова - управител 
на интернет клуб с.Антон Нейната молба е за удължено работно време на интернет 
клуба. Съветниците  обсъдиха ,че клуба  не пречи на съседите и може да се разреши 
исканото удължено работно време 
На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 9 /девет/ гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Мино Ленков Димитров , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов 
Маджаров и Татяна Александрова Семкова   и Тодор Димов Янакиев   взеха 
следното: Р Е Ш Е Н И Е     № 284 

Разрешават  работно време  на  интернет клуб ЕТ “ЕЛИТ” всеки ден от 8,00 до 2,00 
часа.  Запазват си правото при оплакване от страна на съседите за нарушаване на 
обществения ред същото да бъде  отнето . 
Следващата молба с Вх № 292/27.09.2009 г.  е от Петя Динкова Дамянова - 
управител на  фирма “ Караакмак “ с.Антон Нейната молба е за удължено работно 
време на кафе-аператив  
Съветниците  обсъдиха ,че кафето   не пречи на съседите и може да се разреши 
исканото удължено работно време. 
На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 9 /девет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Мино Ленков Димитров , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов 
Маджаров и Татяна Александрова Семкова   и Тодор Димов Янакиев   взеха 
следното: Р Е Ш Е Н И Е     № 285 

Разрешават  работно време  на кафе  - аператив “Рубин “както следва : 
От понеделник до четвъртък  от 7,00 до2,30 часа.  
От петък до неделя в предпразнични и  празнични дни от 7,00 до 4,30 ч. 
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Запазват си правото при оплакване от страна на съседите за нарушаване на 
обществения ред същото да бъде  отнето . 
Г-н Симов запозна съветниците с писмо от Софи Динчев с Вх №198/03.09.2009 г.В 
писмото  надълго и нашироко се обяснава  защо и как  Многопрофилна болница-
Пирдоп  е в лошо финансово състояние, с молба да бъде подпомогната  
същата.Съветниците казаха своите предложения и бяха на мнение  ,че по добре  да 
се спре  безмисленото наливане на пари ,които не променят нищо в тази болница . 
На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 9 /девет/ гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Мино Ленков Димитров , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов 
Маджаров и Татяна Александрова Семкова   и Тодор Димов Янакиев   взеха 
следното: Р Е Ш Е Н И Е     № 286 

Отхвърлят молбата за финансова помощ на МБАЛ гр.Пирдоп. 
Следващата жалба с Вх.№312/13.10.2009 г. от Симо В Симов – управител на ф-ма 
Симов Ойл във връзка  с посещение в Община Антон и ненамиране на  служител. 
Г-н Гарчев обясни на съветниците ,че на 12.10.2009 г. в 15,00 часа е оставен 
дежурен в сградата на общината и  колектива  е празнувал деня на българската 
община. Относно проблема с отсъствието на  г-жа Зоя Васева  на 08.10 и на 09.10  е взето 
писмено обяснение от същата.На г-жа Зоя Васева е наложено  дисциплинарно 
наказание .Проведена е среща – разговор с колектива на Общинска 
администрация и дискотирана  на случката с цел на недопускане на подобни 
случаи. Има постъпила молба от  ученика Стойо Ясенов Тетевенски на 14 години  ,който е 
написал книга “Стамболов “и има желание да я издаде.Сумата която той иска да 
бъде подпомогнат е в размер на 2510 лв. 
Съветниците бяха благослонни към даровития  ученик ,но решиха да се запознаят 
със съдържанието на книгата и тогава да решат колко  да помогнат за издаването 
на книгата. 

 На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 9 /девет/ гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Мино Ленков Димитров , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов 
Маджаров и Татяна Александрова Семкова   и Тодор Димов Янакиев   взеха 
следното: Р Е Ш Е Н И Е     № 287 

Да се отложи разглеждането на тази молба следващия път.На всеки съветник да се 
изпрати съдържанието на книгата по елетронен път . 
 
Г- н Симов  запозна съветниците с докладна записка с Вх.№ 327/28.10.09 г. от 
Цветелина Костова- секретар на Община Антон във връзка с отпускане на 
средства за направата на  униформено облекло за есенно зимнен сезон и след 
кратки дебати  На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 9 /осем  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  

,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Мино Ленков Димитров , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов 
Маджаров и Татяна Александрова Семкова   и Тодор Димов Янакиев   взеха 
следното: Р Е Ш Е Н И Е     № 288 

Дават своето  съгласие да се отпустнат 3630лв. за направата на  униформено 
/работно облекло за есенно- зимния сезон за служителите  от ОбА 
Ръководството на пенсионерския клуб предостави протокол за това, че  кафе 
машината в клуба многократно се разваля и при възможност да се отпуснат 
средства за закупуването на нова такава. 
На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 9 /девет/ гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Мино Ленков Димитров , 



 6 

Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов 
Маджаров и Татяна Александрова Семкова   и Тодор Димов Янакиев   взеха 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 289 
Дават своето съгласие да бъдат отпуснати средства в размер до 500 лв за 
закупуването на нова  машина. 
След това решение съветниците спонтанно решиха ,че могат  с част от своите  
възнаграждения да помогнат на общината за закупуване на професионална 
машина за клуба на пенсионерите .Сумата, която събраха  е в размер на 237,45 
лв.за която се направи протокол . 
Г- н Симов ,уведоми съветниците за посещението на представители на Ротари 
клуб –Пирдоп  в гр.Охрид и за намеренията   да се изгради паметна плоча  на 
загиналите в Охридското езеро. 
След изчерпване на дневния ред  г-н Симов закри заседанието в 22,00 ч. 
 
 
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                       /Владислав Симов / 
 
 
       ПРОТОКОЛЧИК : 
            /Елена Николова / 
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Препис ! 

 
 

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 
№  20 

             Днес, 28.10.2009 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 на оферти за сметосъбиране и сметоизвозване .  
2. Разглеждане на проекто – наредби  
3. Избор на  съдебни заседатели  
4. Други 

 
 

Следващата молба с Вх № 292/27.09.2009 г.  е от Петя Динкова Дамянова - 
управител на  фирма “ Караакмак “ с.Антон Нейната молба е за удължено работно 
време на кафе-аператив  
Съветниците  обсъдиха ,че кафето   не пречи на съседите и може да се разреши 
исканото удължено работно време. 
На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 9 /осем  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Мино Ленков Димитров , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов 
Маджаров и Татяна Александрова Семкова   и Тодор Димов Янакиев   взеха 
следното: Р Е Ш Е Н И Е     № 285 

Разрешават  работно време  на кафе  - аператив “Рубин “както следва : 
От понеделник до четвъртък  от 7,00 до2,30 часа.  
От петък до неделя в предпразнични и  празнични дни от 7,00 до 4,30 ч. 
Запазват си правото при оплакване от страна на съседите за нарушаване на 
обществения ред същото да бъде  отнето . 

 
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                       /Владислав Симов / 
 
 
       ПРОТОКОЛЧИК : 
            /Елена Николова / 
 
 
Вярно с оригинала ! 

 
 


