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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 
№  21 

             Днес, 05.11.2009 г. /четвъртък/ 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 и приемане на  проекто – наредба за рекламната дейност   
2. Избор на  съдебни заседатели  
3. 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. Сашо Найденов Александров  – съветник  
8. Гергана Семкова Динекова – съветник 
9. Райко Цвятков Лумбев – съветник  
10. Дилян Георгиев Ватахов – съветник  

 
 
На заседанието присъстваха също и  г-н Стоян Гарчев – кмет на  община Антон, г-жа 
Цветелина Костова –секретар на Общината ,Стойо  Тетевенски  и жители на с.Антон . 
Комисията по бюджет финански и нормативна уредба на свое заседание  беше 
разгледала новите предложения за таксите за  рекламната дейност  към наредбата за 
рекламна дейност .След сравнение с наредбите и таксите от други общинии и след  
кратки коментари и съгласно решение 279 от протокол 20/28.10.2009 г. 
 На основание чл. 21, ал. 2 с 10 /десет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  ,Райко 
Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев ватахов  , Николай Дончев 
Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров и Татяна 
Александрова Семкова  , Тодор Димов Янакиеви Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 290 

Приемат  наредба  за рекламната дейност на територията на Община Антон 

И във  връзка чл 9 от приетата наредба  беше разгледана докладана с В4- 336 
/05.11.2009 г от мл. специалист “Касиер- местни приходи “Веселка Тодорова. 
Предложението е  първоначалната такса за поставяне на рекламни съоръжения да бъде 
в размер на 30 лв. 
 
На основание чл. 21, ал. 2 с 10 /десет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  ,Райко 
Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев ватахов  , Николай Дончев 
Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров и Татяна 
Александрова Семкова  , Тодор Димов Янакиеви Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е     № 291 
Приемат така предложената първоначална  такса от 30 лв за поставяне на рекламни 
съоръжения. 
Съгласно  чл.9  от  наредба  за рекламната дейност на територията на Община Антон 
следва тази услуга да се   допълни  към наредбата за определяне и администратиране на 
местните такси и цени на услуги в Община Антон .  
По втора точка от дневние ред  -Избор на  съдебни заседатели и съгласно решение № 
280  от протокол 20/28.10.2009 г. бяха постъпили  три заявления . 
Г-н Симов предложи на гласуване  кандидатурите : 
1.Валентина Димитрова Стойкова 
2.Соня Костадинова Гарчева  
3.Елена Върбанова Николова. 
След проведено гласуване  за избор на 2- ма съдебни заседатели се взе следното 
решение : 
На основание чл.5 ал 1 от Наредба №2 от 08.01.2008 г.за съдебни заседатели на 
Министерството на правосъдието, във връзка с чл.68 ал.1 от Закона за съдебната власт . 
 с 10 /десет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  ,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка 
Иванова Манчева, Дилян Георгиев ватахов  , Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова 
Динекова  , Николай Иванов Маджаров и Татяна Александрова Семкова  , Тодор Димов 
Янакиеви Сашо Найденов Александров   взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 292 
Общински съвет Антон предлага  кандидати за съдебни заседатели от Община Антон за 
Пирдопски районен съд както следва : 
1.Валентина Димитрова Стойкова 
2.Елена Върбанова Николова  
След изчерпване на втора точка  от дневния ред се пристъпи към разглеждане  по т.3 –
Други . 
Гости на заседанието беше 14- годишния Стойо Тетевенски ,заедно с неговата майка.В  
изпълнение на решение № 287от протокол 20/28.10.2009 г. неговото произведение беше 
изпратено на съветниците ,за да се запознаят със съдържанието му.Всички  съветници 
бяха  възхитени от таланта на  Стойо Тетевенски .За издаването на книгата му от 
издателство труд са необходими средства в размер на 2750 лв. 
 
На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 10 /десет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев ватахов  , Николай 
Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров и Татяна 
Александрова Семкова  , Тодор Димов Янакиеви Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 293 
Общински съвет Антон дава своето съгласие да се отпуснат 2750 / две хиляди 
седемстотин и педесет лева / на Стойо Ясенов Тетевенски за отпечатване на книгата му 
озаглавена “Стамболов “ Сумата да бъде отчетена с разходен документ . 
Председателя на комисия по Образование ,култура ,спорт и  социална дейност  г- жа 
Татяна Семкова запозна  с постъпила молба В4-335/04.11.2009 г. от  група  по народни 
танци “Планински извори “-с.Антон .Преди заседанието на общински съвет ,комисията 
е имала среща с   секретаря на читалището и библиотекаря по повдигнатия въпрос – а 
именно да се отваря читалищната сграда през съботния ден .Поради статута на 
народните читалища всяко решение се взима от читалищното настоятелство ,което ще 
има заседание на 10.11.2009 г. На следващото заседание  на общински съвет ще бъдат 
поканени представителите от читалището и ще бъде отново обсъждан  този проблем. 
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Последната докладна с Вх.334/03.11.2009 г е от деректора на ОУ –с.Антон г- жа Лена 
Николова.Нейното искане е да се дофинсира  бюджета на  у-щето със  сумата от 3690 
лв. 
Поради по късната дата на входирането на докладната и  при отсъствието на главната 
счетоводителка на Общината и на  Директорката на ОУ  
 
На основание чл. 21, ал. 1т. 23 с 10 /десет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , Николай 
Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров и Татяна 
Александрова Семкова  , Тодор Димов Янакиеви Сашо Найденов Александров   взеха 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 294 
Оставят разглеждането на  докладната записка с Вх.334 /03.11.2009 г. за следващата 
сесия.Да се предоставят  следните отчети : 

1. Отчет за дофинасираните суми за периода 2008-2009 г. 
2. Програма   от Директора на Основно училище за съкращаване на разходите. 

 
Преди да закрие  заседанието на Общинския съвет г- н Симов прикани  съветниците  и 
общинска администрация за проверка  по тротоарите на община Антон и за отчет за 
разчистването им   
След изчерпване на дневния ред г-н Симов закри заседанието в 21,00 часа . 
 
 
 

     
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                       /Владислав Симов / 
 
 
       ПРОТОКОЛЧИК : 
            /Елена Николова / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


