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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 
№  25 

             Днес, 21.04.2010 г. /сряда/ от 18.00 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 , обсъждане и приемане  на герб   на община Антон  
2. Обсъждане на програмата за предстоящия празник на общината – 

Гергьовден  
3. Други  

На заседанието присъстваха :   

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

 
 
На заседанието присъстваха също и  г-н Стоян Гарчев – кмет на  община Антон, г-жа 
Цветелина Костова –секретар на Общината ,г-жа Лена Николова –директор на ОУ 
с.Антон , г-жа Генка Додекова –библиотекар при НЧ, г-жа  Нонка Петрова - секретар на 
НЧ с.Антон, и жители на селото  
Г-н Владислав Симов  - председател на ОбС, откри заседанието, като предложи да се 
гласува  дневния ред :По първа точка от дневния ред : Разглеждане , обсъждане и 
приемане  на герб   на община Антон –има ли допълнения и изменения  
 
По първа точка от дневния ред нямаше предложения за изменения и допълнения и тя 
беше приет с 10  /десет / гласа  “ЗА “ 
По втора точка от дневния ред също нямаше  нови предложения и изменения и бе 
подложена на гласуване –с 10 /десет/ гласа  бе приета и втора точка  
Трета точка  също бе приета с 10  /десет / гласа  “ЗА “ 
След така приетия дневен ред г-н Симов пристъпи към обсъждане  на герба.На 
съветниците бяха раздадени материали ,и те бяха  подготвени със своите предложения . 
Г-н Димитров  на мен така направеното  предложение за герб  ми харесва .  
Г-жа  Манчева- на мен също ми харесва  и нямам никакви забележки . 
Г-н Маджаров – искам да попитам дали ще може да се изработи  графично  ,за да стане  
лого на Общината. 
Г-н Симов – във  герба са  вмъкнати  всички символики на  природата на Антон – 
Джемина ,седемте реки ,водопада и чешмата .Герба може да стане черно бял,може да се 
изработи на печат,може и като лого-няма проблеми  в изработването . 
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Г-н Гарчев –аз също  харесвам  идеята за герба и  общинската администрация   хареса 
герба. 
 
 
    На основание чл. 21, ал. 1 т.21 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 
Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 
Александров,Тодор Димов Янакиев,Николай Иванов Маджаров, Бонка Иванова 
Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев и Мино Ленков 
Димитров     взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №  330 
 

Приемат така предложения  герб на Община Антон 
 
След приключване на  първа точка се премина към втора точка от дневния ред именно : 

Обсъждане на програмата за предстоящия празник на общината – Гергьовден 
Програмата за празника на общината  6-ти май , след дълги дебати  в комисията по 
култура е вече факт.Г-н Симов даде думата на г-жа Татяна Семкова –председател на 
комисията по култура да  представи програмата . 

Г-жа Семкова :Празничната програма е разнообразна и предлагаме  кратък преглед на 
заплануваните събития . 

� на 5 май от 18,30 ч в читалище Христо Ботев ще се представи книгата 
Стамболов на Стойо Тетевенски на 14 години от с.Антон  
� на 5 май от 18,30 ч .Празничен Гергьовски концерт с участието на самодейни 

състави към  читалището  
� на 6 май  официалнен  празник запачващ с  празнична литургия от 9,30 в 

параклис “Св.Георги “ 
� на 6 ти май от 10,30 - Празничен концерт със участието на фолклорен състав и 

фолклорна певица 
� на 6 ти май от 12,30 - освещаване и раздаване на курбан  
� на 8 май ще има  антрактивен футбол –мъже и жени ,състезателни  игри  и 

колинарен конкурс  Баба Яга и надиграване   между  състави по народни танци 
Г-жа Семкова    предложи на съветниците да гласуват  една приблизителна сума от 
7500 лв .А на другото заседание да се  даде отчет за точните средства изхарчени  по 
дни. 
Г-н Симов –искам да попитам  организаторите певицата – фолклор ли изпълнява или 
чалга . 
Г-н Маджаров – тя изпълнява  и двата вида песни , пък и трябва да се съобразяваме с   
хонорара и  има доста по - добри изпълнители ,но искат хонорар от 2500 лв  нагоре  
Райко Лумбев- хората излизат да се веселят и до поиграят хора,така ,че  нека да има  
повече хора.  
Г-жа Петрова –всяка година читалището  се съобразява с това искане на населението –
да има много хора и  веселие и тази година сме се съобразили  пак  
Г-н Симов прикани съветниците към гласуване  
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    На основание чл. 21, ал. 1 т.6 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 
Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 
Александров,Тодор Димов Янакиев,Николай Иванов Маджаров, Бонка Иванова 
Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев и Мино Ленков 
Димитров   взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е     №  331 

Общински съвет Антон  приема така предложената програма  послучай традиционния   
празник на селото Гергьовден  и гласува да се отпуснат   средства в размер до 7500лв 
/седем хиляди и петстотин лева /за посрещане на празника.На следващото заседание на 
Общински съвет да се направи подробен отчет за изразходваните следства . 
 
Беше разгледана и още една докладна от НЧ” Христо Ботев “според Закона за 
народните читалища чл.26 а ,ал. 4 трябва да се направи  отчет за изразходваните 
средства от бюджета през изминалата 2009 г. 
Докладната беше разгледана и от двете комисии и по финанси и бюджет и по  
образование и култура. В докладната кратко и изчерпателно  са дадени читалищните 
дейностти и средствата получени и изразходвани  през 2009 г. 
 
Г- н Симов  прикани съветниците към дебат . 
Г-н Димитров – ние сме свидетели на всички дейностти на читалището.Присъстваме на 
концертите и изрязаваме своето задоволство  от работата на читалището. 
Г-н Лумбев –много самодейни състав има вече и доста разнообразие  и аз съм доволен     
Г-н Симов предложи да се гласува така направения  отчет  . 
    На основание чл. 21, ал. 1 т.23 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 
Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 
Александров,Тодор Димов Янакиев,Николай Иванов Маджаров, Бонка Иванова 
Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев и Мино Ленков 
Димитров   взеха следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №  332 
Приемат отчета на читалищното настоятелство  за изминалата 2009 година  

 
След приключване на втора точка се пристъпи към точка други . 
Първото писмо с което се запознаха съветниците е от областния управител с Вх № 27 
/15.04.2010 г. Във връзка с провеждане на общото събрание на акционерите  на УМБАЛ 
и желанието на съветниците от ОбС – Антон да упълномощят г-н Красимир Живков – 
областен управител  на Софийска област . 
    На основание чл. 21, ал. 1 т.23 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 
Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 
Александров,Тодор Димов Янакиев,Николай Иванов Маджаров, Бонка Иванова 
Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев и Мино Ленков 
Димитров   взеха следното : 

Р Е Ш Е Н И Е     №  333 
 
Упълномощават областния управител  на Софийска област  да представлява община 
Антон на общото събрание на Акционерното дружество на УМБАЛ “ Св.Анна “ –
София АД  и да гласува със съответния брой поименни акции ,с който разполага  
Община Антон  
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Следващото писмо с Вх. № В272/22.03.2010 г е от Фондация за околна среда и 
биоземеделие за присъединяване на община Антон към инициатива “България –зона 
свободна  от ГМО “ 
Г-н Димитров –аз не искам да ям домати ,в които във вътрешността им има корени. 
 
Съветниците  приеха  призива  и се присъедиха към призива за  приемане на 
декларация общината да бъде  обявена за “ Община свободна от ГМО “ 
 
    На основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 
Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 
Александров,Тодор Димов Янакиев,Николай Иванов Маджаров, Бонка Иванова 
Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев и Мино Ленков 
Димитров   взеха следното: 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №  334 
Общински съвет Антон  приема декларация за обявяването на  Община Антон за  
община свободна от ГМО  
 
Следва  писмо от професионална гимназия  по туризъм  и хранителни технологии 
Никола Димов “ гр Пирдоп . 
Тяхната молба е за подпомагане на гимназията със 300 лв. за  честването на 75 
годишния юбилей ,който ще се проведе в рамките на  културните празници през м. май  
“ Влайкови дни-2010 “Комисията по бюджет ,финанси и нормативна уредба  разгледа 
молбата и даде своето становище .Да се изпрати поздравителен адрес на  ПГТХТ ,като 
любезно се откаже финансова помощ.В тези времена на намаление на бюджета е по 
добре да подпомогнем нашето училище , което има  голям юбилей и намери спонсор в 
лицето на нашия председател г-н Симов или да дадем тези пари за помощ на нуждаещи 
се деца от  с.Антон  
 
    На основание чл. 21, ал. 1 т.6 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ПРОТИВ“ Владислав 
Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 
Александров,Тодор Димов Янакиев,Николай Иванов Маджаров, Бонка Иванова 
Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев и Мино Ленков 
Димитров     взеха следното 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №  335 
 
Общински съвет Антон  не дава своето съгласие да се отпуснат средства в размер на 
300 лева за подпомагане на ПГТХТ “Никола Димов “ гр. Пирдоп 
 
Следващата доклада е от г-н Гарчев –кмет на община Антон  и е във връзка с 
измеменение на организационната структура на Общинска администрация Антон . 
С цел оптимизиране работата на Общинска администрация да се преструктурират 
длъжностите –като от 2 половин щатни   бройки да стане  на 1 щатна /което вече е факт 
от решение №257 на ОбС Антон от протокол  №17/ 28.07.2009 г. ,но не е отразено в 
структурата . 
И Главен юристконсулт да стане началник отдел “ Административно – 
правен,съвместяващ и длъжността  “Главен юристконсулт “ 
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Да се промени подчинеността на мл. специалист  деловодство и  главен специалист 
ГРАО  към новосформирания отдел  
 
    На основание чл. 21, ал. 1 т.2 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА“ Владислав Симов 
Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 
Александров,Тодор Димов Янакиев,Николай Иванов Маджаров, Бонка Иванова 
Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев и Мино Ленков 
Димитров     взеха следното: 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №  336 
Приемат така предложената структура на общинска администрация Антон ,считано от 

01.05.2010 г. 
 

От решение  № 156 на общински съвет от протокол 12 от 08.10.2008 година е приета 
стратегия за  управлението и разпореждането с общинска собственост 2008-2011 г. 
Съгласно тази стратегия всяка година трябнва да се приема годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти –общинска собственост. 
 
На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА с 8 / осем / гласа “ ЗА“ Владислав Симов 
Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 
Александров,Тодор Димов Янакиев,Николай Иванов Маджаров, Бонка Иванова 
Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев и Мино Ленков 
Димитров     взеха следното 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №  337 
Приемат така предложената годишна програма за утравление и разпореждане с 

общинска собственост за 2010 г-. 
 
 
 
Следват писма от граждани , с които     общинския съвет   се беше запознал. 
 Първото писмо В4-70/05.03.2010 г. е от Мария Воденичарова ,тя за пореден път пише 
гневно писмо ,но без нищо конкретно  да се изисква за решение от съветниците. 
Общинската администрация е е взела  необходимите мерки за отсраняване на  
нарушенията . 
 Г- н Симов  : От заседание на 27.01.2010 г с протокол  № 23 вече коментирахме  
писмата  на г-жа Воденичарова а именно : “ Ако имат проблеми – нека те да се решат 
във съда.” 
 С това обсъждането  приключи . 
Второто писмо е  от Събка Петрова Нешева ,относно превозвача Клюнчев . 
Г-н Симов даде думата на кмета на общината г-н Гарчев . 
- В община Антон се проведе среща на кметовете на общините Копривщица,Антон и 
Чавдар ,които сме най- заинтересовани от  превозвача Клюнчев .На срещата  присъства 
г- н Клюнчев и юриста на Община Антон - адвокат Минков.От решенията на 
съветниците да се даде шанс още 2 месеца ,от направените справки  за точността на  
часовете на тръгване и пристигане за сега фирмата върви на подобряване на качеството 
на услугата .Кметовете  от Чавдар и Копривщица ,ще направят и те справки за часовете 
на тръгване и пристигане и след 1 месец, като изтече срока даден от общинските 
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съветници да се направи отново  среща с превозвача и  кметовете.Тогава ако не са 
спазени условията по договора ,ще се пусне едномесечно предизвестие за  прекратяване 
на договора с ф-ма Клюнчев . 
 
Получено е  заявление   от  Дончо Ненчев Несторов за непочистено речно корито на 
река “Конска”. 
Кмета на общината г-н Гарчев запозна съветниците  с мерките който е предприел  
Г-н Гарчев  лично аз ходих на провека до описаното място при  река “Конска “  и 
разпоредих да се подравни  брега на реката от машина и проблема ще бъде решен . 
Г-н Симов :- нека да се напише уводомително писмо до г-н Несторов за предприетите 
мерки . 
Има получени молби за  искана помощ от финансово естество, но съветниците поради 
факта ,че няма изгработена методика за отпускане на такива средства и от това ,че 
бюджета на общината е намален с  още 10 % отложиха  разглеждането им за другото 
заседание .Възложиха  проверка от комисията по социална политика да посетят  лицата 
подали такива молби и на следващото заседание ,заедно с юриста на общински съвет –
адвокат Минков да се направи  единна методика и да се разгледат подадените молби. 
Г-н Маджаров покани общинските съветници на среща на 29.04.2010 г. от 17,30ч в 
читалище “Христо Ботев” на  Местната инициативната група/ МИГ/ със гражданите  на 
община Антон за предоставяне на подробна  информация. 
 
 
 
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 21,30 часа  
 
 

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


