
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 
№  26 

             Днес, 22.06.2010 г. /вторник / 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. Отчет за  изминалия  празник на общината – “Гергьовден”; 
2. Разглеждане на инвестиционно проекто предложение: „Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – село Антон, Община 
Антон” за кандидатстване пред Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, 
Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1. 
„Дребномащабни местни инвестиции”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 
малки общини”; 

3. Други  

На заседанието присъстваха :   

1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  
2. Бонка Иванова Манчева  - съветник 
3. Николай Иванов Маджаров – съветник  
4. Райко Цвятков Лумбев – съветник  
5. Мино Ленков Димитров – съветник  
6. Тодор Димов Янакиев – съветник  
7. Сашо Найденов Александров –съветник  
8. 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 : Отчет за  изминалия  празник на 
общината – “Гергьовден”–има ли допълнения и изменения  
По първа точка от дневния ред нямаше предложения за изменения и допълнения и тя 
беше приет със 8 /осем  / гласа  “ЗА “ 

               По втора точка от дневния ред : Разглеждане на инвестиционно проекто предложение: 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – 
село Антон, Община Антон” за кандидатстване пред Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-
2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1. 
„Дребномащабни местни инвестиции”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки 
общини”; 



 

 

също нямаше  нови предложения и изменения и бе подложена на гласуване – с 8/осем / 
гласа  “ЗА бе приета и втора точка  
Трета точка: Други   също бе приета с 8  /осем  / гласа  “ЗА 
Г-н Симов като председател и на проведеното заседание на комисията по бюджет, 
финанси и нормативна уредба представи решенията на  комисията по първа точка на 
дневния ред: 
-Комисията разгледа отчета на читалищното настоятелство за изминалия празник 
Гергьовден съгласно решение № 331 от протокол № 25/21.04.2010г. Общинския съвет 
отпусна  от общинския бюджет сумата от 7500 /седем хиляди и петстотин лева /От 
дарения се събрали 2730 лв/две хиляди седемстотин е тридесет лева /  или обща сума от 
10 230 лева /десет хиляди двеста  и тридесет лева /  
Отчета беше подробно представен  по фактури  и разходни касови ордери .Празника 
мина с много празнично веселие, песни и хора .Беше осветен курбан за здраве и 
раздаден на населението.От 6 до 8 май имаше различни мероприятия -  спортни и 
кулинарни състезания. 
Остатъкът от 3082,67 лв. е въстановена на община Антон с платежно нареждане № 
5108/47 от 28.05.2010 г. 
Комисията изрази своето становище ,средствата от остатъка  да покрият част от  
финансовите нужди за други мероприятия и това да се отрази във взетите решения . 
 
Съветниците бяха получили отчета  в материалите си –изразиха своето задоволство от 
изминалия празник . 
Г-н Симов прикани съветниците да гласуват отчета  
На основание чл. 21, ал. 1 т.6  от ЗМСМА в съответсвие с чл 5 ал 1 т. 5 от правилника  
за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – Антон 
 с 8 / осем/ гласа “ ЗА“ Владислав Симов Симов, ,  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     №  338 
Приемат така предоставения отчет на читалищното настоятелство  относно отпуснатите 

и изразходваните средства за празника на общината . 
 

По втора точка от дневния ред : Разглеждане на инвестиционно проекто предложение: 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – 
село Антон, Община Антон” за кандидатстване пред Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-
2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1. 
„Дребномащабни местни инвестиции”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки 
общини”; 

Г-н Симов даде думата на г- н Гарчев за  излагане на докладна с Вх 151/07.06.2010 г. 
-“Министерството  на регионалното развитие  и благоустройство е обявило процедура  
за представяне   на безвъзмезна финансова помощ по оперативна програма “Регионално 
развитие “2007-2013,Приоритетна ос 4”Местно развитие и сътрудничество “ операция 
4.1.Дребномащабни местни  инвестиции “, по Схема за предоставяне на безвъзмездна 



 

 

финансова помощ BG161PO0001/4.1-03/2010  “Подкрепа за прилагане на мерки за 
енергийна  ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки  
общини. 
Схемата цели :  

� Да се повиши  енергийната ефективност на общинската  образователна 
инфраструктура в рамките  на 178 малки  общини 
� Да се осигури използване на ВЕИ в общинска образователна 

инфраструктура. 
Схемата се реализира с финансовата подкрепа  на Европейския съюз,чрез Европейския 
фонд  за регионално развитие.Проектите ще се изпълняват на територията на република 
България , в рамките на 178 малки общини-потенциални бенефициенти, в това число и 
община Антон. 
Във връзка с отворената схема и приоритетите на Община Антон за периода 2007-2013 
год. Ви предлагам  да  вземете решение община Антон да кандидаства с проект на 
инфестиционно предложение :  “Изготвяне на прединвестиционно проучване и 
инвестиционен проект за внедряване на мерки за енергиина ефективност на ОУ”Св.Св. 
Кирил и Методии “ –село Антон ,община Антон. 
 Изискване по  схемата е осигуряване на /участие с / 15 % собствен принос от общата 
стойност на бюджета  за проекта от страна на бенефициента.Необходимо е Общински 
съвет да даде своето съгласие  за осигуряването на 15% собствен принос от страна на 
община Антон, както  и да декларира,че предназначението  на обекта на интервенция 
няма да бъде променяно за период не по малък от 5 /пет/  години след приключване на 
проекта. 
С оглед на гореизложеното предлагам общинския съвет да вземе следното решение : 
І.1. Общински съвет дава съгласие община Антон да кандидатсва по “Регионално 
развитие “2007-2013,Приоритетна ос 4”Местно развитие и сътрудничество “ операция 
4.1.Дребномащабни местни  инвестиции “, по Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO0001/4.1-03/2010  “Подкрепа за прилагане на мерки за 
енергийна  ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки  
общини с проект на инвестиционно предложение”Изготвяне на предивестиционно 
проучване и инвестиционен проект  за внедряване на  мерки за енергийна ефективност 
на ОУ “Св.Св.Кирили Методий” село Антон ,община Антон 
2.Общински съвет Антон дава съгласие по проекта  да бъде осигурен 15% собствен 
принос от общата стойност   на бюджета за проекта в размер до 62000,00 лв./ шейсет и 
две  хиляди лева / 
3.Възлага на кмета на общината да организира подготовка на необходимите документи  
за кандидастване  с проект  инвестиционно предложение”Изготвяне на 
предивестиционно проучване и инвестиционен проект  за внедряване на  мерки за 
енергийна ефективност на ОУ “Св.Св.Кирили Методий” село Антон ,община Антон 
4.Общинския съвет декларира ,че предзначението на обекта на интервенция няма да 
бъде променяно за период не по малък от 5 / пет/години след приключване на проекта 
ІІ. При  одобрение средствата ,необходими за съфинасиране  по проект: ”Изготвяне на 
предивестиционно проучване и инвестиционен проект  за внедряване на  мерки за 
енергиина ефективност на ОУ “Св.Св.Кирили Методий” село Антон ,община Антон да 
бъдат осигурени  в актуализирания бюджет на община Антон  
 

 
На основание чл. 21, ал. 1 т.6  от ЗМСМА в съответсвие с чл 5 ал 1 т. 5 от правилника  
за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – Антон 



 

 

 с 8 / осем/ гласа “ ЗА“ Владислав Симов Симов, ,  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     №  339 
 
 

І.1. Общински съвет Антон  дава съгласие община Антон да кандидатства по 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, Приоритетна ос 4:”Местно 
развитие и сътрудничество”, Операция: 4.1:”Дребномащабни местни инвестиции”, 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 161 PO 001/4.1-03/2010 
”Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна 
инфраструктура на 178 малки общини” с проект на инвестиционно предложение: 
„Изготвяне на прединвестиционно проучване и инестиционен проект за внедряване на 
мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – село Антон, 
Община Антон”; 
 2. Общински съвет Антон дава съгласие по проекта да бъде осигурен 15 % 
собствен принос от общата стойност на бюджета за проекта – в размер до 62 000,00 лв. / 
шейсет и две   хиляди лв./ 
 3. Възлага на Кмета на общината да организира подготовка на необходимите 
документи за кандидатстване с проект на инвестиционно предложение: „Изготвяне на 
прединвестиционно проучване и инестиционен проект за внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – село Антон, Община 
Антон”; 

4.Общински съвет Антон декларира, че предназначението на обекта на 
интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 /пет/ години след 
приключване на проекта; 
 ІІ. При одобрение средствата, необходими за съфинансиране по  проект: 
„Изготвяне на прединвестиционно проучване и инестиционен проект за внедряване на 
мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – село Антон, 
Община Антон” да бъдат осигурени  в  актуализирания   бюджет на община Антон. 
 

С това и втора точка от дневние ред на заседанието на комисията се изчерпи . 
Премина се към точка други. 
Първо бе разгледана Заповед № ОА-221 на Областния управителна Софийска област . 
След получаване на заповедта  са изпълнени  указанията за  публикуване на годишната 
програма на  интернет страницата на общината и разлепена по информационните табла. 

 
На основание чл.45 , ал. 9 и ал 10  от ЗМСМА във връзка със заповед ОА-221 с 8 / осем/ 
гласа “ ЗА“ Владислав Симов Симов, ,  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     №  340 
 Отменят   решение  337 / от протокол № 25 / поради  не спазена процедура и  следва да 

се вземе ново решение . 
 
 
 
 



 

 

 
Г-н Симов  отново прикани съветиците към дебати относно Годишна програма за 
управление и разпореждане с общинска собственост  за 2010 г.и наблегна на факта ,че  
приемането и е закъсняло. 
На основание чл.21 , ал. 1 т 8   от ЗМСМА в съответсвие с чл 5 ал 1 т. 7 от правилника  
за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – Антон с 8 / осем/ гласа “ ЗА“ 
Владислав Симов Симов, ,  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     №  341 
 

Приемат така предложената годишна програма за управление и разпореждане с 
общинска собственост за 2010 г-. 

Следващите  няколко докладни са отново от кмета на общината. 
Докладна с Вх №156/08.06.2010 г. е във връзка с преустановяване приема на деца през  
месец август 2010 г. 
ЦДГ Българче е общинско детско заведение  и в тази връзка е необходимо Общински 
съвет Антон  да вземе решение за работата на детското заведение и приема на деца през 
летните месеци на годината . 
Г-жа Татяна Семкова –аз предлагам да се увеличи таксата за м. август ,такава  практика 
има в Пирдоп и родителите сами се отказват и  си оставят децата в къщи през този 
месец . 
Г-н Мино Димитров –няма нужда от увеличение –това не е редно.Ще има график и  
учителките ще си дежурят. 
Г-н Райко Лумбев –ако се наложи да се наеме човек ,който да помага ,но детската 
градина не трябва да спира работата си . 
Г-н Гарчев –проблема е че детските учителки по закон си имат по –дълга отпуска и 
всички искат да почиват през лятото. 
Г-н Димитров-ми ще си взимат отпуск и през зимата . 
На основание чл.21 , ал. 1 т.23   от ЗМСМА в съответсвие с чл. 5 ал. 6 от правилника  за  
организацията  и  дейността  на Общински  съвет – Антон с 8 / осем/ гласа “ ЗА“ 
Владислав Симов Симов, ,  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     №  342 
 

Отвърлят  предложението ЦДГ “Българче “ да преустанови приема с деца през м. 
август .Задължават директора  г-жа  Маруся Филчева  да направи график за дежурства 
на персонала . 
Следваща докладна е с вх №157/08.06.2010 г. Г-н Симов даде думата на г-н Гарчев : 
От няколко години учениците от ОУ “свСв. Кирил и Методии “ –село Антон в началото 
на пролетта по покана на общината се включват в пролетното почистване  на селото на 
определен район.И тази година децата се отзоваха на поканата .Предложението  е да се 
наградят децата с плащането на транспортното обслужване в размер на 700 
/седемстотин лева / до София .Поради  броя на учениците са нужни 2 автобуса 
,разходите са по  350 лв / триста и педесет лева /  
Съветниците нямаха въпроси нито коментари по  докладната .Мнението на комисията е 
да се гласуват необходимите средства . 



 

 

 
На основание чл.21 , ал. 1 т 6   от ЗМСМА в съответсвие с чл 5 ал 1 т. 5 от правилника  
за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – Антон с 8 / осем/ гласа “ ЗА“ 
Владислав Симов Симов, ,  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     №  343 
 

Дават своето съгласие да се отпуснат 700,00 лв /седемстотин лева / за плащане на 
транспортното обсужване на ученическа екскурзия до гр.София. 
 
Следваща докладна с Вх № 152/07.06.2010 г. и тя е във връзка с 1 юни –деня на детето - 
за организиране  и провеждане на детски празник “Карнавал на приказни герои” и 
детски спортен празник -неоходима сума  до 300/ триста  / лева  
 
На основание чл.21 , ал. 1 т 6   от ЗМСМА в съответсвие с чл 5 ал 1 т. 5 от правилника  
за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – Антон с 8 / осем/ гласа “ ЗА“ 
Владислав Симов Симов, ,  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     №  344 
 

Дават своето съгласие да се опуснат необходимите средства до 300/триста / лева .Нека 
цялата сума от разходите за провеждането на  празника да бъде от преходния остатък 
от “ Гергьовден “ 
 
 Следващата докладна с Вх №153/07.06.2010 г.   е във връзка с  честването на 125 
годишния юбилей на ОУ” СвСв. Кирил и Методии “с Антон .Предвид 125 годишия 
юбилей на училището  е необходимо да се отпуснат средства за закупуване на подарък 
–лаптоп,принтер,столове и паравани за обарудване на компютърния кабинет в размер 
на 2000,00 лв и  за отличие – награда за 24 годишното добро управление  на настоящия 
директор г-жа Лена Николова –за нейната последователност и всеодайност – сума в 
размер на 500 лева /петстотин / Тези пари може да са от преходния остатък от сумата  
за “Гергьовден “ 
На основание чл.21 , ал. 1 т 6   от ЗМСМА в съответсвие с чл 5 ал 1 т. 5 от правилника  
за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – Антон с 8 / осем/ гласа “ ЗА“ 
Владислав Симов Симов, ,  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     №  345 
 

Дават своето съгласие да се опуснат необходимите средства от 2500 .Нека цялата сума 
от разходите  да бъде от преходния остатък от “ Гергьовден” 
Следващата с Вх. № 160/14.06.2010 г. е във празника “Гергьовден “-ден на храброста и 
на Българската  армия на ветераните от войната –жители на село Антон да бъдат 
отпуснати по 50,00 лв.останали са  4-ма  или обща сума от 200 лв /двеста лева /  



 

 

Г-н Гарчев –по традиция всяка година даваме на ветераните от войните по една награда 
от 50,00лв.Те са много възрастни хора ,и това е едно уважение към тях. 
 
На основание чл.21 , ал. 1 т 6   от ЗМСМА в съответсвие с чл 5 ал 1 т. 5 от правилника  
за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – Антон с 8 / осем/ гласа “ ЗА“ 
Владислав Симов Симов, ,  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     №  346 
 

Дават своето съгласие да се отпуснат необходимите 200/двеста лева / за  награда на 
ветераните  послучай 6-ти май. 

 
Следваща докладна с Вх № 159/14.06.2010 г.  е свързана с направени прегледи  и 
изследвания през м.май на  животните и има регистрирани 4 бр  едър рогат добитък 
носещи “Ку-треска “.Болеста се пренася най -много  чрез кръвосмучещите насекоми и 
паразити .Взети са мерки като се е окосила тревата в парковете и градинките на 
общината  и се пръска в тях против паразитите .В Антон козите и овцете носещи най 
много кърлежи  и бълхи не са къпани през  последните 2 години .За закупането на 
препарат  са необходими 300лв . 
Г-н Димитров –Собствениците на овце са получили субсидии и не е редно общината да 
плаща препарата за къпането им. 
Г-н Маджаров-аз съм да се отпуснат  тези средства за да не отиде заразата и по децата  
Г-н Лумбев –овцете  и да не се окъпят не са толкова страшни –защото се гледат извън 
селото в овчарници,но козите всеки ден по два пъти минават покрай  дворовете ни .Аз 
също ще гласувам да се отпуснат тези средства. 
Г-н Димитров-кой ще контролира сипването на препарата. 
Г-н Гарчев-общината ще упражнява неоходимия контрол.Не  може да  си позволим да 
не предприемем превантивни мерки ,за предотвартяване на разпространение на 
заразата на болестта по животните Ку треска  
Г-н Димитров –аз не съм съгласен и ще гласувам против . 
На основание чл.21 , ал. 1 т 6   от ЗМСМА в съответсвие с чл 5 ал 1 т. 5 от правилника  
за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – Антон с 7 / седем / гласа “ ЗА“ 
Владислав Симов Симов, ,  Сашо Найденов Александров,Тодор Димов 
Янакиев,Николай Иванов Маджаров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Райко Цветков Лумбев и  1 /един / глас ПРОТИВ Мино Ленков Димитров     
взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     №  347 
 

Дават своето съгласие да се отпуснат необходимите средства в размер на 300 лв /триста 
/ за закупуване на препарат –необходим за къпане на кози и овце против бълхи. 
Следва докладна с Вх.154/07.06.2010 г. е във връзка с лятната ваканция на децата от 
Антон. 
Г-н Гарчев :Първоначалната идея беше да се закупи тенис оборудване, но след 
разговори със  директора на училището и  учителя по физическо възпитание и спорт се 
стигна да идеята на първо време да се направи висока ограда  около съществуващите  
вече игрища.В Пирдоп има напарвена  една ограда,коята би ни устроила и поискахме 
оферта за да видим колко ще ни струва. 



 

 

Все още не сме получили офертите .Но дори и да струва повече –може да се направи на 
етапи.Вие трябва да решите дали сега или като  получим офертите ще се гласуват тези 
средства. 
Г-н Симов : на заседанието на комисията се  предложи да се гласуват тези средства, но 
трябва да помислих  пак,как  е най-разумното решение  
В бъдеще ще се помисли  и за други форми на спортуване и закупуване на уреди за   
фитнес на отрито тенискортове и подобни   идеи, но на първо време е най –необходима 
е  оградата . 
 
На основание чл.21 , ал. 1 т 6   от ЗМСМА в съответсвие с чл 5 ал 1 т. 5 от правилника  
за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – Антон с 8 / осем/ гласа “ ЗА“ 
Владислав Симов Симов, ,  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     №  348 
 

Дават своето съгласие да се отпуснат 3000,00 лв/три хиляди лева /за направата на 
ограда  на двора на Основното училище около  спортните съоръжения от собствени 
приходи  
Последното е отчет по решения № 328  и 325 от  протокол 24от  10.03.2010 г. на 
читалищното настоятелсво с Вх. № 137/12.05.2010 г. 
На основание чл.21 , ал. 1 т 6   от ЗМСМА в съответсвие с чл 5 ал 1 т. 5 от правилника  
за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – Антон с 8 / осем/ гласа “ ЗА“ 
Владислав Симов Симов, ,  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     №  349 
Приемат отчета на читалищното настоятелство за изразходваните средства  по решения 
№ 328  и 325 от  протокол 24 от  10.03.2010 г. 
 
Порада късното входиране  само като информация съветниците бяха запознати с 
молбата на д- р Димитрова .Тя желае да използва  стоматологичния кабинет 
собственост на Община Антон в дните когато той е свободен . 
Трябва да се проучи възможността и практиката –дали може  две  зъболекарки в един и 
същи кабинет. 
Г-н Гарчев уведоми съветниците ,че д-р Александрова има сключен договор за наем до 
края на 2010 г.  
Г-н Симов предложи –Общинската администрация да направи стратегия за  развитие на 
стоматологичния кабинет,да се проучат възможностите за провеждане на търг-при 
появяването на  още един кандидат за ползването му.Да се изиска мнението на адвокат 
Минков и на следващото заседание да се разгледа молбата на д-р Димитрова  
Накрая се разгледа писмо с Вх 29/26.04.2010 г.от Областен управител за създаване на 
единни правила за уреждане на обществените отношения за одобряване или не 
одобряване на молби ,отностно отпускане на  финансови помощи  в Община Антон . 
Г-н Симов :Поради  различното естество на получаваните молби ,не може да се ползват 
единни правила ,но задължително трябва да се  вземе  решението на комисията за 
социални дейностти ,коята да  даде писменно становище –отговор на всяка  молба  за 



 

 

отпускане на финансова помощ ,постъпила в общинския съвет.Трябва да работим 
съвместно с  отдела за социална закрила в Антон   
Г-н Гарчев –ако приемем еднинни правила –това озаначава ,че при евентуално 
изключение-можем да не отпуснем средства –дори и те да се крайно наложителни . 
Общинските съветници изразиха мнение ,че  комисията трябва  проверява на място 
необходимостта от помощ. 
След изчерпване на дневния ред г-н Симов закри заседанието в 21,00 часа 
 
 
 

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


