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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 

№  28 

 

             Днес, 09.09.2010 г. /четвъртък / от 18.00 часа на основание 

чл.23 ал.1 т. 1 от ЗМСМА в  ритуалната зала на читалище “Христо 

Ботев“ с. Антон се проведе   заседание на ОбС – Антон при следния 

дневен ред: 

1. Предложение за присъединяване на Община Антон в регионално 

сдружение за управление на отпадъци 

2. Разглеждане на докладна  от Директора на ОУ с.Антон 

3. Приемане на Доклад за анализ на ситуацията и оценка на 

потребностите в община Антон  

4. Докладна относно Задължителна  предучилищна подготовка на 

децата навършили 5 години 

5. Предложение за приемане на Наредба за символиката и 

отличията на Община Антон  

6. Други 

 

На заседанието присъстваха :   

1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  

2. Николай Иванов Маджаров  – съветник 

3. Дилян Георгиев  Ватахов - съветник  

4. Сашо Найденов Александров –съветник  

5. Мино Ленков Димитров- съветник 

6. Бонка Иванова Манчева - съветник 

7. Райко Цвятков Лумбев – съветник  

8. Тодор Димов Янакиев – съветник 

9. Татяна Александрова Семкова – съветник 

10.Гергана Семкова Динекова –съветник  

 

 

От заседанието отсъства по уважителни причини съветника :  

Николай Дончев Дончев  

На заседанието присъстваха също и  г-н Стоян Гарчев – кмет на  

община Антон, г-жа Цветелина Костова   –секретар на Община Антон  

Лена Николова –Директор на ОУ “Св.Св.Кирил и Методий “с. Антон и 

жители на с.Антон . 

Заседанието беше открито в 18,05 ч. от председателя на Общинския 

съвет – г-н Владислав Симов , който попита дали има предложение за 

промяна  на така  предложения  дневния ред . 

Дневния ред беше гласуван и приет за всяка една от точките със 10 

/десет /гласа «ЗА « 
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение за присъединяване на 

Община Антон в регионално сдружение за управление на отпадъци 

Г-н  Симов:  Давам  думата на кмета на Община Антон г-н Гарчев да 

изложи своята докладна . 

Г- н Гарчев В националната  програма  за управление на дейностите 

по отпадъците за периода 2009-2013 година нашата община е 

определена да ползваме общо регионално депо в м.»Бокаджик-Сухото 

дере» м землището на гр. Златица. 

Общинския съвет има право да избере и друго сдружение от друг 

район към което да се присъедени ,но това  не е  изгодно за нашата 

община .Министерството на околната среда  и водите,Европейските 

фондове и  държавния бюджет могат да ни финансират само ако 

създадем  регионално сдружение .Затова е нужно да се вземе решение 

за създавене  и последващо участие в регионално сдружение за 

управление на отпадъците- регион Златица,включващ общините 

Златица,Пирдоп,Челопеч,Чавдар,Мирково ,Антон и Копривщица,като  

юридическо лице с нестопанска цел със седалище община Златица.Ако 

общината откаже да участва,предизвика забавяне или осуети 

създавенето или функционирането на регионално сдружение, заплаща 

вредите  и пропуснатите ползи на останалите общини от съответния 

регион . 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1 т.8  от ЗМСМА ,чл.196, ал.2  от Закона  за 

управление на отпадъците в съответсвие с чл 5 ал 1 т. 14 от 

правилника  за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – 

Антон и  10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай 

Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна 

Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков 

Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

РЕШЕНИЕ: 362 

 

1.Приема община Антон да вземе участие  в създаването и последващо 

участие в регионално сдружение за управление на 

отпадъците/регионално депо за неопасни отпадъци/- регион 

Златица,включващ общините 

Златица,Пирдоп,Челопеч,Чавдар,Мирково ,Антон и Копривщица,като  

юридическо лице с нестопанска цел със седалище община Златица 
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2.Определя инж. Стоян Иванов Гарчев-кмет на община Антон за 

представител от страна на община Антон  

3.Препис излечение от настоящето решение да се изпрати на кмета на 

община Златица в изпълнение на разпоредбите на чл.196,ал 2 от ЗУО 

След приключване на първа точка от дневния ред се пристъпи към 

разглеждане на втора точка : Разглеждане на докладна  от 

Директора на ОУ с.Антон 

Г-жа Николова присъства на заседанието и изложи двете си  

докладни-първата с  В4-231/31.08.2010 г. във връзка със 

съществуването на самостоятелни паралелки. На основание 

Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и 

в групите на училищата,детските градини и обслужващите звена 

       На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 4 от ПОДОбС – 

Антон и съгласно изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2и ал.5 на 

Наредба № 7 за определяне броя на учениците и на децата в 

паралелките и групите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена, /изм. и допълнение в ДВ брой 4 от 15.01.2010 

г./Антон и  10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай 

Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна 

Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков 

Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

  

РЕШЕНИЕ: 363 

 

Одобряват съществуването на една самостоятелна паралелка в I-ви 

клас – 13 ученика,  една самостоятелна паралелка в ІV-ти клас - 11 

ученика, една самостоятелна паралелка в V-ти клас - 16 ученика и 

една самостоятелна паралелка в VI-ти клас - 13 ученика в ОУ “Св. Св. 

Кирил и Методий” с. Антон. 

Минималния брой ученици  в І –ІV клас е 16, а в V-VІІІ кл е 18 

ученика. 

 
 

Втората докладна е с в4-243/07.09.2010 г. и е във връзка с 

предписание от НС “Пожарна безопастност и спасяване”. 

За подмяна на входната врата на централния вход  на училището  и 

монтиране на  брава тип антипаник на стойност 780 лв. 

И за още строителни работи  като  ремонт на покрива поради наличие 

на течове,изместване на металната врата от централния вход на 

училището и измазване на входа след подмяната на вратата или обща 

стойност около  1200 лв. 
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На основание чл. 21, ал. 1 т.6  от ЗМСМА в съответсвие с правилника  

за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – Антон с 10 / 

десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Иванов 

Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна 

Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков 

Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 364 

Дават своето съгласие за отпускане на  финансова помощ в размер до 

1200 лв на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Антон за изпълнение на 

предписанията от ПС “ПБС” за откриване на  новата учебна 2010/2011 

година  

С  това и втора точка от дневния ред беше изчерпан и се премина 

към обсъждане на трета точка : Приемане на Доклад за анализ на 

ситуацията и оценка на потребностите в община Антон  

Във връзка с изработване и изпълнение на областни и общински 

стратегии за развитие на социални услуги на територията на 

Софийска област,коята е за период от 5 години и обхваща всички 

населени места н територията на областта,всички рискови групи-

узявими общностти,деца и хора в риск от всички възрасттови 

групи.За тази цел всяка община разработва Доклад за анализ на 

ситуацията и оценка на потребностите в съответната община.  

Комисията  по образование, култура, спорт, здравеопазване, 

социална политика беше разгледала доклада подробно и  изрази 

становище ,че трябва да се приеме в така приготвения вид без 

забележки. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА в съответсвие с правилника  

за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – Антон с 10 / 

десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Иванов 

Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна 

Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков 

Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

РЕШЕНИЕ № 365 
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Приема изготвения  Доклад за анализ на ситуацията и оценка на 

потребностите в община Антон 

Премина се към разглеждане на четвърта точка : Докладна относно 

Задължителна  предучилищна подготовка на децата навършили 5 

години 

Г-н Симов даде думата на г-н Гарчев 

Г-н Гарчев -Във връзка с поетапно въвеждане на задължителна 

предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна 

възраст и възможността на община Антон да осигури задължителен 

обхват на всички деца,навършили петгодишна възраст предлагам 

да вземете решение за включване в проект за въвеждане на 

задължителна предучилишна подготовка. 

Г-жа Семкова : аз като председател на комисията Комисията  по 

образование, култура, спорт, здравеопазване, социална 

политика,искам да уверя всички  тук ,че детската ни градина 

отговаря на всички условия за приемането на   петгодишните в 

предучилищна  група. 

Г-н Гарчев: Остава само отворен въпроса със таксата на децата.Все 

още нямаме указания как ще стане това и ще остане да се реши на  

едно от следващите заседания  

На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА в съответсвие с правилника  

за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет във връзка с 

предложение на Кмета на община Антон с 10 / десет / гласа “ ЗА 

“Владислав Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка 

Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков 

Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 366 

Приема община Антон да бъде включена в проект за въвеждане на 

задължителна предучилищна подготовка за децата навършили 5-

годишна възраст от учебната 2010/2011 г. 

 

ПО ПЕТА   ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение за приемане на Наредба 

за символиката и отличията на Община Антон  
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След приемане на решение №330 от протокол 25/21.04.2010 г. с което 

се прие  герба на община Антон е необходимо да се приеме и Наредба 

за символиката и отличията на Община Антон  

От дълго време съветниците имат желание за изработване и на  знаме 

на община Антони и отличителни знаци.С приемането на тази наредба  

ще се уредят вида,съдържанието и начина  на използването на 

символите и знаците на община Антон,както и вида 

,условията,критериите и реда за удостояване и връчване на отличията  

на община Антон. 

От предишните  дебати и след изработването на герб,най-добрия фон 

спрямо съветниците е белия цвят. 

Гебра на община Антон да се изработи като лого и да се слага в 

началота на всяко писмо,излизащо от Общината или Общинския съвет 

. 

На основание чл. 21, ал. 2,във връзка с чл.16 и чл21,ал1 т.21 от 

ЗМСМА в  съответсвие с чл.5 ал.1 т.19 от правилника  за  

организацията  и  дейността  на Общински  съвет- Антон с 10 / десет / 

гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Дилян 

Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов 

Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , 

Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова 

взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 367 

 

1. Утвърждават Наредба за символиката и отличията на Община 

Антон 

2. Възлага на кмета  на общината да организира  и възложи  

изготвяне на символите и знаците на община Антон,утвърдени в 

наредбата по т.1 от настоящето решение. 

 

ПО  шеста точка  ОТНОСНО: Други. 

Първо се разгледа предложение от кмета на община Антон г-н Гарчев 

за  отпускане на  финансова помощ и награда за ветераните  послучай 

65 години  от победата над фашизма 1945-2010 г. на обща стойност от 

220 лв. 

Н.Маджаров- нека уважим старите хора послучай годишнината. 
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Г-н Симов-аз също нямам нищо против за един материален стимул към 

ветераните . 

На основание чл. 21, ал. 1 т.6  от ЗМСМА в съответсвие с правилника  

за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет във връзка с 

предложение на Кмета на община Антон с 10 / десет / гласа “ ЗА 

“Владислав Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка 

Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков 

Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 368 

Дават своето съгласие да се отпуснат по 55 лв.на ветераните от 

войната както следва :  

1.Георги Ценов Христов с ЕГН- 2011187303 
2.Иван Георгиев Лумбев с ЕГН -1807067244 
3.Никола Костов Щерев  с ЕГН -2007017360 
4. Стойчо  Николов Ненчов с ЕГН-1509157449 
  
 
Разгледана е молба от Божана Недялкова Генкова с вх 214 от11.08.2010 г. 
Тя иска да и бъде разрешено да постави павилион за закуски на центъра на 
селото. 
Поради бъдещата реконструкция такова разрешение не може да бъде дадено. 
Г-н Димитров –ако иска нека постави павилиона  на друго място –да речем 
близо да училището. 
Г-н Симов –нейната молба е  в района на площада.Трябва да и напишем писмо 
с което да я уведомим ,че може да преразгледаме молбата и ако иска 
павилиона да бъде поставен  на друго място, но не и в района на центъра, 
който ще  се реконструира. 
Последната молба е оставене на разглеждана  за следващия път.За 
правилното решение трябва да се  направи проверка на място от комисията по 
блогоустройство ,която да дакладва на следващото заседание. 
 
След изчерпване на дневния ред г-н Симов закри заседанието в 21,00 

часа . 

 

 

 

     

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                   /Владислав Симов / 

 

 

       ПРОТОКОЛЧИК : 

            /Елена Николова / 


