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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 

№  30 

 

             Днес, 23.11.2010 г. /вторник / 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. Разглеждане на докладни от  кмета на  Община  Антон  

2. Разглеждане на докладни от Читалищно настоятелство при НЧ –Антон  

3. Разглеждане на Проекто сметка от ДЛ - Пирдоп  

4. Обсъждане на проблеми относно сметоизвозването  

5. Други 

На заседанието присъстваха :   

1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  

2. Николай Дончев Дончев– съветник 

3. Сашо Найденов Александров –съветник  

4. Мино Ленков Димитров- съветник 

5. Бонка Иванова Манчева - съветник 

6. Райко Цвятков Лумбев – съветник  

7. Тодор Димов Янакиев – съветник 

8. Татяна Александрова Семкова – съветник 

9. Гергана Семкова Динекова –съветник  

 

 

От заседанието отсъства по уважителни причини съветника :  

Дилян Георгиев  Ватахов и Николай Иванов Маджаров  , 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,Генка Додекова  –библиотекар на НЧ с.Антон  и жители на с.Антон . 

Заседанието беше открито в 18,15 ч. от председателя на Общинския съвет – г-н 

Владислав Симов , който попита дали има предложение за промяна  на така  

предложения  дневния ред . 

Съветниците нямаха предложение ,но председателя на общинския съвет  предложи 

да се включи като точка 5 –избор на заместник на председателя на ОбС поради  

излизането му  в отпуск . 

Дневния ред беше гласуван и приет за всяка една от точките със 9 /девет  /гласа 

«ЗА « във следния вид : 

 

 

1. Разглеждане на докладни от  кмета на  Община  Антон  

2. Разглеждане на докладни от Читалищно настоятелство при НЧ –Антон  

3. Разглеждане на Проекто сметка от ДЛ - Пирдоп  

4. Обсъждане на проблеми относно сметоизвозването  

5. Избор на заместник на председателя на ОбС-Антон  

6. Други 

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

докладни 
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Първата докладна е ОТНОСНО: Oбсъждане на предложение за промяна  на  

годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост  вх. №320-А /17.11.2010 г.  

. 

 

Първо искам да ви  запозная с една наша идея  за разширяване на  мястото до 

параклиса.В близост до него има  частна земеделска земя.С предварителни 

разговори със собственика на земята  имаме уверение, че той ще ни е продаде за 

сумата от 1500 лв. Земята е с площ от 1,3 дка.Идеята е  свързана с проекта който 

участваме по  Мярка 313: "Насърчаване на туристическите дейности", ос 3 на 

Програма за развитие на селските райони (2007-2013) с проект „Подобряване на 

туристическата инфраструктура в местност „Свети Георги” – село Антон, Община 

Антон и плановете ни за в бъдеще празника на селото  “Гергьвден “да се празнува  

до параклиса. Да се направи  навес , маси, пейки  и сцена за изяви .В  този имот 

,който в момента стопанисваме не е възможно да изпълним идеята си,затова моля за 

вашето съгласие да променим като допълним годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост като допълним  т. ІV – закупуване на 

земеделска земя  –и предложение за  имот № 139034 в м. “Над село”с площ от 1,30 

дка.  

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА в съответствие с чл. 8 от ЗОС   с 9 / девет 

/ гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов,Татяна Александрова Семкова, Сашо 

Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Николай 

Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова 

взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     № 383 

 

Общински съвет Антон актуализира годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост-2010 г, като се  допълни  с т.VІ –

закупуване на зеделска земя.  

Актуализираната  годишна програма е качена на сайта на Общината,за запознаване 

на населението . 

 

 

Към заседанието  се присъедини  Николай Иванов Маджаров ,който се извини за 

закъснението и зае мястото си . 

 

Втора докладна е с  Вх.№ 320/17.11.2010 г.и свързана с актуализиране план  на 

капиталовите разходи към 25.11.2010 г. 

Г-н Гарчев – Всички знаете ,че кандидатстваме с проект  за безвъзмездна 

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 BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за 

предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” с проект на инвестиционно 

предложение: „Мерки за предотвратяване на наводнения за обекти: река Гушева и 

река Селска на територията на  село Антон, Община Антон”. 

За целта са  необходими : 

1.Проектиране рекострукцията р.Гушева и р.Селска-   6000.00лв 

2.Консултански услуги р.Гушева и р.Селска-                  960.00лв 

3.Изготвяне на комплексен доклад р.Гушева и р.Селска-600.00 лв 

         общо     7560.00 лв 

и във връзка с решение № 377 от протокол 29/20.10.2010 г. 

 

 1.за изготвяне на лесоустройствен план-3513,60 лв 

 2.задание за изработване на лесоустройствен план -1800.00лв. 
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         общо:5313,60лв0, 

 

 

 

 

Сумата за актуализация на тези разходи да  бъде за сметка на първоначално 

гласуваните в план за капиталови разходи 2010 както следва : 

-доклад за съотвествия на улици 2                                      - 3000 лв  

-средства за СМР и решетки за пречистване на пинейна вода 9873,60 

общо средства за актуализация                                        12873,60 лв. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА   с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав 

Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Татяна Александрова Семкова , Сашо 

Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Николай 

Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова 

Динекова  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     № 384 

 

Дават своето съгласие да се актуализира План Капиталови разходи 2010 г. към 

25.11.2010 г. на стойност 12873,30 лв  съгласно  приложената докладна  

 

Г-н Гарчев   уведоми съветниците  ,че Община Антон спечели проект “Внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с. Антон на стойност 

369 921,04 лв. , от които 15% са задължителен приход  от общински бюджет  или 

55 488,16 лв 

- До 20 декември 2010 г.  ще има яснота относно  плащанията на тази сума.На 

следващато заседание ще бъдете уведомени дали ще има актуализация на 

капиталовите разходи за 2010 г или цялата сума ще влезе в  бюджет 2011г. 

Следващата докладна с вх №307/03.11.2010 г. е във връзка със  закупуване на 

театрални костюми” Есен “, “Буквичка“ “Пролет”,” Цифричко”  за децата от ЦДГ 

Българче Антон . 

Г-н Димитров –аз съм съгласен –нека  да се отпускат пари за  развитието на децата  

и тези костюми ще останат за следващите  деца. 

Г-н Дончев –нашата комисия разгледа  докладната и  взе решение тя да бъде 

одобрена  

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА   с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов 

Симов, Николай Иванов Маджаров, Татяна Александрова Семкова , Сашо Найденов 

Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  

, Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова Динекова  взеха 

следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     № 385 

 

Дават своето  съгласие да се отпусне сумата от 220 лв за закупуване на театрални 

костюми за нуждите на ЦДГ Българче.Сумата да бъде от собствените приходи на 

общината от параграф 1304 

 

Г- н Гарчев  запозна съветниците и с последната си докладна  с Вх 320 – Б от 

17.11.2010 г.По традиция за Всяка нова година  община Антон  изработва   

календари  с изгледи от природата на Антон .Тази година да спазим традицията . 

Г-н Димитров –миналата година раздаването на календарите във всяка къща беше 

добра идея и нека да продължи и тази година . 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА   с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов 

Симов, Николай Иванов Маджаров, Татяна Александрова Семкова , Сашо Найденов 
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Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  

, Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова Динекова  взеха 

следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     № 386 

 

Дават своето съгласие да се отпуснат сумата от 1000 лева за  изработването на 

календари  за 2011 година . Сумата да бъде от собствените приходи на общината от 

параграф 1304 

 

 

 

 

С това първа точка от дневния ред се изчерпи и се премина към обсъждане на втора 

точка :”Разглеждане на докладни от Читалищно настоятелство при НЧ –Антон “ 

Първата докладна  е  с Вх 4-300/27.10.2010 г. и е във връзка с приемане на решение 

за дългосрочна подкрепа за подписване на споразумение за сътрудничество по 

програмата “Глобални библиотеки” 2010 г. 

Общинските съветници вече са взели такова решение    № 263 със следния текст 

:“Общински съвет Антон дава съгласие Библиотеката   при  НЧ Хр.Ботев “ да участва 

в програма “Българските библиотеки- място за достъп до информация и комуникация 

за всеки  2009-2013” от протокол №17/ 28.07.2009 г., но решението не отговаря на 

изискванията на програмата и за това е нужно ново решение със всички подточки по 

правилата на Проекта 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 15 от ЗМСМА   с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав 

Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Татяна Александрова Семкова , Сашо 

Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Николай 

Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова 

Динекова  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     № 387 

 

1. Общината  да участва като партьор на местно ниво в проект 00071115-

програма “Българските библиотеки –място за достъп до информация и 

комуникация за всеки “ 

2. Одобрява текста на споразумението за сътрудничество по програмата 

,съгласно приложение 1 ,неразделна част  от настоящето решение 

3. В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящето решение упълномощава Кмета на 

общината да подпише от името на общината съответното споразумение за 

сътрудничество между общината,Министерство на културата,програма на ООН 

за развитие на читалищна библиотека при Народно читалище “Христо 

Ботев”1925 с. Антон  

4. Задължава кмета да информира периодично  Общинския съвет  за изпълнение 

на програмата на местно ниво 

5. Възлага контрола по изпълнението  на настоящето решение на постоянната 

комисия по култура към Общински съвет Антон  

 

Втората докладна  е с Вх 318 /17.11.2010 г.  и е свързана с три точки:  

1.Участие на детски  танцов състав в ІІІ-ти международен фестивал на искуствата 

“Утринна звезда “ гр.Банско.Искане за отпускане на сума от 350 лв  са за пътните  

разходи  на участниците /14 бр.деца / 

Г-н Симов- защо  докладната се  разглежда сега ,след като вече е минало това 

събитие . 

-г- жа Додекова обясни ,че поканата за фестивала е дошла  в последния момент и не  

е било възможно да реагират . 

г-жа Семкова –имало е и други такива събития  ,които са  плащани след  

провеждането им.Обстоятелствата ги налагат. 
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Г-н Маджаров : според мен това не нито първото решение, нито последното , което 

взимаме за отпускане на средства за мероприятие, което вече е проведено.Нашите 

заседания са веднъж в месеца и не мисля че това е проблем.Още повече ,че  НЧ 

винаги се консултира и с общината и не взима  самостоятелно  решения за дадена 

изява. 

Г-жа Семкова :Децата от танцовия състав при НЧ са участвали във   фестивала и  са 

се представили много добре – взели са  награда  

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА   с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав 

Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Татяна Александрова Семкова , Сашо 

Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Николай 

Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова 

Динекова  взеха следното: 

 

 Р Е Ш Е Н И Е     № 388 

 

Дават своето съгласие да се отпусне сумата от 350 / триста и петдесет лева / за 

изплащане на транспортни разходи на участиците на фестивал  до гр. Банско Сумата 

да бъде от собствени приходи параграф :1304 

Втора точка е във връзка с посрещането на Коледните и Новогодишни празници. 

Г-н Дончев –на заседането на комисията се разгледа тази докладна и  беше 

удобрена сумата от 1500 лв.като за нея очакваме след новата година да получим и 

подробен отчет за изразходването им . 

Г-н Симов направи забележка на представителя на настоятелството към НЧ за много 

кратката докладна и  даде препоръка за следващия път докладните да бъдат по 

подробно описани . 

Г-н Димитров и миналата година аз бях против тази сума за  посрещането на Нова 

година и този година ще гласувам против.Нека да се отпуснат пари за децата 

отколкото за  възрастните. 

Г-жа Семкова –аз като председател на комисията по култура ,ви уверявам ,че в тази 

сума повечето разходи са за децата ,участващи в Коледния концерт . 

г-н Гарчев припомни на съветниците ,че в отчета от миналата година са останали 

около 500 лв., които са похарчени за други мероприятия.Всичко тази година е по - 

скъпо ,но ако останат пари ,те ще бъдат пренасочени  .   

  

 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА   с 9 / девет / гласа “ ЗА “Владислав 

Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Татяна Александрова Семкова , Сашо 

Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Николай 

Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев и Гергана Семкова Динекова  и  1 /един /” 

ПРОТИВ” , Мино Ленков Димитров взеха следното: 

 

 Р Е Ш Е Н И Е     № 389 

 

1.Общинския съвет да своето съгласие да се отпусне сумата от 1500,00 лв./хиляда и 

петстотин / за подготовка на Коледния концерт   посрещане на Новата 2011 година  

,сумата да бъде от собствени приходи на общината параграф 1304 

2.На заседанието след  мероприятията  да бъде даден подробен отчет за 

изразходваните средства 

И трета точка от докладната  бе за дофинансиране  на НЧ за текуща издръжка  за 

ел. енергия,счетоводни услуги ,презареждане на  пожарогасители и  закупуване на 

осветително тяло със сумата до 2000 лв. за месеците ноември и декември. 

Г-н Дончев –в комисията не стана ясно колко струва услугата за счетоводител,колко 

презареждането колко ел. енергия,това са неща с точни цифри и сумата до 1000 

лева месечно звучи несериозно, предлагам общината също да направи своята 

преценка ,кое е преоритетно и  трябва задължително  да се направи ,кое може  да се 

отложи .  
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Г-н Симов –аз предлагам тази точка от  докладната да не се приема ,а да се отложи 

за следващия път ,като се изяснят точните суми. Ръководителите да имат по 

сериозно отношение когато става въпрос за пари. 

Г-н Маджаров и аз съм съгласен ,че третата точка трябва да се получи разбивка по 

пера и да бъде обсъдена на следващото заседание  

На следващото заседание да бъде поканен председателя на читалищното 

настоятелство и да се изслуша какво им е финансово състояние и какви суми са 

необходими като се опишат точно . 

 

Трета точка от дневния ред :Разглеждане на Проекто сметка от ДЛ - Пирдоп . 

Общинския съвет разгледа  проектосметна документация за ползване от гори 

,собственост на общината . 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА   с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов 

Симов, Николай Иванов Маджаров, Татяна Александрова Семкова , Сашо Найденов 

Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  

, Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова Динекова  взеха 

следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     № 390 

Одобряват така  представената  проектно –сметна документация  за ползване на 

гори,собственост на общината за подотдели 746”б”,747 “з”,748”к”,748”и”  

 

Следваща точка е свързана със въпроси за сметоизнозването .В последните няколко 

седмици се получи  леко разминаване във графика и от там се получаха доста 

оплаквания от страна на гражданите . 

Г-н Симов –аз се свързах със  управителя на ф-ма “Eкотрансфактор”  г-н Л.Караждов 

и той ме увери ,че  неудобствата са временни и  бързо ще се оправят .Всъщност вече 

колата идва по график както до сега всяка сряда. 

Г- н Димитров –искам да попитам защо  работниците отказват да  изпразнят някои 

кофи,защо ги оставят по средата ,защо има забрана за изхвърляне на  градински 

отпадъци ,като си плащаме и за цялото дворно място. 

Г- н Гарчев – има хора дето хвърлят камъни,които чупят  системата за мачкане на 

боклука ,има неугасена пепел и се е подпалила цялата смет във самия камион. 

Г-н Симов – не може ли да се назначи човек който да контролира постоянно  

камиона и събирането на отпадъците 

Г-н Гарчев –общината ни работи в много намален състав ,но ще се постараем да  има 

контрол относно изхвърлянето на боклука.Все още хората не са свикнали с новото 

сметосъбиране и се надяваме всички проблеми да се отстранят. В началото на 

следващата година  ще поканим г-н Караджов да присъства на заседанието и всеки 

съветник да  зададе своите въпроси и въпросите на своите избиратели . 

Комисията по благоустройство на територията,пътна и селищна мрежа,околна среда 

и благоустрояване да даде  своето становище на ОбС-Антон и  направи предложения 

за подобряване на работата на фирмата по сметосъбирането и сметоизвозването  

 

Пристъпи се към обсъждане на  пета точка от дневния ред. 

Г-н Симов : поради излизането ми в отпуск и съгласно  чл.112 ал. 2 от правилника 

за организация на общинския съвет ,уведомявам кмета и общинския съвет  и 

предлагам за времето на моя отпуск да бъда заместван от съветник избран от вас. 

-Н.Маджаров-аз предлагам г-н Николай Дончев Дончев за заместик по време на 

отпуска. 

Г-н Симов попита дали има и други предложения като изрази  ,че неговото  

предложение  е същото  

 

На основание чл. 24, ал. 4,чл.26 ал. 3 т.2   от ЗМСМА  и в съответствие с чл.112 ал.2 

от Правилника  за организацията и дейността на общински съвет Антон  с 10 / десет 

/ гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Татяна 
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Александрова Семкова , Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка 

Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков 

Димитров и Гергана Семкова Динекова  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     № 391 

 

1. Дават своето съгласие  Владислав Симов Симов да ползва платен годишен 

отпуск за годините 2007,и част от 2008,общо 18 дни за времето от 24.11.2010 

г. до 17.12.2010 г. вкл./ съгласно заявление №333 

2.  За  времето на неговото отсъствие избират за негов  заместник съветника 

Николай Дончев Дончев  

 

 

В деловодството са постъпили молби за закупуване на земя общинска собственост 

,по чл 19 по ЗСПЗЗ.Тези молби са предимно на граждани, които са ги ползвали под 

наем и след  изменението на закона те вече могат да бъдат закупени по  

процедурата  съгласно правилника за   разпореждане с общинската собственост  

В началото на другата година тези имоти трябва да бъдат  включени в годишната 

програма за  управление и разпореждане с имоти общинска собственост.  

Г-н Гарчев : ние не можем да  включим всички имоти собственост на общината в 

годишната програма.Не се знае за кои имоти ще има интерес .Едно провеждане на 

търг с оценка на лицeнзиран оценител струва доста скъпо на общината ,така че е 

редно да се заложат имоти, които имат интерес да бъдат закупени.На следващото 

заседание ,ще се предостави предложение за имотите ,които ще бъдат включени в 

годишната програма, а комисията по благоустройство на територията,пътна и 

селищна мрежа,околна среда и благоустрояване да даде  своето становище на ОбС-

Антон за направените предложения на  следващото заседание . 

 

В точка други се разгледа  едно обръщение от    жители на село Антон,които 

ежедневно пътуват да град Пирдоп и имат проблеми с отиването и прибирането от 

работа. 

Г-н Дончев –междувременно има промяна в разписанието и вече има автобус  към 

17,30 часа. 

Г-н Гарчев –аз ще говоря с фирмата превозвач ,за спазване на маршрутното 

разписание  

Г-н  Гарчев запозна съветниците за съвместната инициатива на Община Антон и 

Ротари клуб за провеждане на   благотворителен бал с куверт на стойност 95 лв. 

Средствата от благотворителността и с част от куверта ще  са за  подпомагане 

направата на оградата и спортна площадка   в двора на ОУ с.Антон . 

Николай Маджаров предложи да се  направи и инициатива за събиране на средства 

от местното население със същата задача.Подпомагане на  изграждане на ограда и 

спортна площадка. 

 След изчерпване на дневния ред заседанито бе закрито в 21,40 часа. 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                     /Владислав Симов / 

 

       ПРОТОКОЛЧИК : 

            /Елена Николова / 

 

 
 
 


