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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 

№  32 
 

             Днес, 31.01.2011 г. /понеделник / 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. Отчет  такса битови отпадъци  за 2010 г. 
2. Определяне план сметка  за такса битови отпадъци за 2011 г. 
3. Обсъждане размера на данък недвижими имоти за 2011 г. 
4. Други 

На заседанието присъстваха :   
 
 

1. Владислав Симов Симов-председател на 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. Николай Иванов Маджаров  – съветник 
8. Гергана Семкова Динекова  – съветник 

 
От заседанието отсъства по уважителни причини, Дилян Георгиев Ватахов  –
съветник, Тодор Димов Янакиев – съветник, Татяна Александрова Семкова–съветник.  
На заседанието присъстваха също и  г-н Стоян Гарчев – кмет на  община Антон, г-жа 
Цветелина Костова  – секретар на Община Антон ,Мария Вътева-главен счетоводител 
на Община Антон, Донка Николова –председател на  читалищното настоятелство и 
Нонка Иванова –секретар на НЧ “Христо Ботев    и жители на с.Антон . 
Заседанието беше открито в 18,15 ч. от председателя на Общинския съвет г-н  
Владислав Симов 
Г-н Симов  , попита дали има предложение за промяна  на така  предложения  
дневния ред . 
Дневния ред беше гласуван и приет за всяка една от точките със 8/осем/гласа«ЗА»  
Г-н  Симов  Давам  думата на кмета на Община Антон г-н Гарчев да изложи своята  
докладна във връзка с отчета  за събиране на такса битови отпадъци : 
Моята докладна е събрала всички точки от дневния ред . 
На комисията по бюджет и финанси обсъдихме  отчета за събираемостта на  такса 
битови отпадъци.Факт е ,че  за 2010 година  събираемостта е около 77 %.Има доста 
голям процент несъбрани такси. В общината обсъждаме  вариант да съберем 
недоборите си,  освен с предупредителни писма и с намесата на съдия 
изпълнител.Преди година това беше невъзможно  ,но сега с промяната на закона 
това е възможно. 
Комисията излезе със становище да се гласува  отчета  за изпълнението на такса 
битови отпадъци по  прихода и разхода по  докладна записка № В4-13 от 25.01.11 г. 
Г-н Симов даде думата на съветниците за предложение  и  мнения по отчета. 
Г- н Димитров –Трябва да  се вземат радикални мерки за  хората ,които не 
плащат,това е голям проблем. 
Г-н Симов  -аз  мисля ,че  за административни  дела може да има отстъпка от частен 
съдебен изпълнители като са повече на брой да не е толкова скъпо . 
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На основание чл. 21, ал.1 т.7  от ЗМСМА  във връзка с  чл.21 ал.1 т.6 и т. 7  и във 
връзка с чл.66 ал.1 от ЗМДТ  с 8 / осем / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов , Сашо 
Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко 
Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова Динекова и Николай 
Иванов Маджаров  взеха следното: 
 

РЕШЕНИЕ: 397 

Общински съвет приема  
 

           Приложение №1 

 

О   Т   Ч   Е  Т 

Към 30.12.2010г на изпълнението на Такса битови отпадъци по прихода и по разхода 

 

І. По прихода    - 26384,00лв 

ІІ. По разхода    - 34319,00лв в т.ч. 
№ по 
ред 

Дейности Приходи 
по план 2010 

Разходи 
по план 2010 

Отчет ,разходи 
към 31.12.2010г 

1 2 3 4 5 
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци – контейнери, кофи и други /ЗМДТ чл.66 
ал.1 т.1/: 

1079 1079 720,00 

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането 
им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.2/: 

29580 29580 29748,00 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци 
/ЗМДТ чл.66 ал.1, т.3/: 

5075 5075 1776,00 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване /ЗМДТ чл.66, 
ал.1, т.4/: 

2051 2051 2075,00 

 Общо: 37785 37785 34319,00 

 
Следващото  предложение във връзка с  план сметка  за такса битови отпадъци за 
2011 г.Предложението е промилите да останат същите както до сега а именно -3,5 
промила за  физически лица и 7,0 пр. за фирми 
В община Антон има молби от граждани  към 31.12.2011 г.,че същите няма да   
ползват притежаваните от тях имоти. В  тази връзка същите лица  плащат такса по  
по т.3.Предложението е да  бъдат обложени с размера на промила по т. 3  или 0,2 
%о 
Предложение  във връзка с  с размера на данък недвижими имоти ,от 2,5  на хиляда, 
данъка да стане 3,5 на хиляда. 
Мотивите са ми следните : В община Антон  са спечелени 3 проекта ,за които 
общината трябва да плаща лихви по кредита и да участва със собствени средства  в 
санирането на училището.Бюджета ни е намален с 10 % и нямаме друга възможност  
да си помогнем да реализирането на тези наши цели. 
Г-н Симов аз съм съгласен да се увеличи данък  сгради  все пак нали всичко което 
правим е за  хората живеещи тук.Те трябва да са коректии да поемат и те 
ангажимент. 
Г-Димитров –аз мисля ,че този данък ще е непосилен за много хора  притежаващи 
имоти. 
Г-н Маджаров : Не само в Антон има и хора ,които не могат да си платят 
данъците.Такова е положението в цяла България. 
Г-н Дончев   : Общинската администрация  трябва да направи проверка  за 
правилното попълване на данъчните декларации. Да се направят няколко  
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произволни проверки и да се установи ,дали  отговарят на  дадените в декларацията 
данни. 
Г-н Гарчев: направили сме една примерна  табличка с увеличението на 
данъците.Хората притежаващи по малки къщи ще  имат увеличение около 5-6 лева.А 
хората с по голями имоти  -ще имат увеличение около 10-11 лева.Според мен всеки   
ще  може и трябва да отдели  малкото средства за  да се издължи . 
Предложението  ми е размера  на данък при придобиване на движимо и недвижимо 
имущество по възмезден начин  да запази  своя размер от 2010 г. – 3 % 
И във връзка с  промените  на ЗИД  на ЗМДТ – реализиранете нощувки се облагат на 
база фиксирани размери : 
 1. За обекти  категория 1 звезда-0,60 лв за нощувка. 
 2. За обекти  категория 2 звезди-0,80 лв за нощувка. 
 3. За обекти  категория 1 звезда-1,00 лв за нощувка. 
 4. За обекти  категория 1 звезда-1,00 лв за нощувка. 
 
 
На основание чл. 21, ал.1 т.7  от ЗМСМА  във връзка с  чл.21 ал.1 т.6 и т. 7  и във 
връзка с чл.66 ал.1 от ЗМДТ  с 8 / осем / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов , Сашо 
Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко 
Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова Динекова и Николай 
Иванов Маджаров  взеха следното: 
 

РЕШЕНИЕ: 398 

 

І. На основание чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ и с 

Раздел I – Такса за битови отпадъци, чл.чл.14-18 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Антон и във връзка с чл.71е от Закона за управление на отпадъците,  План – 

сметка за такса „Битови отпадъци” за 2011г. на стойност 37655/тридесет и седем 
хиляди шестотин петдесет и пет/ лв, както следва:  
 
№ по 
ред 

Дейности Приходи Разходи 

1 2 3 4 
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на 

битовите отпадъци – контейнери, кофи и 
други /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.1/: 

1075 1075 

2. Събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.2/: 

29469 29469 

3. Проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци 
или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане на битови отпадъци /ЗМДТ 
чл.66 ал.1, т.3/и отчисления по чл.71е от 
ЗУО: 

5060 5060 

4. Почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване 
/ЗМДТ чл.66, ал.1, т.4/: 

2051 2051 

 Общо: 37655 37655 
 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ и с 
Раздел I – Такса за битови отпадъци, чл.чл.14-18 от Наредба за определянето и 
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администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Антон и във връзка с чл.71е от Закона за управление на отпадъците,  План – 

приходи за размера на такса „Битови отпадъци” за 2011г. на стойност 
37655/тридесет и седем хиляди шестотин петдесет и пет/ лв, както следва:  
Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 
други /ЗМДТ чл. 66 ал.1 т. 1/ за община Антон, с. Антон: 

      за жилищни имоти  – 0,1 промила – очакван приход     859 лв.  
                  за нежилищни имоти  - 0,2 промила –  очакван приход     216лв.   

1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им /ЗМДТ чл.66 ал.1 
т.2/ за община Антон, с. Антон: 

за жилищни имоти  – 2,8 промила – очакван приход    24065 лв. 
за нежилищни имоти     -   5,0 промила – очакван приход      5404 лв.  

2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 
инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци /ЗМДТ 
чл.66 ал.1 т.3 и чл.71е от ЗУО/  за община Антон, с. Антон: 

за жилищни имоти  – 0,4 промила – очакван приход     3439лв. 
за нежилищни имоти      - 1,5 промила –  очакван приход     1621 лв.   

3. Почистване на уличните платна/включително от сняг/, площадите, 
алеите, парковете и другите територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.4/ за община 
Антон, с. Антон: 

за жилищни имоти  – 0,2 промила – очакван приход     1727 лв. 
  за нежилищни имоти    -     0,3 промила – очакван приход        324 
лв.  

1.Промилът  за ТБО за 2011г  да запази размера си както следава: 
- за физически лица      - 3.5 на хиляда 
-за юридически лица     -       7.0 на хиляда 
Общинска администрация,отдел”Местни данъци и такси” – с.Антон,ще положи 

максимални законови усилия за пълното администриране на всички неиздължени 
такси от граждани и фирми. 
          2.Граждани към 31.12.2010г,които няма да ползват притежавани от тях имоти 
да бъдат обложени само с размера на промила по т.3 или 0.2%о. 

3.Във връзка с промените на ЗМДТ в сила от 01.01.2011г  размерът на данък 
недвижими имоти се определя в разширени граници от 0.1 до 4.5 на хиляда.При 
досега действащ размер на данък недвижими имоти 2,5 на хиляда,предлагам 
размерът на данъка за 2011г в община Антон да стане – 3,5 на хиляда  върху 
данъчната оценка на недвижимия имот на данъчно задължените лица на територията 
на общината. 
 

4.Размерът на данък при придобиване на движимо и недвижимо имущество по 
възмезден начин да запази своя размер от 2010г -  3%. 

5.Определяме  на туристически данък,във връзка с промените на ЗИД на 
ЗМДТ-реализираните нощевки се облагат на база фиксирани размери(съгл.§26,ал.2 
от ЗМДТ) ,а именно: 
 за обекти с категория 1 звезда - 0,60 лв за нощувка 
за обекти с категория 2 звезди - 0,80лв за нощувка 
за обекти с категория 3 звезди - 1,00лв за нощувка 
за обекти с категория 4 звезди - 1,00лв за нощувка 
Туристическият данък влиза в сила от 01.02.2011г. 

      
Промяната да се отрази и в Наредба за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Антон.  
 

След изчерпване на първите три точки от дневния ред се премина към четвърта  
точка - Други  
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Г-н Симов отново даде думата на кмета да представи своя отчет за  изпълнените  
решения от Общински съвет Антон за периода 01.01.2010 до 31.12.2010 г. 
Съветниците бяха получили отчета и бяха са запознали с него и нямаха въпроси  
 

 

 На основание чл. 21, ал.1 т.24  от ЗМСМА  с 8 / осем / гласа “ ЗА “Владислав Симов 
Симов , Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев 
Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова 
Динекова и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 
 

РЕШЕНИЕ: 399 

 

Приемат  отчета на кмета на Община Антон за изпълненията на решенията на 
Общински  съвет Антон  за периода 01.01.2010 до 31.12.2010 г. 
 
Кмета представи  още една докладна свързана с предложение за отпускане на  
помощ за новородени деца в с.Антон. 
Неговото предложение е  да бъде изплащана  сумата от 100 лв на всички деца 
родени през 2011 г  .с постоянен адрес в Общината. 
Г-н Димитров –аз предлагам 150 лв . 
Г-н Маджаров –аз предлагам да се направи два вида плащане  –за всяко първо дете 
да е една сума , а за всяко второ –друга сума. 
След кратки дебати по поставените   мнения г-н Симов предложи да се гласува. 
 
На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА  с 8 / осем / гласа “ ЗА “Владислав Симов 
Симов , Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев 
Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова 
Динекова и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 
 

РЕШЕНИЕ: 400 

 
 Общински съвет Антон дава своето съгласие  да се отпуснат по 150 лв / сто и 
педесет / за всяко новородено  дете през 2011 година след представяне  на 
документ за постоянен адрес на майката  в с.Антон и  акт за раждане на детето. 
 
Общинския съвет разгледа  молба от Севда Ангелова Илиева  .Нейната молба е  във 
връзка с внесени осигуровка на  сина и Мирослав ,във връзка с направена операция. 
Г-н Димитров –според мен не трябва да уважаваме тази молба.Много  нуждаещи  
има.И вземе ли веднъж едно такова решение ,че  трябва да вземем и още и още. 
Г-н Симов-ние нямаме определена методика .Имаме решение да се разглеждат 
всички молби поотделно и за всяка да се вземе решение спрямо необходимостта. 
Г-н Дончев –всеки идва при нас от някаква нужда и според мен не трябва да уважим 
тази молба- тя не е по различна от останалите. 
Г-н Симов подложи на гласуване  молбата на Севда  Ангелова  
  
 
На основание чл. 21, ал.1 т.23  от ЗМСМА  с 7 / седем / гласа “ ПРОТИВ  “Владислав 
Симов Симов , Сашо Найденов Александров, ,Николай Дончев Дончев  , Райко 
Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова Динекова и Николай 
Иванов Маджаров и  1 /един/ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ Бонка Иванова Манчева  взеха 
следното: 
 

РЕШЕНИЕ: 401 

 

Отхвърлят молбата за отпускане на парична помощ на Севда Ангелова Илиева . 
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От  църковното настоятелство е постъпила молба от отец Недко Бръмбаров. 
Църковното настоятелство към църквата  «Св. Пророк Илия» кандидатства с Проект   
по програма за развитие на селските райони. За този проект е необходимо 
становище от Национален институт за недвижимо културно наследство ,което стува 
294,00 лв.За отпускане на  тези средства   като помощ от общинския бюджет. 

 
На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА  с 8 / осем / гласа “ ЗА “Владислав Симов 
Симов , Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев 
Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова 
Динекова и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 
 

РЕШЕНИЕ: 402 

 

 

 

Дават своето съгласие  да бъдат отпуснати 294,00 лв на църковното 
настоятелство.Сумата да бъде преведена по банков път в банка ДСК –Пирдоп 
 Сумата ще бъде  от преходен остатък  
 
Г-н Димитров като председател на комисията по благоустройство на 
територията,пътна и селищна мрежа,околна среда и благоустрояване поиска думата 
във връзка с   приемането на годишна програма за управление на общинската 
собственост за 2011 г. 
В началото на 2011 г. в общината  е постъпило предложение от комисията за 
включване в програмата на  имоти, АЧОС ,които има интерес да бъдат закупени през 
2011 г.Така направената програма е качена на сайта на общината за разглеждане от 
населението и  залепена  на таблото за обяви ,намиращо се пред сградата на 
общинска администрация и раздадена на общинските съветници ,за да се запознаят 
с нея. 
Съветниците  нямаха  забележки по така направената програма и нямаха други 
предложения .От страна на  населението също не са се получили никакви 
предложения. 
 

 

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,съгласно  чл.8,ал.9 и 
ал.10 от ЗОС със  8 / осем / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов , Сашо Найденов 
Александров,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков 
Лумбев, Мино Ленков Димитров, Гергана Семкова Динекова и Николай Иванов 
Маджаров  взеха следното: 
 

РЕШЕНИЕ: 403 

 

 

1.Приемат така предложената годишна програма за управление и разпореждане с 
общинска собственост за 2011 г. 

 

 

Г-н Симов даде думата на г-жа Нонка Иванова като секретар на НЧ “Христо Ботев “да 
изложи своята докладна свързана с отчет на получените и изразходвани средства  за 
празниците Коледа и Нова година  . 
При  получени 1500 лв от решение № 389 от протокол №30 от 23.11.2010 
г.Изразходвани са 1374,52 и остатък от 125,48 лв. 
 
На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА  с 8 / осем / гласа “ ЗА “Владислав Симов 
Симов , Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев 
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Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров, Гергана Семкова Динекова 
и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 
 

РЕШЕНИЕ: 404 

Приемат така направения отчет от НЧ “Христо Ботев “ с Антон  за получените и 
изразходвани средства за Коледа и Нова година. 

 

Второто решение ,което трябва да се вземе е във връзка с отпускане  Хонорари на 
ръководителите на самодейните състави  към читалището  както следва : 
1.На Събина  Илиева -280,00 лв. 
2.Владимир Ангелиев -144,43,00 лв 
3.Павлинка Петрова -144,43 лв 
4.Пенка Тодорова  - 130,00 лв  
 
 
 
На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА  с 8 / осем / гласа “ ЗА “Владислав Симов 
Симов , Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев 
Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров, Гергана Семкова Динекова 
и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 
 

РЕШЕНИЕ: 405 

 

Общински съвет Антон дава своето съгласие да се отпуснат необходимите средства 
за  хонорарите на ръководителите на  самодейните състави както следва : 
 
1.На Събина  Илиева -280,00 лв. 
2.Владимир Ангелиев -144,43,00 лв 
3.Павлинка Петрова  -144,43 лв 
4.Пенка Тодорова   - 130,00 лв  
 
 
Третата точка на същата докладна  е във връзка с  изпълнение на задължителни  
условия за участието на НЧ в проглама за Глобалните библиотеки  
Поради дублиране във взетото вече решение  №326 по протокол 24/10.03.2010 г.за 
отпускане на средства ,то  не се разгледа  
Последната  докладна  е свързана с  празнуването на Йорданов ден в община Антон. 
По традиция на всеки празник се хвърля кръста в реката .За награден фонд се дава 
сумата от 100 лв и поощрителни  награди на всички участници или обща сума от 150 
лв. 
 
На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА  с 8 / осем / гласа “ ЗА “Владислав Симов 
Симов , Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев 
Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров, Гергана Семкова Динекова 
и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 
 

РЕШЕНИЕ: 406 

 

Дават своето съгласие да се отпуснат средства в размер на 150 лв /сто и педесет 
/лева  за празника Йордановден от преходния остатък  за2010 г. 
Последното  заявление е от Владислав Симов Симов за ползване на платен годишен 
отпуск   
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 8 / осем / 
гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов , Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова 
Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров, 
Гергана Семкова Динекова и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 
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РЕШЕНИЕ: 407 

1.   Дават своето съгласие  Владислав Симов Симов да ползва платен годишен 
отпуск от 10 дни за времето от 01.02.2011 г. до 14.02. 2011 г. вкл./ съгласно 
заявление № 18 

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

 
 
След изчерпване на дневния ред заседанито бе закрито в 21,00 часа. 
 
 
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                     / Владислав Симов / 
 
       ПРОТОКОЛЧИК : 
            /Елена Николова / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


