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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 

№  35 

 

             Днес, 12.05.2011 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. Приемане на максимални цени на таксиметровите превози и промяна на 

наредбата  

2. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на 

територията на Община Антон. 

3. Разглеждане на оферта  от Горско стопанство за охрана  

4. Други   

 

На заседанието присъстваха :   

1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  

2. Николай Иванов Маджаров  – съветник 

3. Сашо Найденов Александров –съветник  

4. Николай Дончев Дончев - съветник 

5. Тодор Димов Янакиев- съветник 

6. Бонка Иванова Манчева - съветник 

7. Райко Цвятков Лумбев – съветник  

8. Татяна Александрова Семкова – съветник 

9.Гергана Семкова Динекова –съветник  

 

От заседанието отсъства по уважителни причини съветниците  :  

Мино Ленков Димитров и Дилян Георгиев  Ватахов  

На заседанието присъстваха също и  г-н Стоян Гарчев – кмет на  община Антон, г-жа 

Цветелина Костова   –секретар на Община Антон  Донка Николова- председател на 

читалищното настоятелство 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 9  /девет /гласа 

«ЗА « 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на максимални цени на таксиметровите 

превози и промяна на наредбата докладна записка  вх. № 100/10.05.2011 г. 

Г-н  Гарчев :  Съгласно промени в Закона за автомобилните превози на 

основание чл. 24 а ал. 5 ,влизаш в сила от 26.05.2011 година  всяка община 

трябва да  приеме максимални  цени за таксиметровите превози. В община Антон 

няма подадено  нито едно заявление за такава дейност ,но ние трябва да си 

спазим закона и предложенията са следните : 0,80  лв за дневна  и 0,90 лв за 

нощна тарифа. Цените са сформирани   след консултации и с другите общини от 
района .Цените трябва да се актуализират най-малко веднъж годишно. 

На основание чл. 21, ал. 1 т.7 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 24 а ал. 5 от ЗАП , с 9 / девет / 

гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Тодор Димов 

Янакиев, Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 

Семкова , Райко Цветков Лумбев, Николай Дончев Дончев  и Гергана Семкова взеха 

следното: 

Решение № 424 

 

Общински съвет определя максимални цени за таксиметрови превози както следва : 
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Пределна цена  от  0,80  лв за дневна тарифа  

Пределна цена  от  0,90  лв за нощна тарифа  

С така направените новости да се допълни наредбата за определянето и 

администратирането на  на местните такси и цена на услугите на територията  на 

Община Антон,да се качи на сайта на Общината ,за да се запознаят всички 

заитересовани лица.  

 

 По втора точка от дневния ред  докладната с ВХ № 100/09.05.2011 е във връзка с 

Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на територията 

на Община Антон. 

Стратегията е обемиста и съветниците  я бяха получили на електронната си поща и 

се бяха запознали с нея. 

Намаше отправени въпроси  
На основание чл. 21,ал. 1  т.12 от ЗМСМА  с 9 / девет / гласа “ ЗА “Владислав Симов 

Симов, Николай Иванов Маджаров, Тодор Димов Янакиев, Сашо Найденов 

Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков 

Лумбев, Николай Дончев Дончев  и Гергана Семкова взеха следното: 

Решение № 425 

 

Приемата така изготвената Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на 

територията на Община Антон. 

 

Трябва и да се приеме годишен план за  развитие на социалните услуги  

На основание чл. 21, ал. 1 т.12 и т. 23 от ЗМСМА  с 9 / девет / гласа “ ЗА “Владислав 

Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Тодор Димов Янакиев, Сашо Найденов 

Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков 

Лумбев, Николай Дончев Дончев  и Гергана Семкова взеха следното: 

 

Решение № 426 

 

Приемат така изготвения годишен план за развитие на социалните услуги на 

територията на община Антон 2011-2012 г.  

 

Следващото писмо е във връзка с  писмо от Държавно горско стопанство гр.Пирдоп  

с Вх №127/21.04.2011г. 

 

То е във връзка с промяна  на закона по горите и предложение /оферта от ДГС за 

цените на охраната за горските територии- общинска собственост. 

Годишната цена за  охрана ще е около 1900 лв.без ДДС  

Г-н Гарчев   като  кмет на Общината  искам да ви предложа да се гласуват тези 

средства.Общината не може да поеме охраната на общинската гора и изготвянето на 

документите свързани с нея. Ако има охрана дано се спрат кражбите и най-вече 

горските пожари. 

 

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

Симов, Николай Иванов Маджаров, Тодор Димов Янакиев, Сашо Найденов 

Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков 

Лумбев, Николай Дончев Дончев  и Гергана Семкова взеха следното: 

 

Решение № 427 

 

Дават правото на кмета да сключи договор с ДГС –Пирдоп за  охрана и управление 

на горски територии- общинска собственост  съгласно  получената  оферта   

 

 

Следаваща докладна  № 106/11.04.2011 г. е във връзка със създаването на 

самодейни състави към НЧ Христо Ботев на стойност 3000 лв. 
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В НЧ Христо Ботев има  общо 5 самодейни състава.Те се изявяват на всички 

концерти , ходят по участия.Всяка от групите има  нужда от нещо.Едни искат  

костюми, на втори   им трябва аксесоари ,на трети  - пари за превоз за участие. 

Затова  нека всеки  от съставите да закупи това ,което им е нужно. 

Средствата са осигурени  от собствени приходи ,реализирани  по параграф 1303 “ 

данък превозни средства” 

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

Симов, Николай Иванов Маджаров, Тодор Димов Янакиев, Сашо Найденов 

Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков 

Лумбев, Николай Дончев Дончев  и Гергана Семкова взеха следното: 

 

Решение № 428 

 

Дават своето съгласие да се  отпуснат средства в размер на 3000 лв. Средствата да 

бъдат преведени на НЧ Христо Ботев за подпомагане и развитие на сформираните 

самодейни състави към читалището . Средствата са осигурени  от собствени приходи 

,реализирани  по параграф 1303 “ данък превозни средства” 

 

Следващата доклада с Вх № 107/ 12.05.2011 г. за оборудването на кабинет по  

англииски език .На предишното  заседание се коментира само идеята за участие в 

проект  за създаване на  по –добри условия за четене , писане на обучаващите се 

.Общата стойност на проекта е 3000 лв.,  но трябва да се осигурят  само 25 % или 

750 лв /седемстин и педесет лева / 

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

Симов, Николай Иванов Маджаров, Тодор Димов Янакиев, Сашо Найденов 

Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков 

Лумбев, Николай Дончев Дончев  и Гергана Семкова взеха следното: 

 

Решение № 429 

 

Дават своето съгласие да се отпуснат средства в размер на 750 лв. за участие в 

проект за  оборудване на кабинет по английски език . 

Средствата са осигурени  от собствени приходи ,реализирани  по параграф 2802 

“Глоби,лихви и неустойки” 

 
Следващата докладна е от кмета на общината г- н Гарчев ,който предлага  да се 

определи първоначална тръжна цена на имот № 153017 намиращ се в м. Козница 

,поради интерес да бъде закупен . 

Оценката на лицензирания оценител е в размер на 519 / петстотин и деветнадесет / 

лв на декар. 

Комисията по бюджет и финанси  беше разгледала  оценката и   предложи на 

съветниците сумата от 850 лв. като първоначална цена. 

Г- н Лумбев – аз предлагам цената да е от порядъка на 750 лв . поради  категорията 

на  земята и за това ,че  там не е примамливо място за инвестиции. 

Г-н Дончев : има далекропровод,който спира   строежа на сгради .  

Г-н Янакиев  – аз предлагам да  приемем средна цена от 800 лв .  

Съветниците  се съгласиха ,че това предложение е най- разумното и пристъпиха към 

гласуване. 

На основание чл. 21, ал. 1 т.8  и от ЗМСМА  с 9 / девет / гласа “ ЗА “Владислав Симов 

Симов, Николай Иванов Маджаров, Тодор Димов Янакиев, Сашо Найденов 

Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков 

Лумбев, Николай Дончев Дончев  и Гергана Семкова взеха следното: 

 

Решение № 430 

 

        Дават своето съгласие  Кмета на Общината  да започне процедура  за 

провеждане на търг  за продажба на недвижим имот ПИ  №153017,собственост на 
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Община Антон намиращ  се в м. Козница с площ от 60.051 дка и определят  

първоначална тръжна цена от 800 лв. на дка 

 

 

Последната молба Вх № 92 /28.04.2011 г. ,която се разгледа е от Рад  Стоянов 

Минкин ,който иска да закупи  общински имот ,който до сега  е ползвал под наем. 

Съветниците дадоха задача на комисията да  разгледа молбата  ,да се даде 

становище от комисията и да актуализира  годишния  план за управление на 

общинската собственост ,като се запознае населението с актуализираната  програма. 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в21,00 часа  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Антон :  
                     /Владислав Симов / 

 

      Протоколчик :........................... 

        / Елена Николова / 

 

 


