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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 

№  36 

 

             Днес, 05.07.2011 г. /вторник/ от 19.00 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 на читалищното настоятелство при НЧ «Христо Ботев -1925 « с.Антон  

2. Актуализиране  на годишната програма за управление на Общинска собственост.  

3. Разглеждане на  докладни от кмета на Община Антон  

4. Разглеждане на предложение от Асоциацията на  българските градове 

5. Разглеждане на докладна  от управителя на МБАЛ-Пирдоп ЕООД  

6. Други  

 

На заседанието присъстваха :   

1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  

2. Сашо Найденов Александров –съветник  

3. Николай Дончев Дончев - съветник 

4. Бонка Иванова Манчева - съветник 

5. Райко Цвятков Лумбев – съветник  

6. Татяна Александрова Семкова – съветник 

7. Гергана Семкова Динекова –съветник 

8. Мино Ленков Димитров –съветник 

9. Дилян Георгиев  Ватахов –съветник 

10. Николай Иванов Маджаров  – съветник/влязъл по късно / 

 

От заседанието отсъства по уважителни причини съветниците  :  

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  Нонка Петрова- секретар на НЧ “ Христо Ботев   с. 

Антон и жители на с.Антон . 

Заседанието беше открито в 19,05 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: Отчет на читалищното настоятелство при НЧ «Христо 

Ботев -1925 « с.Антон  

На членовете на комисията бяха предоставени фактурите и договорите за дарение от 

изминалия празник « Гергьовден « и бяха разгледани  подробно  дадените отчети 

Председателя на комисията  предложи от името на цялата комисия ,че отчета е 

направен  правилно и нямат забележки . 

По втора точка  относно   изплащане на обещетение при   пенсиониране на  Генка 

Додекова комисията беше решила ,че това не е редно Парите дадени на общината са  

с определена цел за празника и за  читалищната дейност ,а не за покриване на фонд 

работна заплата.Читалището да си направи необходимите иконимии или да заложи 

това в следващия бюджет 2012  

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

Симов, Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

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

Лумбев, и Гергана Семкова и  Мино Ленков Димитров  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 431 

 

1.Приемат  така направения отчет на читалищното настоятелство на НЧ “Христо 

Ботев” -1925 с. Антон  
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2.Не  дават своето съгласие  от остатъка  на отчета да се  изплатят обещетенията за 

пенсиониране на Генка Додекова  

 

ПО ВТОРО  ТОЧКА ОТНОСНО:  Актуализиране  на годишната програма за управление 

на Общинска собственост, беше разгледан протокола на  Комисия по устройство на 
територията, пътната и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване ,в който се 
предлага да се включат  имоти  ЧОС с цел продажба, поради  заявления от граждани. За 
целта трябва да се  актуализира годишна програма за управление на общинската 
собственост с следните имоти :  
 

136045 Над село  1,087 Ливада  

АЧОС № 3/22.03.2011 г. 

139023 Над село  1,398 Ливада  

АЧОС № 6/27.05.2011 

139022 Над село 0,978 Ливада  

АЧОС № 5/27.05.2011 

296028 Еленско 0,439 Ливада  

АЧОС № 7/27.05.2011 

 

152012 Козница  6,165 Пасище ,мера АОС № 

1/24.03.2009 г. 

Така  направената актуализация е качена на сайта на Община Антон  на 02.06.2011 

години и  на  таблото за обяви ,за да се запознае населението на общината. До този 

момент няма направени възражения и няма причина  да не се приема предложената 

актуализация. 

 

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, Николай Дончев Дончев , Дилян Георгиев  

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

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

следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 432 

 

Дават своето съгласие  да се актуализира годишната програма за общинска 

собственост като се прибавят следните имоти  с цел продажба  

136045 Над село  1,087 Ливада  

АЧОС № 3/22.03.2011 г. 

139023 Над село  1,398 Ливада  

АЧОС № 6/27.05.2011 

139022 Над село 0,978 Ливада  

АЧОС № 5/27.05.2011 

296028 Еленско 0,439 Ливада  

АЧОС № 7/27.05.2011 

152012 Козница  6,165 Пасище ,мера АОС № 

1/24.03.2009 г. 

 

След приемане   и на втора точка от дневния ред  се премина към точка трета: 

Разлеждане на докладни записки от кмета на общината г- н Гарчев .Една от   

докладните  е  свързани с  проект “Мерки за предотвартяване на наводнения за обект: 

река Гушева и река Селска на територията на село Антон Община Антон. 

Г-н Симов даде думата на г-н Гарчев кмет на Общината. 

Г-н Гарчев : на 01.09.6.2011 година  подписах договор за предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с регистрационен номер BG 161PO001/4.1-

04/2010/006 от дата 01.06.2011 г., подписан между Управляващия /Договарящия 

огран на ОПРР- Министерство на регионалното развитие и благоустройство и община 

Антон за изпълнение на проект “Мерки за предотвартяване на наводнения за обект: 

река Гушева и река Селска на територията на село Антон Община Антон.”Общата 
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стойност  на проекта е 831376,25 от които  5% или 41568,81 лв са задължителен  

собствен принос на бенефициента – община Антон .За целта е нужно да се вземе  

решение за  дофинансиране на тези средства : 

 На основание чл. 21, ал. 1 т.6 от ЗМСМА ,и във връзка с Решение № 356 от протокол 

27/03.08.2010 и сключен договор  с 9 / девет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, 

Николай Дончев Дончев , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

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

Лумбев,  Гергана Семкова и  Мино Ленков Димитров  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 433 

 

Средствата в размер на 41568,81 лв ,необходими за  съфинсиране по проект ““Мерки 

за предотвартяване на наводнения за обект :река Гушева и река Селска на 

територията на село Антон Община Антон.”да бъдат  осигурени  в актуализирания 

бюджет   2011 и бюджет 2012 на община Антон както следва : 

1.За бюджет 2010 – 8710,00 лв. осем хиляди ,седемстотин и десет лева/ разплатени 

–аванси по договори за предварителни дейности / 

2.За бюджет 2011- 10215,00 лв./десет  хиляди ,двеста и петнадесет лева / 

3.За бюджет 2012-22643,81  /двадесет и две хиляди,шестотин и четиредесет и 

три лева и 81 ст/ 

Към работата се присъедини и Николай Иванов Маджаров ,като се извини за 

закъснението и зае своето място. 

И още една докладна от кмета  във връзка с участие  на община Антон в учредяване 

на МИГ. 

- Община Антон  пое лидерството по инициативата за прилагане на подхода ЛИДЕР  

на територията на  общините Антон  и Пирдоп и е открита за партньорство с бизнес 

сектора и гражданските  организации за развитие на местните общности и 

обединената територии 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т.15 и  т.23  от ЗМСМА , с 10 / десет / гласа “ ЗА 

“Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо 

Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , 

Райко Цветков Лумбев,  Гергана Семкова ,Николай Иванов Маджаров и  Мино Ленков 

Димитров  взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 434 

 

1.Одобрява участието на Община Антон в учредителното събрание на Местната 

инициативна група на обединената територия на общините Антон и Пирдоп,което ще 

се състои на 17.07.2011 г. 13,00 часа ,НЧ “Христо Ботев” пл. Съединение, 

заседателната зала на  МИГ 

2. Определя зато законен представител на общината  на учредителното събрание – 

кмета на община Антон – инж. Стоян Иванов Гарчев  

3.Предоставя право на ползване за офис на бъдещата МИГ за срок от 5 години, 

считано от датата на  подаване на Стратегия за местно развитие  от МИГ “ Антон и 

Пирдоп” за одобрение  от Министъра на земеделието и храните на помещение, 

разположено на 2-я етаж на сградана на НЧ “Хр. Ботев “  пл.Съединение 

 

Премина се към четвърта точка : Разглеждане на предложение от Асоциацията на  

българските градове 

Получено е предложение от Асоциацията на българските градове и региони за 

членство на община Антон . 

Комисията  на свое заседание  беше решила ,че финасовата стойност е от порядъка 

на 50 лева на година ,което е поносимо за общината и няма лошо  да се включим  за 

членство и предложението  беше  прието . 

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

Симов Симов, Николай Дончев Дончев , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков 
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Лумбев,  Гергана Семкова , Николай Иванов Маджаров и  Мино Ленков Димитров  

взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 435 

 

1. Дават своето съгласие община Антон да стане член на асоциацията на 

българските градове и региони . 

2. Определя зато законен представител на общината  – кмета на община Антон – 

инж. Стоян Иванов Гарчев 

 

По пета точка : Разглеждане на докладна  от управителя на МБАЛ-Пирдоп ЕООД  

 Беше разгледана  докладна записка  от д-р Иван Василев Динев  управител на 

МБАЛ –Пирдоп  ЕООД. 

Г- н Симов –предлагам да вземем  решение   за подкрепа и съпричастност към 

лечебното заведение,обслужващо  населението от региона за осигуряване на  

нормални условия за работа на медицинския персонал и адекватно обслужване на  

пациентите  

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА , с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

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

Лумбев,  Гергана Семкова ,Николай Иванов Маджаров и  Мино Ленков Димитров  

взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 436 

 

Приема декларация за подкрепа и съпричастност към лечебното 

заведение,обслужващо  населението от региона за осигуряване на  нормални 

условия за работа на медицинския персонал и адекватно обслужване на  пациентите  

 

След изчерпване  и на точка пета се премина към разглеждане на  молби от 

граждани  

Първата разгледана молба е с Вх. № 153/24.06.2011 г.от Мария Христова 

Стефанова, за отпускане на еднократна помощ от 230 лв за да си плати тока. 

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика; на 

свое заседание беше разгледала  молбите с такъв характер и   предложи на 

общинския съвет да разгледат  направения протокол. 

 

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

Симов, Николай Дончев Дончев , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

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

Лумбев,  Гергана Семкова ,Николай Иванов Маджаров и  Мино Ленков Димитров  

взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 437 

 

Отхвърлят  молбата на Мария Христова Стефанова  за отпускане на еднократна 

помощ 

 

И следващата малба е от Ася Боянова  Гаманова – съпруга на пострадалия Иван 

Маринов Илиев .Комисията и  всички останали съветници се бяха запознали с 

молбата . 

След кратки коментари  за поведението на Иван Маринов преди да се случи 

нещастние случай и по причини ,че  общината и да сега е отказвала такава помощ 

на много жители на Антон и поради липса на средства . 

Ако семейството на Иван Маринов  направи своя инициатива за събиране на 

средства ,то общинския съвет и общинската администрация ще помогне в 

начинанието . 

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

Симов, Николай Дончев Дончев , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 
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Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков 

Лумбев,  Гергана Семкова ,Николай Иванов Маджаров и  Мино Ленков Димитров  

взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 438 

 

Отхвърлят  молбата на Ася Боянова  Гаманова за отпускане на еднократна помощ. 

Ще подкрепят всяка  инициатива от страна на семейството на Иван Маринов ,за 

отваряне на кутии или друга  благотворителна проява 

Беше разгледана молба от Георги Симеонов Симов за закупуване на предаваемо се 

място ,но комисията не се беше запознала  с нея и отложиха разглеждането и за 

друг път  

 

И последната жалба е от Димка Георгиева Събева  ,за   разглеждане на личен 

проблем. 

След разглеждане на  жалбата съветниците заявиха ,че това не е работа на 

общинския съвет и той няма право да се меси в работата на директорите нито на 

Детската градина нито на Основното училище. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симов  уведоми съветниците ,че излиза в 

платен отпуск  за 2011 г в размер на 19 дни  и трябва да се избере  заместник при 

отсъствието му. 

На основание чл. 21, ал. 1 т.23 от ЗМСМА ,  с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав 

Симов Симов, Николай Дончев Дончев , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

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

Лумбев,  Гергана Семкова ,Николай Иванов Маджаров и  Мино Ленков Димитров  

взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 439 

 

 

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

отпуск от 22 дни за времето от 18.07.2010 г. до 16.08.2011 г. вкл./ съгласно 

заявление № 182 

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

Николай Дончев Дончев  

 

 

Кмета уведоми съветниците ,че  ще излиза в отпуск и ще бъде заместван от 

Цветелина Костова –Симова . 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито  в 22,00 часа  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Антон :  

 

                       /Владислав Симов / 

       

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

        / Елена Николова / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


