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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 

№  39 

 

             Днес, 20.10.2011 г. /четвъртък / 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 докладна от директора на ОУ с.Антон 

2.Разглеждане на докладни от НЧ “Христо Ботев “ с.Антон  

3.Актуализиране на годишната програма за управление на 

общинското имущество 

3. Разглеждане на експертни оценки за продажба на  земя. 

4. Други 

 

На заседанието присъстваха :   

1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  

2. Николай Дончев Дончев - съветник 

3. Николай Иванов Маджаров  – съветник 

4. Дилян Георгиев  Ватахов - съветник  

5. Сашо Найденов Александров –съветник  

6. Бонка Иванова Манчева - съветник 

7. Гергана Семкова Динекова –съветник  

8. Райко Цвятков Лумбев – съветник влязъл по -късно 

 

 

 

От заседанието отсъства по неуважителни причини съветниците  :  

 Тодор Димов Янакиев ,Татяна Александрова Семкова ,Мино 

Ленков Димитров  

 

На заседанието присъстваха също и  г-н Стоян Гарчев –досегашен 

кмет и   кандидат кмет на  община Антон, г-жа Цветелина Костова   –

временно изпълняващ длъжността кмет  на Община Антон,Лена 

Николова –Директор на ОУ “ Св. Св.Кирил и Методий “ с.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 7  

/седем /гласа «ЗА « 
 



 2

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Разглеждане на докладна на Директора 

на ОУ ,думата беше дадена на г-жа Лена Николова да представи 

своята докладна . 

Г-жа Николова : Както всички знаете  на училището   се направи  

външно саниране и боядисване,но  трябваше да се  боядиса и от 

вътрешната страна.За закупуване на латекст ,лакове  и бои са 

нужни допълнително средства  около 16000 лева. 

Г-н  Симов: Давам думата на председателя на комисията по бюджет и 

финанси г-н Дончев да изкаже  мнението на комисията  по въпроса  

Г-н Дончев: На свое заседание комисията по бюджет, финанси и 

нормативна уредба на своето заседание реши да предложи на 

общинския съвет да се  отпуснат тези средства.Инвестициите за 

училището  се влагат за бъдещето на нашите деца. 

 

Г-н  Симов: Предлагам да се гласува дофинансирането на ОУ със 

сумата до 16000 лв. 

На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА  с 7 / седем  / гласа “ ЗА 

“Владислав Симов Симов , Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова 

Манчева,Николай Дончев Дончев  , Дилян Георгиев Ватахов,  Гергана 

Семкова Динекова и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 454 

 

Дават своето съгласие да се дофинансира  бюджета на ОУ със сумата 

до 16000 лв./шестнадесет хиляди /лева  

 

 

ПО ВТОРА  ТОЧКА ОТНОСНО: Разглеждане на докладни от читалищното 

настоятелство . 

Първата  е във връзка с отпускане на средства с цел изплащане на  

дължимо обещетение по чл.222 ал.3 от КТ на г-жа Додекова, 

дългогодишен служител в Народно читалище Антон. 

Думата отново беше дадена на г-н Дончев ,като председател на 

комисията . 

Вече за трети път  се разисква този проблем.Първия път не се все 

одобрително решение, тъй като  се касаеше за дарения и общинския 

съвет гласува против ,втори път не се взе одобрително решение 

поради въздържали се съветници. Комисията предлага ,че трябва да 

се гласуват необходимите средства за дофинсиране бюждета на 

читалището с необходимата сума от 2940 лв . 

 Г-н  Симов: Предлагам да се гласува дофинансирането на 

читалището  

 

На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА  с 7 / седем  / гласа “ ЗА 

“Владислав Симов Симов , Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова 
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Манчева,Николай Дончев Дончев  , Дилян Георгиев Ватахов,  Гергана 

Семкова Динекова и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 455 

 

Дават своето съгласие да се дофинансира  бюджета на Народно 

читалище «Христо Ботев  1925 « с.Антон със сумата от 2940 / две 

хиляди деветстотин и четиридесет /лева 

 

В заседанието взе участие и по късно влязлия Райко Цвятков 

Лумбев,той зае своето място и заседанието пръдължи.  

 И втората  докладна  е  свързана с приемането на културен календар 

за 2012 година ,предоставен ни от читалищното настоятелство. 

Календара  беше подробно разгледан и съветниците  отбелязаха ,че 

има нови празници  и събития и беше подложен на гласуване. 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т.23 от ЗМСМА ,с 8 / осем / гласа “ ЗА 

“Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев , Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева, Райко 

Цветков Лумбев, и Гергана Семкова и  Николай Иванов Маджаров   

взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 456 

 

Приемат така предложения културен календар  за 2012 година на 

Народно читалище “Христо Ботев -1925” с.Антон   

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО : 

Актуализиране на годишната програма за управление на общинското 

имущество. 

Съгласно решение № 443 от Протокол 37 /15.08.2011 г. ,промяната в 

програмата беше качена на сайта на Община Антон на 16.09.2011 г. В 

едномесечен срок няма постъпили предложения относно направената 

актуализация и по предложение на комисията по устройство на 

територията, пътната и селищна мрежа, околна среда и 

благоустрояване общинския съвет  

 

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

с 8 / осем / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Дончев 

Дончев , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Бонка 

Иванова Манчева, Райко Цветков Лумбев, и Гергана Семкова и  

Николай Иванов Маджаров   взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 457 

 

 

Дават своето съгласие да се актуализира  годишната програма за 

управление на общинското имущество: в частта си продажби да се  
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допълни имот № 153016 в землището на село Антон,собственост на 

община Антон ,намиращ се в м. “Козница “ с площ от  17,427 дка. 

 

 

Следващите въпроси бяха свързани с   оценката на лицензиран 

оценител във връзка с провеждането на търг на два имота, за което се  

е взело вече решения за продажбата им и са включени в  годишната 

програма  за управление на общинската собственост  

 

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

с 8 / осем / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Дончев 

Дончев , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Бонка 

Иванова Манчева, Райко Цветков Лумбев, и Гергана Семкова и  

Николай Иванов Маджаров   взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 458 

 

Дават своето съгласие  Кмета на Общината  да започне процедура  за 

провеждане на търг  за продажба на недвижим имот ПИ  №106026, 

собственост на Община Антон намиращ  се в м. “Житница “  с площ от 

0,800 дка и определят  първоначална тръжна цена от 500 лв. на дка 

 

И втората оценка е на имот 153016 в землището на село 

Антон,собственост на община Антон ,намираш се в м. “Козница “ с 

площ от  17,427 дка и определят първоначална цена от 800 / 

осемстотин / лева 

 

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

с 8 / осем / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Дончев 

Дончев , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Бонка 

Иванова Манчева, Райко Цветков Лумбев, и Гергана Семкова и  

Николай Иванов Маджаров   взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 459 

 

Дават своето съгласие  Кмета на Общината  да започне процедура  за 

провеждане на търг  за продажба на недвижим имот  153016 в 

землището на село Антон,собственост на община Антон ,намиращ се в 

м. “Козница “ с площ от  17,427 дка и определят първоначална цена от 

800 / осемстотин / лева 

 

И последната докладна е от г-жа Цветелина Костова  временно 

изпълняващ длъжността кмет ,за  подсигуряване на средства за превоз 

на ОИК ,за  обучение  до град София . 

Сумата  е 345 лв. 
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На основание чл. 21, ал. 1 т.6 от ЗМСМА ,с 8 / осем / гласа “ ЗА 

“Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев , Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева, Райко 

Цветков Лумбев, и Гергана Семкова и  Николай Иванов Маджаров   

взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 460 

 

Дават своето съгласие да се отпуснат от общинския бюджет сумата от 

345 лв.за заплащане на превоз свързан с обучение на ОИК . 

 

 

 След изчерпване на  дневния ред ,г-н Симов думата на досегашния 

кмет и кандидат  за кмет г- н Гарчев .Г-н Гарчев благодари на всички 

съветници за  досегашната им работа и за подкрепата  ,коята е 

получил в съвместната им работа до сега. 

  

Г- н Симов взе думата, за да закрие последното заседание на 

Общински съвет 2007-2011 г. Като благодари на всички съветници той 

подари  на всички  химикал за спомен със изписано име на него.За 

всеки един от тях  каза по няколко  добри думи и пожела успех на 

всеки  в живота. 

В 21,00 часа последното заседание на общински съвет 2007-2011 

беше закрито .   

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                     / Владислав Симов / 

 

      ПРОТОКОЛЧИК : 

            /Елена Николова / 


