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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 

№  4 

 

             Днес, 13.03.2008 г. /четвъртък / 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 бюджет 2008 г. 

2. Определяне възнагражденията на ОбС с.Антон  

3. Изграждане на спирка в източния край на с. Антон – отчет на комисия 

4. Обсъждане структурата на ОбА с.Антон 

5. Определяне на вестник за публикации на ОбС с. Антон – отчет на комисия 

6. Други 

На заседанието присъстваха :   

1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  

2. Николай Иванов Маджаров - съветник 

3. Николай Дончев Дончев – съветник 

4. Дилян Георгиев  Ватахов - съветник  

5. Сашо Найденов Александров –съветник  

6. Мино Ленков Димитров- съветник 

7. Бонка Иванова Манчева – Генкова - съветник 

8. Райко Цвятков Лумбев – съветник  

9. Тодор Димов Янакиев – съветник 

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

Райна Георгиева –директор Дирекция АПОФСД и жители на с.Антон . 

При наличие на мнозинство в 18.10 часа, г-н Владислав Симов  - председател на ОбС, 

откри заседанието, като подложи на гласуване предварително обявения дневен ред. Той 

бе приет с 9/девет / гласа   “ЗА “и поради това ,че  председателя на комисията по бюджет,  
финанси, икономика, нормативна уредба по уважителни причини не присъства на 

комисия провела се на 05.03.2008 г. , г- н  Владислав Симов запозна съветниците с 

решението на комисията. Комисията се беше запознала подробно е бюджет 2008 г.   

    Г-н Симов  прикани съветниците към  разискване на Бюджета за 2008 година на 

Община Антон и към вземане на необходимите решения. 

            Г-н Гарчев: Бюджета на Община Антон за 2008 година е разработен в 

съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 

2008 година, с Постановлението за неговото изпълнение, разчетените стойностни и 

натурални показатели приети с РМС , както и с указанията дадени от Министерство на 

финансите. Предоставените Ви материали включват разпределението на бюджета по 

видове дейности, разпределени съответно по тримесечия и параграфи. В предвидените 

дейности за сравнение в параграфите за издръжка сме включили и отчетеното 

изпълнение на бюджета за 2007 год.  

Необходимо е да Ви уведомя, че в предоставените материали не е включено 

разпределението на преходния остатък от 2007 год., както и предложение за 

разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи поради това, че същите 

следва да се разпределят след решение на общинския съвет. Именно за това е 

необходимо да бъдат разгледани и съответно гласувани първо предложенията за 

разпределение на средствата за капиталови разходи и разпределението на преходния 

остатък на средства от 2007 год., за да може същите да бъдат включени в общото 
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решение при приемане Бюджета на Общината за 2008 год., т. е. да бъдат прибавени към 

предоставените материали с които е предоставено разпределението на бюджета – 

заплати, осигурителни плащания и издръжка за 2008 год. по видове дейности.    

Към 31.12.2007 год. в общината има реализиран преходен остатък в общ размер на 

22856 лв. /остатък зимно 265.00 лв., средства транспорт 1166.50 лв. и целеви средства 

по проект ОУ 7 674,00 лв./. Реализираният преходен остатък е в резултат на икономии 

от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности. Съгласно 

изискванията на  Закона за Държавния бюджет на Република България за 2008 год.: 

“Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на 

делегираните от държавата дейности, при условие че няма просрочени задължения или 

неразплатени разходи, остават като преходен остатък по бюджета на общината и се 

използват по решение на общинския съвет през следващата година без средствата за 

образование” 

          Моля за вашето съгласие преходния остатък от 2007 год. в размер на 

22856/двадесет и две хиляди осемстотин педесет и шест/  лева., да бъде разпределен 

както следва: 

 

 

1. Дейност 2122” Общинска администрация” -10000 / десет хиляди лева /в т.ч за 

текуща издръжка § 1098 / книга / 5000 лв и за изработване на проекти§5100-5500 

-5000 лв 

2. Дейност 1322 “Общообразователни училища” –7674 лв.,в  текуща издръжка – § 

1098. 

3. Дейност 2603 “Водоснабдяване и канализация” – основен ремонт  Канализация   

-3750 ,00 лв  

4. Дейност 1539 “ Други служби и дейностти по осигуряване ,подпопагане и 

заетост:§4219 – 1166,50лв.  

5. Дейност 2832-“ Подържане на пътища”- остатък зимно поддържане -265 лв 

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА , в съответствие със ЗОБ, ЗДБРБ за 

2008 год. и с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев, 

Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино 

Ленков Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов 

Маджарав  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       №      48 

 

 

          Дават своето  съгласие преходния остатък от 2007 год.  да бъде разпределен както 

следва: 

 

 

1. Дейност 2122” Общинска администрация” -10000 / десет хиляди лева /в т.ч за 

текуща издръжка § 1098 / книга / 5000 лв и за изработване на проекти§5100-

5500 -5000 лв 

2. Дейност 1322 “Общообразователни училища” –7674 лв.,в  текуща издръжка 

– § 1098. 

3. Дейност 2603 “Водоснабдяване и канализация” – основен ремонт  §5100-

5500 Канализация   -3750 ,00 лв  
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4. Дейност 1539 “ Други служби и дейностти по осигуряване ,подпопагане и 

заетост:§4219 – 1166,50лв.  

5. Дейност 2832-“ Подържане на пътища”- остатък зимно поддържане -265 лв 

 

 

        Като същите при съгласие от Ваша страна ще бъдат добавени към първоначално 

предложения Ви за разглеждане проект на бюджета на община Антон за 2008 год.   

 

На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА, в съответствие със ЗОБ, чл. 10, ал. 1 ЗДБРБ за 

2008  год. с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев, 

Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино 

Ленков Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов 

Маджаров  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      № 49     

 

        Дават своето съгласие средствата за капиталови разходи в размер на 64 500 лв. да 

бъдат разпределени, както следва: 

 

1. Дейност 2619 §5100-§5500- Обект : Изграждане на детски площадки - 6000 лв. 

2. Дейност 2311§5100 Обект ЦДГ  “Смяна на дограма  кухненски бокс”- 2000 лв 

3. Дейност 1322 §5100 Обект  “Ремонт на ОУ” -2000 лв 

4. Деност 1738 §5100 Обект” Проект за отопление на читалищна сграда” – 2000 лв. 

5. Дейност 2122 Обект “ Санитарен възел в ОБА“– 4000лв 

6. Дейност Обект  Ремонт на Здравен дом -   2500 лв. 

7. Дейност 2604 Обект : “Изнасяне  на  7 бр. транформатори” 2500 лв. 

8. Дейнст 2832 “Ремонт  ОМП” -43 500лв. 

 

 

 

   След като съветниците се убедиха, че така предложения бюджет е изготвен в 

съответствие на изискванията на ЗДБРБ за 2008 год., с Постановлението за неговото 

изпълнение и с дадените указания от Министерство на финансите, те нямаха повече 

въпроси и г-н Симов обяви преминаването към гласуване на решенията свързани с 

него. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в съответствие със ЗДБРБ за 2008 год. с с  

9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян 

Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов 

Маджаров  взеха следното: 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       №      50 

 

           Приемат Бюджета на Община Антон за 2008 година, както следва: 

 

           І. Всичко приходи                                                                              725 214 лв.  
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              1. Приходи с държавен характер, в т.ч.:                                       502 099 лв. 

                  Обща допълваща субсидия                                                         489 258 лв. 

                  Целева субсидия за капиталови разходи                                      4 000 лв. 

                  Разпределен преходен остатък  от 2007 г.                                    8 841 лв. 

                   

              2. Приходи с местен характер, в т.ч.                                       223 115 лв. 

                  Данъчни приходи                                                                        23 100 лв. 

                  Неданъчни приходи                                                                    47 700 лв. 

                  Обща изравнителна субсидия                                                    67 400 лв. 

                  Целева субсидия за капиталови разходи                                  60 500 лв. 

                   Целеви трансфер от ЦБ /зимно ОМП/                                     10 400 лв. 

                   Разпределен преходен остатък от 2007 год.                           14 015 лв.  

 

              ІІ. Всичко разходи                                                                             725 214 лв. 

 

                   1. Разходи за държавни дейности, в т. ч.:                                502 0 99 лв. 

                       Общи държавни служби                                                           191 662 лв. 

                       Отбрана и сигурност                                                                 51 728 лв. 

                       Образование                                                                               232 431 лв. 

                       Здравеопазване                                                                              5 624 лв. 

                       Социални грижи /ПВЗ, ветерани/                                                 1 167 лв. 

                       Култура                                                                                          19 487 лв. 

                    2. Разходи за местни дейности, в т.ч.:                                    223 115 лв. 

                        Общи държавни служби                                                            52 744 лв.  

                         Здравеоразване                                                                              2500 

                        Образование                                                                                27 000 лв. 

                        Социално осигуряване и грижи                                                 38 842 лв. 

                        Жилищно строителство и БКС                                                  38 250 лв. 

                        Икономически дейности и услуги                                             63 779 лв. 

 

 

               На основание чл. 21 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2008 год. и във 

връзка с ПМС с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов Симов, Николай Дончев 

Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, 

Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай 

Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е       №      51 

 

 

             Утвърждават разчета и поименното разпределение на средствата за капиталови 
разходи за 2008 година: 

                 1. Приходи общо                                                                   .: 

                     - целева субсидия РБ 2007  64 500 лв.                                                        .                               

                     - собствени приходи              8 750 лв.                                   

                  2. Разходи общо                        73 250 лв. 

               - Държавни дейности   - 4000 лв по § 51-00 общо 4000 лв., в т.ч.: Ремонт ОУ 

“Св.Св. Кирил и Методий” с. Антон – 2 000 лв. и ППР  Читалище “Христо Ботев” 

Антон – 2 000 лв./             

                          - Общински дейности                                                           -       69 250 лв 
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                           /по § 5100-5500 общо 69 250 лв., в т.ч.: Канализация- 3 750 лв, /; „Други 

дейности по благоустройството” -6 000лв ,Служби и дейности по подържане, ремонт и 

изграждане на пътища” – 43 500 лв.,Улично осветление -2 500 лв, Общинска 

администрация - 9 000 лв.,Здравен дом  2 500 лв., ЦДГ – 2 000 лв. 

 

След  приемането на Бюджет 2008 г- н Гарчев предложи на съветниците  своя докладна  

записка свързана  с неговото изпълнение 

 

Трябва да се приеме щатната численост на  Общинска администрация- Антон  

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и в съответствие със ЗДБРБ за 2008 

год. с с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян 

Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов 

Маджаров  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е       №      52 

 

Приемат  Щатната численост на персонала в Общината за делегираните от държавата 

дейности, без дейностите прилагащи Единни разходни стандарти е както следва: 

           1. Общинска администрация – 23 /двадесет и три/ бройки, в т.ч. по ЗДС – 6/шест/ 

бройки; 

           2. Здравеопазване – 1 /една/ бройка 

          Б. Щатната численост на персонала в Общината за местни дейности е както 

следва: 

           1.  Домашен социален патронаж – 3 /три/ бройки; 

           2.  Селско стопанство – 2 /две/ бройки. 

           В. Численост приравнена към трудови правоотношения – Общински председател 

- 1 /една/ бройка.                                             

           Г. Численост съгл. ПМС № 212/93 г. – 5 /пет/ бройки (дежурни ОбС).   

           Д. Субсидирана численост – 3 /три/ бройки към Читалище “Хр. Ботев” с. Антон. 

 

          Във връзка с определяне на средните брутни работни заплати на заетите лица за 

2008 год. в общинската администрация и звената към нея, като СРЗ за държавните 

дейности , а за местните дейности с достигнатите СРЗ към 31.12.2007 год. и 

предстоящото от 01.07.2008 год. увеличение 

 

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и в съответствие със ЗДБРБ за 2008 

год. с с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян 

Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов 

Маджаров  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е       №      53 

 

         

          А. На заетите в делегираните от държавата дейности, без дейностите прилагащи 

Единни разходни стандарти е както следва: 

           1. Общинска администрация – обща средна месечна брутна работна заплата – 

522.50 лв., в т.ч. за работещите по трудови правоотношения – 482.43 лв. и за 

работещите по служебни правоотношения – 636.04 лв.  
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           2. Здравеопазване –  326.04 лв.  

          Б. На заетите в местни дейности е както следва: 

           1. Домашен социален патронаж – 330.00 лв. 

           2. Селско стопанство – 300.00 лв. 

          В. На приравнена към трудови правоотношения (местна дейност – Общински 

председател) – 300.00 лв.                                             

           Г. Численост съгл. ПМС № 212/93 г. (делегирана от държавата дейност - дежурни 

ОбС) – 316.00 лв.   

           Д. Субсидирана численост  в Читалище “Хр. Ботев” с. Антон – 400.00 лв. 

 

 

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и в съответствие със ЗДБРБ за 2008 

год. с с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян 

Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов 

Маджаров  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       №      54 

 

           Численост и средни брутни работни заплати към 01.01.2008 год. в дейностите 

прилагащи единни разходни стандарти – дейност „Образование”, включваща Основно 

училище „Св. св. Кирил и Методий” с. Антон и Целодневна детска градина – Антон.  

           А. Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” с. Антон 

                 1. Численост – 18 бройки, в т.ч. педагогически персонал – 14 бройки и 

непедагогически персонал – 4 бройки. 

                  2. Средна брутна работна заплата – 450.00 лв. общо, в т. ч. педагогически 

персонал – 485.36 лв. и непедагогически персонал – 326.25 лв. 

           Б. Целодневна детска градина - Антон 

               1. Численост – 13 бройки, в т.ч. педагогически персонал – 6 бройки и 

непедагогически персонал – 7 бройки. 

               2. Средна брутна работна заплата – 414.41 лв. общо, в т. ч. педагогически 

персонал – 517.55 лв. и непедагогически персонал –  326.00 лв. 

 

 

                На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и в съответствие със чл.27 от ЗОБ с 

с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян 

Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов 

Маджаров  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       №   55 

 

 

Да бъдат определени приоритетите които следва да се спазват при изразходването на 

средствата по бюджет 2008 год. както в делегираните от държавата дейности, 

включително и в дейностите прилагащи делегиран бюджет, така и в местните дейности: 

                  1. Заплати и всички видове осигурителни плащания към тях; 

                  2. Храна, отопление, осветление, издръжка; 
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                  3. Капиталови разходи. 

 

 

 

 

 

Кмета на Община Антон запозна съветниците с въпросите  при възникване на 

неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия 

размер на бюджет 2008 да  : 

1. Да изменям размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в 

обема на общите разходи на една бюджетна дейности, без средствата за заплати и 

осигурителни вноски  в частта за делегираните от държавата дейности.  

           2. Да прехвърлям бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност 

или от една дейности в друга в границите на една бюджетна група, без да се изменя 

общия и размер в частта за местни дейности. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в съответствие със чл.27 от ЗОБ   с  9 

/девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков Димитров, 

Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха 

следното: 

Р Е Ш Е Н И Е       №     56 

 

Упълномощават  Кмета  на Общината при възникване  на неотложни  и докозани 

потребностти  през  бюджетната година  и при спазване на общия размер на бюджет 

2008 : 

1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в 

обема на общите разходи на една бюджетна дейности, без средствата за заплати и 

осигурителни вноски  в частта за делегираните от държавата дейности.  

2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или 

от една дейности в друга в границите на една бюджетна група, без да се изменя 

общия и размер в частта за местни дейности. 

 

Следващата предложение е да бъдат определени  средстава за представителни 

разходи  в размер на 500 лв 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в съответствие със ЗДБРБ за 2008 год. с с  

9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян 

Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов 

Маджаров  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е       №     57  

 

 

1. Приемат определените  средства за представителни разходи да са  в размер на 500 лв. 

 2. Запазват правото при необходимост същите да бъдат коригирани. 
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Да бъдат утвърдени средства за социално битово и комунално обслужване /СБКО/ в 

размер 3 на сто от плановите средства за работни заплати през 2008 година, а 

разходването им да бъде на база на фактически начислените и изплатени средства за 

работни заплати.   

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

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

Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова 

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       №      58 

 

 

Дават своето съгласие да бъдат утвърдени средства за социално битово и комунално 

обслужване /СБКО/ в размер 3 на сто от плановите средства за работни заплати през 

2008 година, а разходването им да бъде на база на фактически начислените и изплатени 

средства за работни заплати.   

 Моля за вашето съгласие през 2008 год. частично да бъдат компенсирани 

транспортните разноски на пътуващия педагогически персонал към  дейност 

Образование в общината в размер на  85 на сто / Съгласно приложен списък / 

        Действително извършените разходи да се удостоверяват с билети и/или карти 

придружени с фактури, като дължината в едната посока не следва да надвишава 60 км. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и в съответствие със ЗДБРБ за 2008 год. с с  

9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян 

Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов 

Маджаров  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       №  59     

 

Дават своето  съгласие през 2008 год. частично да бъдат компенсирани транспортните 

разноски на пътуващия педагогически персонал към  дейност Образование в общината 

в размер на  85 на сто / Съгласно приложен списък / 

        Действително извършените разходи да се удостоверяват с билети и/или карти 

придружени с фактури, като дължината в едната посока не следва да надвишава 60 км. 

 

 

Да се гласува  Общ План на набирателната сметка към Община Антон:  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и в съответствие със ЗДБРБ за 2008 год. с с  

9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян 

Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов 

Маджаров  взеха следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е       №   60    

 

Да се гласува  Общ План на набирателната сметка към Община Антон:  

                  1. Наличност към 01.01.2008 год.               -   15 216 лв. 

                  2. Разход през 2008 год.                               -   14 210 лв. 

                  3. Наличност към 31.12.2008 год.               -   506 лв. 

в. т. по видове средства: 

                 .I. Средства за обезщетяване на собственици след окончателното 

приключване на земеразделителния план 

                  1. Наличност към 01.01.2008 год.               -   506 лв. 

                  2. Наличност към 31.12.2008 год.               -   506 лв. 

                II. Средства – депозити за участие в тръжни процедури: 

                  1. Наличност към 01.01.2008 год.               -   14 210 лв. 

                  2. Разход през 2008 год.                               -   14 210 лв. 

                  3. Наличност към 31.12.2008 год.               -            0 лв. 

 

 

 

Следва предложение на План – сметка за такса битови отпадъци през 2008 год. 

         1. Очаквани приходи през 2008 година – 13 500 лв. 

         2. Очаквани разходи през 2008 година – 13 500 лв.,  в т. ч.: 

             * за извоз на контейнери – 12 000 лв. 

             * за подържане на сметища – 1 500 лв. 

 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

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

Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова 

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е       №   61    

 

 

Приемат  План – сметка за такса битови отпадъци през 2008 год. 

         1. Очаквани приходи през 2008 година – 13 500 лв. 

         2. Очаквани разходи през 2008 година – 13 500 лв.,  в т. ч.: 

             * за извоз на контейнери – 12 000 лв. 

             * за подържане на сметища – 1 500 лв. 

 

С това  решение се изчерпа първа точка от дневния ред. Г-н Симов предложи да  се 

премине  към втора точка: Определяне възнагражденията на ОбС с.Антон . 

Предложението за възнаграждения на общинските е следното : на проведено 

заседание по 30 лв и на проведено заседание на комисия – 30 лв. 

 

 

На основание чл.34, ал. 1, ал.2 от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

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

Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова 

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е       № 62 

 

Приемат размера на  възнагражденията на  общинските съветници да бъде следното :  

За проведено заседание – 30лв. 

За проведено заседание на комисия -30 лв. 

Възнагражденията влизат в сила считано от 01.01.2008 г. 

Следващият въпрос  към тази точка е определяне на месечното възнаграждение на 

Председателя на ОбС. 

Г-н Мино Ленков предложи  месечното възнаграждение е да в размер на 365 ,00 лв.  

Г-н Райно Лумбев предложи  месечното възнаграждение е да в размер на 300 ,00 лв.  

Г-н Симов предложи на гласуване  направените предложения : 

На основание чл.26, ал. 1,  от ЗМСМА  с  3 /три/гласа “ЗА “възнаграждение от 365 лв. 

На основание чл.26, ал. 1,  от ЗМСМА  със  7 /седем /гласа “ЗА “възнаграждение от 300 

лв. 

Р Е Ш Е Н И Е       № 63 

 

Определят месечно възнаграждение на г-н Владислав Симов Симов – председател на 

ОбС – Антон в размер на 300 лв.считано от 01.01.2008 г.  

След изчерпането на втора точка се премина към разглеждането на трета точка от 

дневния ред :Изграждане на спирка в източния край на с. Антон – отчет на комисия. 

Г-н Мино Ленков запозна съветниците с проучването относно изграждането на 

спирка .Предложението на комисията е – спирката да бъде направена на източния 

край на селото до магазина на РПК. 

 

След кратки дебати относно  ефективността на  бъдещата спирка г-н Симов 

предложи  на гласуване предложението : 

На основание чл.21 ал1 т.23 със 7  /седем / гласа ЗА и 2  два гласа ПРОТИВ 

съветниците взеха следното :  

 

Р Е Ш Е Н И Е       № 64  

 

1.Да се обособи спирка в източния край на селото.След проучване на потока на 

пътуващите –да се реши дали спирката е ефективна или трябва да се премести на друго 

място.След окончателно решение относно местоположението да се  направи заслон и 

пейка   

2. Комисията по благоустройство да     запознае превозвачите на  маршрутни линии за 

решението на ОбС. 

 

Следваща точка е обсъждане структурата на Общинска администрация Антон,точката 

която  не се обсъди на предишното заседание.Съветниците бяха получили  на хартиен 

носител структурата . Кмета на Общинта направи своето представяне и поиска  да се 

направи преструкториране ,а именно : младши специалист Технически секретар от 

половин бройка да стане цяла. А отговорник по Гражданска защита – да стане половин 

бройка . 

 

На основание чл.21, ал. 1,  т.2 . от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

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

Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова 

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е       № 65 

 

Приемат предложението на кмета на общината  структурата да се пормени в следния 

вид .Дирекция АПОФСД- да се увели с половин бройка ,а Дирекция ТСУУП  да се 

намали с половин бройка. 

 

Следващата точка от дневния ред е отчет на комисия: Определяне на вестник за 

публикации на ОбС с. Антон . Комисията беше разгледала предложенията от весниците 

“ Камбана”  и  в.”Регион”.След кратки дебати ,съветниците решиха ,че  по- разумно 

решенията на ОбС да бъдат побликувани на сайта на Община Антон и на четирите 

табла за обяви.  

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

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

Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова 

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       № 66 

 

Отхвърлят направените предложения  от вестниците “Регион “и “Камбана “ и дават  

своето съгласие решенията на ОбС да бъдат своевременно  актуализирани във сайта на 

Община Антон и да бъдат разлепвани на таблата за обяви в седемдневен  срок след 

провеждане на заседанието на ОбС  

 

Г-н Симов премина към точка други и запозна съветниците с  молбата на г- жа Зоя 

Васева – гл специалист “ Строителство и кадастър “ в Община Антон .Тя  всекидневно 

пътува от Пирдоп до Антон и моли Общината като работодател да и поеме 80% от 

пътните и разноски.  

На основание чл.21, ал. 1,  т.23 . от ЗМСМА  с  7 /девет/гласа “ЗА “ и 2 /два /”ПРОТИВ  

взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е       № 67 

 

Дават своето  съгласие през 2008 год. частично да бъдат компенсирани транспортните 

разноски на пътуващита служителка  към общината  – Зоя Стефанова Васева с 80  на 

сто. 

        Действително извършените разходи да се удостоверяват с билети и/или карти 

придружени с фактури, като дължината в едната посока не следва да надвишава 60 км. 

 

Следвата молба е от Мария Цончева Тасева – медицинска сестра в с. Антон ,пътуваща 

всекидневно от Пирдоп до Антон. Тъй като тя не е  в трудови правоотношения с 

Общината и вече съветниците бяха взели подобно решение от миналите сесии за 

всички пътуващи от Пирдоп към Антон, но поради естеството и на работа  свързана със 

здравеопазването . 

На основание чл.21, ал. 1,  т.23 . от ЗМСМА  с  7 /девет/гласа “ЗА “ и 2 /два /”ПРОТИВ  

взеха следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е       №  68 

 

Да се направи предложение на превозвача на маршрутната линия Антон- София ф-ма 

“ Клюнчев “- ООД да направи намаление  на мед . сестра Мария Тасева поради 

естеството и на работа и във връзка с качественото медицинско обслужване на 

жителите  на Община Антон . 

 

Г-н Гарчев запозна съветниците с предложение получено от Община Чавдар за участие 

на Община Антон в бъдеща  “ Асоциация на  общините – собственици на гори и земи 

от горския фонд на република България” 

 

На основание чл.21, ал. 1,  т.15 . от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

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

Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова 

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       № 69 

 

Дават своето съгласие Община Антон  да стане члена на  “ Асоциация на  общините – 

собственици на гори и земи от горския фонд на република България” 

 

Следващата молба е от Нено Гарчев собственик на заведение “Гарчев хан.”,неговата 

молба е за удължаване на работното време на ресторанта . 

 

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

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

Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова 

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №     70 

 

Разрешават непрекъснато работно време  на ресторант “Гарчев хан “ намиращ се на 

главен път І-6 София –Бургас .Запазват си правото при оплакване от страна на съседите 

за нарушаване на обществения ред същото да бъде  отнето . 

 

Следвааща молба от  живеещите на ул.”Лиска” – те желаят  да бъдат включени във 

канализационата мрежа на Община Антон. 

Г-н Гарчев запозна съветниците ,че на този етап предвидени средства за канализация 

няма,но има идеен проект за  построяване на пречиствателна станция , заедно с 

канализационна мрежа ,чието построяване ще се осъщесви пред близките 1 - 2 години . 

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

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

Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова 

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е     №     71 

 

Отхвърлят искането на живещите на ул. Лиска “ за включване в канализационната 

мрежа. Комисия по устройство на територията, пътната и селищна мрежа, околна среда 

и благоустрояване да проучи нуждите на живеещите на ул. “ Лиска “ Дават правото  на 

Председателя на ОбСъвет – г-н Владислав Симов  да отговори писмено и да разясни  на 

жителите отчета на комисията и решението на ОбС –Антон . 

 

Всяка година съветниците приемат  програма за  интеграция на етническите 

малцинства  в Община Антон .И тази година за период от 2008 до 2009 година трябва 

да се приеме такава програма . 

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

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

Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова 

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №     72 

 

Приемат “Общинска програма  за  интеграция на етническите малцинства  в Община 

Антон “. за период от 2008 до 2009 година  . 

 

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

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

Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова 

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №     73 

 

Приемат “Общински план  за защина при бедствия  “ за период от 2008 до 2009 година .  

 

Последната молба е от председателя на Общинския съвет г-н Владислав Симов .Поради 

факта ,че той лично е заитересован от решението на ОбС, председателството на сесията 

бе прието от г-н  Тодор Димов Янакиев .Г-н Янакиев  запозна съветниците  с молбата 

на г-н Симов за наемане на  2 кв. метра площ от имот №156024 намиращо се  в 

землището на с. Антон .Площта от 2 кв. м. са нужни за поставяне на рекламен билборд . 

  

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

Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, 

Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай 

Иванов Маджаров   взеха следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е     №     74 

 

 

Дават своето съгласие кмета да проведе  търг за отдаване под наем на 2 кв. м.  площ за 

поставяне на  билборд ,представляващо масище ,мера за срок от 5 години  и определят 

първоначална тръжна цена на  такса   от 5 лв. на декар . 

 

Г-н Симов  благодари на съветниците и пое отново председателството .Той подложи на 

коментар  отсъствието на г- н Любомир Гарчев, който в три последователни заседания 

и две комисии не присъства.Съветниците  решиха ,че  е най – добре г-н Любомир 

Гарчев да се покани най – официално на следващато заседание и да даде своето 

становище за отсъствието си  или пък своята молба за  освобождаване . 

 

След изчерпване на дневния ред г- н Симов закри заседанието в 20,45 часа . 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                       /Владислав Симов / 

 

 

       ПРОТОКОЛЧИК : 

            /Елена Николова / 

 

 

 


