
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 

№  2 

 

 

             Днес, 18.11.2011 г./петък / от 18.00 часа на основание чл.23 ал.4 т. 1 от 

Закона за местното самооуправление и местната администрация   в  ритуалната зала 

на читалище “Христо Ботев“ с. Антон се проведе редовно   заседание на ОбС – Антон 

при следния дневен ред: 

 

1. Приемане на Правилник на Общински съвет   

2. Определяне на  постоянни  комисии към общински съвет 

3. Приемане на размера на  възнагражденията на Кмета, Председателя 

на общински съвет и общинските съветници. 

4. Избор на представител за член на Областен съвет за развитие и 

Избор на  представители в общото събрание на НСОРБ  

5. Други . 

 

 

На заседанието присъстваха : 

1. Татяна Александрова Семкова –Председател на общинския съвет  

2. Стоил Митков Карагьозов    – съветник 

3. Маруся Николова Атанасова  - съветник  

4. Радка Динкова Христова – съветник 

5. Иван Ненчев Червенков - съветник 

6. Цвятко Райков Лумбев - съветник 

7. Сашо Найденов Александров –съветник 

8. Мино Ленков Димитров- съветник 

9. Николай Дончев Дончев – съветник 

10. Донка Маринова Николова – съветник  

11. Стоян Иванов Гарчев – съветник  

 

На заседанието пръсъстваха и  г-жа Цонка Николова Гешева- Кмет на Община Антон,  

Цветелина Костова –секретар ,Мария Вътева – главен счетоводител  и много жители 

на общината . 

Заседанието беше открито в 18,15 ч. от председателя на Общинския съвет г-жа  

Татяна Семкова  

Г-жа  Семкова   , попита дали има предложение за промяна  на така  предложения  

дневния ред . 

Г-жа  Семкова  даде предложение за промяна: а именно т. 4 да се раздели на две 

точки и  да стане и т. 5 . Дневния ред придоби следния вид: 

1. Приемане на Правилник на Общински съвет   

2. Определяне на  постоянни  комисии към общински съвет 

3. Приемане на размера на  възнагражденията на Кмета, Председателя на 

общински съвет и общинските съветници. 

4. Избор на представител за член на Областен съвет за развитие  

5.  Избор на  представители в общото събрание на НСОРБ  

6. Други 

 

Дневния ред беше гласуван и приет за всяка една от точките със 11/единадесет/ 

гласа«ЗА»  

По първа точка от дневния ред - Приемане на Правилник на Общински съвет 

Г- жа Семкова : давам думата за предложения и  разисквания върху  стария 

Правилник ,който имате като материал . 

Първо аз ще кажа моите  предложения : 



В чл.37 ал. 1 да се допълни новата комисия по закона за предотвартяване и 

разкриване на интереси като комисия  номер 4  предложение  към комисия  № 3 да 

се прибави и земеделието . 

Г-н Димитров : не  мислите ли ,че тази комисия ще бъде доста  натоварена като се 

прибави  и земеделието  

Г-жа Семкова : ще привлечем и външни специалисти ,които ще помагат за дейността 

на комисията . 

Още едно допълнение към правилника към чл.22 да се  допълни т. 5 – “Да се 

изключват телефоните ,а при невъзможност да бъдат оставени на безшумен режим.” 

Г-жа Атанасова-  по чл. 4 ал 1 Общинския съвет  заседава в  ритуаланата зала на НЧ 

“Христо Ботев “  с.Антон, а не в сградата на Общинска администрация . 

Г-н Карагьозов – по чл.93 ал. 3 Преписите от оригинала да се издава от  секретаря 

на Общинския съвет ,а не от секретаря на общината . 

След като нямаше други предложения се пристъпи към гласуване на измененията  по 

новия правилник .Гласува се  за всички изменения общо. 

 

   На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА с 11 / единадесет  / гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  

Радка Динкова Христова ,Иван Ненчев Червенков ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо 

Найденов Александров, Мино Ленков Димитров,Николай Дончев Дончев, Донка 

Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    3 

 

Променят в глава първа  чл. 4 ал. 1 било : Чл. 4. (1) Общинският съвет се състои от 

11 /единадесет/ съветници и заседава в сградата на Общинската администрация 

всеки последен четвъртък от месеца от 18.00 часа през зимния период и от 20.00 

часа през летния период.  

Чл. 4. (1) Общинският съвет се състои от 11 /единадесет/ съветници и заседава в  

ритуалната зала на НЧ “Христо Ботев “  с.Антон, всеки последен четвъртък от месеца 

от 18.00 часа през зимния период и от 20.00 часа през летния период.  

Допълва се глава пета - чл.22 ал. 1 с т. 5 “Да се изключват телефоните ,а при 

невъзможност да бъдат оставени на безшумен режим.” 

В  глава шеста чл.37 ал. 1 се допълва : по т. 3  и земеделие и т. 4 става комисия по 

чл. 25 ал. 2 т. 3 от Закона за предотвартяване и разкриване на интереси . 

 В глава девета се променя  чл. 93 ал.3 било : Препис от оригинала се издава с 

разрешение на председателя на общинския съвет и се заверява от секретаря на 

общината.Става :Препис от оригинала се издава с разрешение на Председателя на 

общинския съвет и се заверява от секретаря на общинския съвет . 

Правилника да бъде променен и изпратен на Областна администрация . 

След изчерпване на първа точка се премина към т. 2  

Определяне на  постоянни  комисии към общински съвет . 

От току що приетия Правилник е ясно ,че общински съвет трябва да има 4 /четири/ 

комисии . 

Г-жа Семкова призова съветниците да гласуват  за приемането на 4 броя постоянни 

комиисии и тяхното наименование а именно : 

 
1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба; 

2. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална 

политика; 

3. Комисия по устройство на територията, пътната и селищна мрежа, 

околна среда , благоустрояване и земеделие  

4. Комисия  по чл. 25 ал.2 т.3 от Закона  за предотвартяване и 

разкриване на интереси  

 
   На основание чл. 21, ал. 1 т. 1 и чл. 48 ал.1  от ЗМСМА с 11 / единадесет  / 

гласа “ ЗА “Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся 



Николова Атанасова  Радка Динкова Христова ,Иван Ненчев Червенков ,Цвятко 

Райков Лумбев,Сашо Найденов Александров, Мино Ленков Димитров,Николай 

Дончев Дончев, Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха 

следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    4 

 

Приемат 4 / четири  / постоянни комисии на Общински съвет Антон както следва : 

 
1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба; 

2. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика; 

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

благоустрояване и земеделие  

4. Комисия  по чл. 25 ал.2 т.3 от Закона  за предотвартяване и разкриване на 

интереси. 

 

Г-жа Семкова : Трябва да се изберат  членове на комисиите.Първо моля за вашето 

предложение за членове на комисия № 1 -Комисия по бюджет, финанси, икономика, 

нормативна уредба. 

Бяха предложени следните членове: Стоян Гарчев , Маруся Атанасова,Николай 

Дончев и Иван Червенков  

   На основание чл. 21, ал. 1 т. 1  от ЗМСМА с 11 / единадесет  / гласа “ ЗА 

“Татяна Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова 

Атанасова  Радка Динкова Христова ,Иван Ненчев Червенков ,Цвятко Райков 

Лумбев,Сашо Найденов Александров, Мино Ленков Димитров,Николай Дончев 

Дончев, Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    5 

 

Приемат състава на постоянна комисия  по бюджет финанси ,   икономика и  

нормативна уредба  в четиричленен  състав и следните членове  

1. Стоян Иванов Гарчев  

2.Маруся Николова Атанасова  

3.Николай Дончев Дончев  

4.Иван Ненчев Червенков  

Следват  предложения за членовете на комисия № 2 Комисия по образование, 

култура, спорт, здравеопазване, социална политика; 

Бяха предложени  следните членове : Радка Христова ,Сашо Александров  и Татяна 

Семкова  

   На основание чл. 21, ал. 1 т. 1  от ЗМСМА с 11 / единадесет  / гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  

Радка Динкова Христова ,Иван Ненчев Червенков ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо 

Найденов Александров, Мино Ленков Димитров,Николай Дончев Дончев, Донка 

Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    6 

 

Приемат състава на постоянна комисия по образование, култура, спорт, 

здравеопазване, социална политика;в тричленен състав както следва : 

1. Радка Динкова Христова , 

2. Сашо Найденов  Александров   

3. Татяна Александрова Семкова  

Следват  предложения за членовете на комисия № 3 Комисия по устройство на 

територията, пътната и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване и 

земеделие  

Бяха предложени  следните членове:Мино Ленков Димитров ,Стоил Митков 

Карагьозов ,Цвятко  Райков Лумбев и Донка Маринова Николова  



 

   На основание чл. 21, ал. 1 т. 1  от ЗМСМА с 11 / единадесет  / гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  

Радка Динкова Христова ,Иван Ненчев Червенков ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо 

Найденов Александров, Мино Ленков Димитров,Николай Дончев Дончев, Донка 

Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    7 

 

Приемат състава на постоянна комисия  по устройство на територията, пътната и 

селищна мрежа, околна среда и благоустрояване и земеделие в четиричленен състав 

както следва : 

  

1.Мино Ленков Димитров  

2.Стоил Митков Карагьозов  

3.Цвятко  Райков Лумбев  

4.Донка Маринова Николова  

 

Последната комисия ,на коята трябва да се избере състава е Комисия  по чл. 25 ал.2 

т.3 от Закона  за предотвартяване и разкриване на интереси  

Предложението за тричленен състав както следва : 

1.Мино Ленков Димитров  

2.Татяна Александрова Семкова 

3.Донка Маринова Николова 

 

   На основание чл. 21, ал. 1 т. 1  от ЗМСМА с 11 / единадесет  / гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  

Радка Динкова Христова ,Иван Ненчев Червенков ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо 

Найденов Александров, Мино Ленков Димитров,Николай Дончев Дончев, Донка 

Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    8 

Приемат  състава на постоянната комисия по чл. 25 ал.2 т.3 от Закона  за 

предотвартяване и разкриване на интереси както следва : 

1.Мино Ленков Димитров  

2.Татяна Александрова Семкова 

3.Донка Маринова Николова 

- Комисията следва да извършва всички дейностти предвидени в Закона за 

предотвартяване и разкриване на конфликт на интереси, да създаде необходимата 

организация за подаване и обявяване на декларациите по чл.12 от ЗПРКИ в интернет 

страницата на общината и да подържа регистър на  подадените декларации. 

 

Г-жа Семкова :Трябва да пристъпим към избирането на председатели на комисите , 

моля за вашето предложение за председател на комисия №1 

За председател на комисията имаше две предложения: Първото на Стоян Гарчев и 

второта на  Маруся Атанасова .След направеното гласуване  

   На основание чл. 21, ал. 1 т. 1  от ЗМСМА с 8 / осем  / гласа “ ЗА “ и 3 /три / 

против Общинския съвет взе  следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    9 

 

Избират  от своя състав за председател на комисията  по бюджет, финанси, 

икономика, нормативна уредба г-жа Маруся Николова Атанасова  

 

Следват  предложения за председател  на комисия № 2 

Беше предложен  г-н Сашо Найденов. Други предложения нямаше . 

 



   На основание чл. 21, ал. 1 т. 1  от ЗМСМА с 11/ единадесет  / гласа “ ЗА 

Общинския съвет взе  следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    10 

 

Избират  от своя състав за председател на комисията по образование, култура, 

спорт, здравеопазване, социална политика; г-н Сашо Найденов Александров 

Следват  предложения за председател  на комисия № 3 

Имаше две предложения  Първото предложение е за Мино Ленков Димитров второто 

предложение  е за  Стоил Митков  Карагьозов . 

След направеното гласуване  

 

   На основание чл. 21, ал. 1 т. 1  от ЗМСМА с 7 / седем  / гласа “ ЗА “ и 4 /четири / 

против Общинския съвет взе  следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    11 

 

Избират от своя състав за председател на  постоянна комисия  по устройство на 

територията, пътната и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване и 

земеделие  Стоил Митков Карагьозов. 

 

Г-жа Семкова :  остана  изибрането на председател на последната комисия   по чл. 

25 ал.2 т.3 от Закона  за предотвартяване и разкриване на интереси. 

 

Първото предложение е за председател да бъде избрана г-жа Донка  Маринова 

Николова и второто предложение  е за  Мино Ленков Димитров  

 

   На основание чл. 21, ал. 1 т. 1  от ЗМСМА с 6 / шест  / гласа “ ЗА “4 

/четири/ПРОТИВ И 1 /един  / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  Общинския съвет взе  следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    12 

 

Избират от своя състав за председател на  постоянна комисия  комисия   по чл. 25 

ал.2 т.3 от Закона  за предотвартяване и разкриване на интереси г-жа Донка  

Маринова Николова . 

 

След приключване на  третата точка  се преминава към трета точка  

 

Приемане на размера на  възнагражденията на Кмета, Председателя на общински 

съвет и общинските съветници. 

Съветниците се бяха запознали с докладна от г-жа Гешева с Вх № 326/11.11.2011 г. 

Предложението на г-жа Гешева  е възнаграждението на кмета да е в размер 1180 лв. 

Г-жа Семкова предложи да се гласува  трудовото  възнаграждение на кмета на 

община Антон .  

 

   На основание чл. 21, ал.1 т.5  от ЗМСМА с 11 / единадесет  / гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  

Радка Динкова Христова ,Иван Ненчев Червенков ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо 

Найденов Александров, Мино Ленков Димитров,Николай Дончев Дончев, Донка 

Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    13 

 

Определят  размера на  основно трудово възнаграждение на кмета на Община 

Антон  в размер на 1180.00 / хиляда сто и осемдесет / лева 



 

Във същата докладна  има предложение и за  възнаграждението на  

Председседателя на Общинския съвет в размер на 320 лв. при четиричасов 

работен ден . 

Г.жа Семкова предложи да се гласува така  предложеното възнаграждение. 

 

   На основание чл. 26, ал.1  ЗМСМА с 11 / единадесет  / гласа “ ЗА “Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  

Радка Динкова Христова ,Иван Ненчев Червенков ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо 

Найденов Александров, Мино Ленков Димитров,Николай Дончев Дончев, Донка 

Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    14 

 

 

Определят възнаграждение на  председателя на Общински съвет  -Антон  в размер 

на 320 /триста  и двадесет /лв. при четиричасов работен ден . 

 

Г-жа Семкова : по трета точка от докладната трябва да  се определи 

възнаграждението на общинските съветници.Г-жа Гешева  в докладната си  е 

предложила максимален размер на  възнаграждението на съветниците  в размер на 

20% от  средна брутна  на последните три месеца на общинска администрация  

което е в размер на 126 лв.Моля за предложения : 

Николай Дончев : моето предложение е  възнагражденията на общинските 

съветници да бъдат 30 лв. на заседание на общински съвет и 30лв. на заседание на 

комисия  и да останат до края на мандата в такъв размер . 

Стоил Карагьозов: Моето  предложение е   възнагражденията да са по 30 лв на 

заседание,но до края на бюджетната 2011 г. поради  вече приетия бюджет и ако има 

актуализация, то тя  да стане  в началото на Бюджет 2012 г. 

Г-жа Семкова предложи да се гласуват дадените  предложения . 

Първо се гласува  предложението на Николай  Дончев ,а именно да се приемат 

следните  възнаграждения 30 лева на  заседание на съвета и 30 лв на заседание на 

комисия. 

 

На основание чл.34, ал. 1, ал.2 от ЗМСМА  с  7/седем / гласа “ЗА “ и 4/четири / гласа 

“ ПРОТИВ “ Общинския съвет  приема следното:  

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    15 

 

Определят  възнагражденията  на общинските съветници както следва:  

� 30 лв. на заседание на  общински съвет  

� 30 лв. на заседание на комисия. 

 

Преминава се към разглеждане на 4 точка от дневния ред  

 

Избор на представител за член на Областен съвет за развитие  във връзка с писмо 

рег. № 00.00-24 / 08.11.2011 г. от Областна админисрация на Софийска област  

Г-н Гарчев като бивш кмет на Община Антон  и познаващ традициите за избор на 

представители предложи : 

За представител да се избере Кмета, а при негово остъствие  Председателя на ОбС-

Антон  

 

На основание чл.21, ал. 1, т.15 от ЗМСМА във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за 

регионално развитие с  11/единадесет / гласа “ЗА “Татяна Александрова Семков, 

Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  Радка Динкова Христова 

,Иван Ненчев Червенков ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо Найденов Александров, 



Мино Ленков Димитров,Николай Дончев Дончев, Донка Маринова Николова и  

Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    16 

 

 

Определя представител за член на Областен съвет за развитие при  Софийска област 

г-жа Цонка Николова Гешева – Кмет на Община Антон, а при нейно отсъствие г-жа 

Татяна Александрова Семкова – Председател на ОбС –Антон.  

 

По точка пета  за определяне  на делегат в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България  

Г-н Гарчев отново предложи за делегати да бъдат избрани Кмета на Община Антон  и 

председателя на Общински съвет –Антон . 

 

На основание чл.21, ал. 1, т.15 и чл. 25, т.6 от от ЗМСМА ,във връзка с член 12,ал.2 

и чл.27 ал1 от устава на НСОРБ,   с  11/единадесет / гласа “ЗА “  Татяна 

Александрова Семкова Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  Радка 

Динкова Христова ,Иван Ненчев Червенков ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо Найденов 

Александров, Мино Ленков Димитров,Николай Дончев Дончев, Донка Маринова 

Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    17 

 

 

Определят за представител  на Община Антон в  Общото събрание на Национално 

сдружение на Общините в  Република България както следва : 

Цонка Николова Гешева – Кмет на Община Антон  за  делегат 

Татяна Александрова Семкова  – Председател на ОбС –Антон за   делегат  

 
В точка други  се разгледа докладна записка с Вх. № В4-335 от 15.11.2011 г. от г-жа 

Гешева, във връзка с  проявен интерес  за закупуване на   стари водопроводни 

железни тръби ,извадени от стар водопровод . 

 

 

На основание чл.21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА ,с  11/единадесет / гласа “ЗА “  Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  

Радка Динкова Христова ,Иван Ненчев Червенков ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо 

Найденов Александров, Мино Ленков Димитров,Николай Дончев Дончев, Донка 

Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    18 

 

Дават  правото на кмета със своя заповед да назначи  комисия ,която да измери 

опише  и бракува  старите железни тръби и определи цена ,не по малка  от цената 

на вторични суровини и ги  предложи за продажба. 

 

Втората докладна е отново от г-жа Гешева във връзка с актуализиране на годишната 

програма за управление с общинското имущество. 

 Г- Жа Гешева :Още в началото на мандата ми, се получи заявление от д-р Болчев  

за наемане под наем  на помещения в Здравен дом за упражняване на  лекарска 

практика .Предложението ми да се отдадат под наем свободните  стаи на втория 

етаж в Здравен дом за   здравни кабинети. За целта е необходимо да се актуализира  

годишната програма за управление на общинското имущество в частта си за 

отдаване под наем . 

На 07.11.2011 година качихме  актуализираната програма на сайта на общината и я 

закачихме на информационното табло за запознаване на населението . 



Моля за Вашето решение да се актуализира  програмата и да се отдаде под наем без 

търг съгласно чл.15 от Наредбата за управление  и разпореждане с общинска 

собственост  и чл.17 т. 4 от ЗМСМА 

 
На основание чл.21, ал. 1, т.8; от ЗМСМА , т.8 ал. 10 от Закона за общинската 

собственост с  11/единадесет / гласа “ЗА “  Татяна Александрова Семкова, Стоил 

Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  Радка Динкова Христова ,Иван 

Ненчев Червенков ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо Найденов Александров, Мино 

Ленков Димитров,Николай Дончев Дончев, Донка Маринова Николова и  Стоян 

Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    19 

 

1.Актуализират   годишната програма за управление с общинското имущество в 

частта си за отдаване под наем и допълват : 

 
12 Женска и детска консултация    в  Здравен дом 

ІІ етаж  
45 Лекарски  кабинет 15 лв.  за 

м.  
ХІІ.2011г.  

2.Актуализираната програмата да се изпрати на областта администрация  за 

сведение . 

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8; от ЗМСМА , чл.15 от Наредбата за управление  и 

разпореждане с общинска собственост  и чл.17 т. 4 от ЗМСМА с  11/единадесет / 

гласа “ЗА “  Татяна Александрова Семкова Стоил Митков Карагьозов ,Маруся 

Николова Атанасова  Радка Динкова Христова ,Иван Ненчев Червенков ,Цвятко 

Райков Лумбев,Сашо Найденов Александров, Мино Ленков Димитров,Николай Дончев 

Дончев, Донка Маринова Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №   20 

 

Дават правото на кмета да сключи договор за наем с д-р Николай Болчев  за срок от 

3 години  и определят наемна цена от 15 лв на месец . 

 

Г-жа Гешева запозна съветниците, че поради започнало осъществаване на  проект 

“Реконструкция на площад “, трябва да се събори  бараката намираща се в УПИ - ІІ 

кв.45 по Регулационния план на село Антон , одобрен със  Заповед 2356 от 1966 г. 

отреден за  “Градина и  Здравен дом”  Събарянето ща се извърши от фирмата –

изпълнител но проект “ Реконструкция на площад “  

 

 

На основание чл.21, ал. 1, т.23; от ЗМСМА ,  11/единадесет / гласа “ЗА “  Татяна 

Александрова Семкова Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  Радка 

Динкова Христова ,Иван Ненчев Червенков ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо Найденов 

Александров, Мино Ленков Димитров,Николай Дончев Дончев, Донка Маринова 

Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    21 

 

Дават правото на кмета да събори бараката намираща се в УПИ - ІІ кв.45 по 

Регулационния план на село Антон , одобрен със  Заповед 2356 от 1966 г. отреден за  

“Градина и  Здравен дом”    

 

 



Последната докладна  е свързана с  изпълнителен лист от 12.05.2011 г. от Софийски 

окръжен съд.Общината е осъдена  със сумата от 456 675,15 ( четиристотин  педесет 

и шест хиляди  шестотин седемедесет и пет  лева и 15 ст.) 

Г-жа Гешева иска да и се делегират правата за по нататъшни действия във връзка  с 

изплащането на тези суми.След кратки дебати се стигна до единно мнение ,а именно 

да се проведе консултация с юрист за завеждане на дело и възтановяване на  сумата 

  

 

На основание чл.21, ал. 1, т.23; от ЗМСМА ,  11/единадесет / гласа “ЗА “  Татяна 

Александрова Семкова Стоил Митков Карагьозов ,Маруся Николова Атанасова  Радка 

Динкова Христова ,Иван Ненчев Червенков ,Цвятко Райков Лумбев,Сашо Найденов 

Александров, Мино Ленков Димитров,Николай Дончев Дончев, Донка Маринова 

Николова и  Стоян Иванов Гарчев  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    22 

 

Дават правото на кмета да извърши необходимите действия за консултация с юрист 

за правилното решение , относно изпълнителен лист  от Софийски окръжен съд. 

Г-жа Гешева запозна съветниците ,че считано то 01.12.2011 г. по взаимно съгласие  

се прекратява договора с досегашния юрист  адв. Мариян Минков и се подписва  

договор с адвокат Пенчев. 

 

Има постъпила молба от Мария Илиева Стефанова за отпускане на еднократна 

помощ.С решение на Общинския съвет от минал мандат тези молби  първо 

преминавот през комисия по социална политика. Молбата остава за разглеждане за 

следващо заседание след  предложение на  Комисия по образование, култура, спорт, 

здравеопазване, социална политика; 

След приключване на дневния ред г-жа Семкова закри заседанието в 21,30 ч. 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-АНТОН : 

         / Татяна Семкова / 

     

 

 

      ПРОТОКОЛЧИК :    

  

         / Елена Николова / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


