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П Р О Т О К О Л 
№  1 

 
 

             Днес, 03.11.2011 г./четвъртък / от 11.00 часа на основание чл.23 ал.1 от Закона за 
местното самооуправление и местната администрация и във връзка   със Заповед  № ОА 
301 от 28.10.2011 г.на Областния управител  в  ритуалната зала на читалище “Христо 
Ботев“ с. Антон се проведе първото  заседание на ОбС – Антон при следния дневен ред: 
 

1. Полагане на клетва на новоизбрания кмет на Община Антон  
2. Полагане на клетва на новоизбраните общински съветници. 
3. Избор на председател на общински съвет . 

 
 

На заседанието присъстваха : Г- н Красимир Живков- Областен управител на 
Софийска област,  – Софийска област, г-жа Мая Цанова – главен секретар на Софийска 
област, новоизбаният кмет на Община Антон г-жа Цонка Николова Гешева   и 
новоизбраните съветници : 

1. Татяна Александрова Семкова –съветник 
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  

Присъстваха: Общинската  избирателна комисия, жители  и гости на  с. Антон . В 11,00 
часа  г- н Живков  откри първото заседание на Общинския съвет Антон 2011- 2015 г. и 
като длъжностно лице   прикани новоизбрания кмет Г-жа Гешева да положи клетва :  
“Заклевам се  в името на република България  да спазвам конституцията и законите на 
страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на 
община Антон и работя за тяхното благоденствие” и  подписа  клетвения  лист . 
Г- н Гарчев ,като досегашен кмет на Общината и настоящ общински  съветник  връчи 
на г-жа Гешева  плакет с изобразен герба на община Антон и пожела много успехи в 
предстоящия мандат . 
Г-жа Гешева благодари  и обеща ,че ще довърши започнатото от г- н Гарчев и 
предишния Общински съвет и се надява на ползотворна работа и от сегашния 
Общински съвет  
След това г- н Живков прикани  всички общински съветници да станат  прави и 
положат   клетва със същото съдържание . 
Г- н Живков уведоми съветниците ,че на  г-н Стоян Гарчев се пада честта   да води 
първото заседание, а по точно третата точка  – а именно избор на  председател на 
Общински съвет. 
Г-н Гарчев  даде думата на  съветниците за  предложение за избор  на комисия  по 
избора на  председател на ОбС  – и предложи председател на комисията да е  Мино 



Ленков Димитров .Другите предложения бяха за членове : Донка Маринова Николова и 
Радка  Динкова Христова  
На основание чл. 21,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 ДимитровНиколай Дончев Дончев, Донка Маринова 
Николова и Стоян Иванов Гарчев   беше взето следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 1 
 

Определят времменна  комисия,която да проведе избор на Председател на 
новоизбрания ОбС- Антон  във състав : 
Председател : Мино Ленков Димитров  
и членове: 
  1. Донка Маринова Николова   
  2. Радка Динкова Христова  
 
Г-н Гарчев  даде думата на съветниците за предложения за председател на ОбС –Антон  
   Мино Ленков  Димитров  предложи Стоян Иванов Гарчев  
  Стоил Митков Карагьозов  предложи Татяна Александрова Семкова  
Комисията по избора   подготви необходимите бюлетини , пликове и урна. Г-н 
Димитров  обясни начина на гласуване и всеки един съветник пусна  своя глас и се 
подписа в  списъка . 
След  преброяване на  пуснатите  бюлетини  резултата е следния : 
За  Татяна Александрова Семкова – 6 гласа 
За Стоян Иванов Гарчев -5 гласа 
Съгласно ЗМСМА – избора за председател  на ОбС е валиден при получени  повече от 
половината гласове на общия брой общински съветници и беше  излъчен победител, а 
именно  Татяна Александрова Семкова е новия председател на ОбС –Антон  
Г-жа Семкова благодари за доверието и увери всички ,че ще работи за благото на 
община Антон  
На основание чл.24 ал. 1 от ЗМСМА  с 6/ шест / гласа”ЗА” и 5/ пет / гласа – “ПРОТИВ 
след тайно гласуване Общинския съвет  взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 2 
 

Избират от своя състав г-жа Татяна Александрова Семкова  за Председател  на 
Общински съвет Антон 2011-2015 година . 
 
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито . 
 
 
 
 
       ПРОТОКОЛЧИК : 
            /Елена Николова / 
 
 


