
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  

№ 1 4  

 

Днес, 26.11.2020 година /четвъртък/ от 18:00 часа, на основание чл.28 а, ал.3.,  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, в сградата на НЧ 

„Христо Ботев - 1925” с. Антон, II-ри етаж, Ритуална зала, се проведе редовно онлайн  

заседание на Общински съвет – Антон, при следния дневен ред: 

1. Отчет  за отдадените  под наем  поземлени имоти с начин на трайно ползване 

”пасища,мери” публична общинска собственост, намиращи  се в землището на 

община Антон 

2. Други. 

 

 

В  заседанието взеха участие  съветниците:  

1. Симеон Георгиев Симов- Председател  

2. Мино Ленков Димитров 

3. Николай Иванов Маджаров  

4. Николай Иванов Николов 

5. Цвятко Георгиев Лумбев 

6. Георги Тотов Лазаров  

7. Иван Красимиров Петков 

8. Цветан Георгиев Маринов 

9. Христо Кънчев Кънчев 

10. Цветан Николов Христов 

 

Не взе участие съветника Нели Цветанова Георгиева поради болест 

 

Присъстваха също Андрей Симов – Кмет на Община Антон. 

 

Заседанието беше открито в 18:00 часа от г-н Симеон Симов. Съветниците  

гласуваха  и приеха с 10 (десет) гласа „ЗА” така предложения дневен ред 

  

 

Заседанието започна с разглеждане на точка 1 – Отчет  за отдадените  под наем  

поземлени имоти с начин на трайно ползване ”пасища,мери” публична общинска 

собственост, намиращи  се в землището на община Антон 

 

Съветниците разгледаха информация с Вх. № 77/19.11.2020 г. и нямаха въпроси . 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация, с 10 (десет) гласа „ЗА” на Симеон Георгиев Симов, Мино Ленков 

Димитров, Николай Иванов Маджаров, Николай Иванов Николов, Иван Красимиров 

ПетковЦвятко Георгиев Лумбев, Георги Тотов Лазаров , Цветан Георгиев Маринов, 

Христо Кънчев Кънчев и Цветан Николов Христов, Общински съвет – Антон взе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 3 8  

 



 Общински съвет Антон приема информацията за отдадените  под наем  поземлени 

имоти с начин на трайно ползване ”пасища,мери” публична общинска собственост, 

намиращи  се в землището на община Антон 

 

 

 

 

 По точка 2 – други 

Кмета на общината г- н Андрей Симов предложи своя докладна с вх. №76/18.11.2020 г. 

относно приемане на Културен и празничен календар  на община Антон за 2021 г. 

 

Тъй като нямаше други обсъждания съветниците преминаха към гласуване. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация, с 10 (десет) гласа „ЗА” на Симеон Георгиев Симов, Мино Ленков 

Димитров, Николай Иванов Маджаров, Николай Иванов Николов, Иван Красимиров 

Петков,Цвятко Георгиев Лумбев, Георги Тотов Лазаров , Цветан Георгиев Маринов, 

Христо Кънчев Кънчев и Цветан Николов Христов, Общински съвет – Антон взе 

следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 3 9  

 

 

Приема  Културен и празничен  календар за Община Антон  за 2021 г. 

 

 

 

В изпълнение  на чл. 26а , ал. 2 от Закона на народните читалища, председателя на 

Читалищното настоятелство при  НЧ“Христо Ботев-1925 внесе докладна записка   с 

Вх.№574/17.11.2020 г. относно приетата  с Решение № 49от Протокол № 13/09.11.2020 

г. на читалищното настоятелство Годишна  програма за развитие на читалищната 

дейност за 2021 г. и   Културен   календар   за 2021 г. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация, чл26 а , ал. 2 от Закона на народните читалища с 10 (десет) гласа „ЗА” 

на Симеон Георгиев Симов, Мино Ленков Димитров, Николай Иванов Маджаров, 

Николай Иванов Николов, Иван Красимиров Петков,Цвятко Георгиев Лумбев, Георги 

Тотов Лазаров , Цветан Георгиев Маринов, Христо Кънчев Кънчев и Цветан Николов 

Христов, Общински съвет – Антон взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 4 0  

 

Приема  Годишна  програма за развитие на читалищната дейност за 2021 г. и   

Културен   календар   за 2021 г. 

Следващата  докладна записка е №78/19.11.2020 г. относно предоставяне на 

имоти – полски пътища , попадащи в масиви за ползване   по чл. 37 в ал. 16 от ЗСПЗЗ. 

Председателя на общинския съвет  г-н Симеон  Симов  заяви ,че ще гласува 

въздържал се поради факта ,че  той също е подал  такова заявление. 



Тъй като нямаше коментари и обсъждания, г-н Симеон Симов прикани 

съветниците да гласуват. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация,чл.37 в,ал.16 и ал.10 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, чл. 75 б, ал.2 от правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и искане  от 

Областна дирекция Земеделие София област       с 9 (девет) гласа „ЗА”, Мино Ленков 

Димитров, Николай Иванов Маджаров, Николай Иванов Николов, Иван Красимиров 

Петков Цвятко Георгиев Лумбев, Георги Тотов Лазаров , Цветан Георгиев Маринов, 

Христо Кънчев Кънчев и Цветан Николов Христов, и 1/един/ въздържал се на Симеон 

Георгиев Симов, Общински съвет – Антон взе следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 4 1  

 

 

Предоставя за ползване имоти- полски пътища, попадащи в масивите за ползване на 

територията на община Антон,за стопанската 2020/2021 г.  по цена в размер на 

средното годишно рентно плащане за съответното  землище включена в заповедта на 

областна Дирекция „Земеделие" София област – ПО-09-474-3 от 30.09.2020 г. 

 

 

Следващата докладна е с Вх. № 81/20.11.2020 г.относно взимане на 

предварително  решение за изготвяне на експертна оценка  за определяне на пазарна 

цена за учредяване на отстъпено право на строеж в УПИ- I-792 кв.78 по регулационния 

план на с. Антон. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, с10 (десет) гласа „ЗА” на Симеон Георгиев Симов, Мино Ленков 

Димитров, Николай Иванов Маджаров, Иван Красимиров Петков,Цвятко Георгиев 

Лумбев, Георги Тотов Лазаров , Цветан Георгиев Маринов, Христо Кънчев Кънчев и 

Цветан Николов Христов, Николай Иванов Николов Общински съвет – Антон взе 

следното: 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 4 2  

 

1.Дава предварително съгласие за учредяване  на отстъпено право на строеж в 

УПИ- I-792 кв.78 по регулационния план на с. Антон. 

2.Дава  право на кмета на община Антон да възложи изготвянето на експертна 

оценка за определяне на пазарна цена за учредяване на отстъпено право на строеж в  

УПИ- I-792 кв.78 по регулационния план на с. Антон. 

 

Следва докладна № 80/20.11.2020 г.Във връзка с  дискусия  на сесия на ОбС- 

Антон , проведена на 29.10.2020 г. на съветниците се предостави информация , относно 

проект за изграждане на сградно водопроводно отклонение за поземлен имот  с 

иденфикатор 00504.114.13 по КККР за землището на община Антон.Целта на проекта е 

да се изгради сградно водопроводно отклонение за питейно битови нужди,което да се 

свърже с изграден външен водопровод, разположен северно от имота.Трасето на 



водопроводното  отклонение е проектирано  да преминава основно по дължината на 

поземлени имоти №00504.105.29 и 00504.106.41общинска публична собственост с 

НТП-за местен път,съгласно представен парцеларен план. Точката на присъединяване 

на отклонението към външния водопровод ще при пресичането на общински път SFO 

1002 и отклонението  за петролна база Антон Предвиденото количество е за 

осигуряване на вода само за питейни нужди. 

Николай Николов изрази съмнение,че ще се ползва водата само за питейни 

нужди.При евентуално затопляне и свършване на  водата в басейните да не се използва 

питейната вода за охлаждане на резервоарите.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, с 9 (девет) гласа „ЗА” на Симеон Георгиев Симов, Мино Ленков 

Димитров, Николай Иванов Маджаров, Иван Красимиров Петков,Цвятко Георгиев 

Лумбев, Георги Тотов Лазаров , Цветан Георгиев Маринов, Христо Кънчев Кънчев и 

Цветан Николов Христов,и 1 /един/ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ , Николай Иванов Николов 

Общински съвет – Антон взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 4 3  

 

 

 

Приема така предоставената информация относно проект  за изграждане на 

сградно водопроводно отклонение за поземлен имот  с иденфикатор 00504.114.13 по 

КККР за землището на община Антон. 

 

 По Докладна записка №82/ 20.11.2020 година относно 

одобряване на  Подробен устройствен план- план за застрояване/ПУП-ПЗ/ 

за  поземлен имот  с иденфикатор 00504.114.13 по КККР за землището на 

община Антон. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, с10 (десет) гласа „ЗА” на Симеон Георгиев Симов, Мино Ленков 

Димитров, Николай Иванов Маджаров, Иван Красимиров Петков,Цвятко Георгиев 

Лумбев, Георги Тотов Лазаров , Цветан Георгиев Маринов, Христо Кънчев Кънчев и 

Цветан Николов Христов, Николай Иванов Николов Общински съвет – Антон взе 

следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 4 4  

 

Одобрява представения проект на Подробен устройствен план- план за 

застрояване/ПУП-ПЗ/ за  поземлен имот  с иденфикатор 00504.114.13 публична 

държавна собственост  по КККР за землището на община Антон с предоставени 

права за управление  на Държавна агенция ”Държавен резерв и военновременни 

запаси” 

 

 По Докладна записка № 182/ 20.11.2020 година относно 

разкриване на трета смесена  дневна група в Детска градина Българче с. 

Антон. 

 



На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.6 ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация,във връзка  с чл.6 ал.1т.2и ал.2 т.2 чл14 ал.1от Наредба № 26/2008 за 

устройство  и дейността  на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания 

към тях, чл.119 ал. 2 от закона за здравето  с 9 (девет) гласа „ЗА” Симеон Георгиев 

Симов, Мино Ленков Димитров, Николай Иванов Маджаров, Иван Красимиров 

Петков,Цвятко Георгиев Лумбев, , Цветан Георгиев Маринов, Христо Кънчев Кънчев и 

Цветан Николов Христов, Николай Иванов Николови 1 въздържал се Георги Тотов 

Лазаров Общински съвет – Антон взе следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 4 5  

 

1. Дава съгласие за разкриване на трета  смесена дневна яслена група от 8 до 

16 деца на възраст  от 10 месеца до три  години в детска градина“Българче 

„ , считано от датата на  влизане в сила на решението на Общински съвет  

Антон. 

2. Утвърждават се 4 щатни бройки персонал за обслужване на  децата- 2 

щатни бройки медицински сестри и 2 щатни бройки детегледачки със 

средна брутна работна заплата  на едно лице за едни месец в размер на  

960,00 лв/деветстотин  и шестдесет лева/,считано от 01.01.2021 г. 

3. Промяната да се отрази във функция „Здравеопазване“ и функция 

„Образование“ дофинансиране на  държавни дейности с общински 

приходи 

 

 

 

 По Докладна записка № 85/ 26.11.2020 година относно 

План и Програма  за енергийна ефективност на община Антон за 2021-2025 

г. 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, с10 (десет) гласа „ЗА” на Симеон Георгиев Симов, Мино Ленков 

Димитров, Николай Иванов Маджаров, Иван Красимиров Петков,Цвятко Георгиев 

Лумбев, Георги Тотов Лазаров , Цветан Георгиев Маринов, Христо Кънчев Кънчев и 

Цветан Николов Христов, Николай Иванов Николов Общински съвет – Антон взе 

следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 4 6  

 

1. Приемат така предложените План и  Програма за енергийна ефективност 

 

След като нямаше други въпроси и питания, заседанието на Общински съвет – 

Антон бе закрито от Председателя на ОбС-Антон г-н Симеон Симов в 19:30 часа. 

 

 

 

 

Председател на ОбС-Антон: ………………. 



/Симеон Симов/ 

Протоколчик:……………… 

/Елена Николова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


