
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 

№  10 

 

             Днес, 10.09.2008 г. /сряда / 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. Обсъждане и приемане на “Общинска програма за закрила на детето 2008 год.”; 

2. Обсъждане на възможности и вземане решение за създаване на публично-частно 

партньорство в общините Антон, Пирдоп и Копривщица /Местна инициативна група/; 

3. Обсъждане и приемане на отчет на бюджета на община Антон към 30.06.2008 год.; 

4. Утвърждаване на средна брутна заплата на: 

- заетите лица към община Антон за делегираните от държавата дейности; 

- заетите лица в дейностите прилагащи Единни разходни стандарти.  

5. Обсъждане и приемане на предложение за изменение на структурата на общинска 

администрация Антон; 

6. Разглеждане и обсъждане на Докладни записки от Лена Николова – директор на 

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – с.Антон; 

7. Други. 

  

На заседанието присъстваха :   

1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  

2. Дилян Георгиев  Ватахов - съветник 

3. Бонка Иванова Манчева  - съветник 

4. Татяна Александрова Семкова –съветник 

5. Райко Цвятков Лумбев – съветник  

6. Тодор Димов Янакиев – съветник 

7. Сашо Найденов Александров- съветник 

8. Гергана Семкова Динекова – съветник 

9. Мино Ленков Димитров –съветник 

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

ОбС, откри заседанието, като предложи да се гласува  дневния ред – той беше  приет 

със  9/ девет/  гласа “ЗА “ 

На заседанието присъстваха г-н Стоян Гарчев – кмет на Община Антон , г- жа Нонка 

Петрова секретар на читалище “ Христо Ботев “ с. Антон , г- жа Цветелина Костова – 

секретар на Община Антон, Мария Вътева- главен счетоводител на Община Антон,  

г- жа Лена Николова – Директор на ОУ “Св. Св.Кирил и Методий “, Доля Стаменова- 

н-к отдел “Социална закрила “ д-р Иво Костов- представител  ф-ма ВЕСК  Консулт 

ЕООД и много жители на селото . 

По първа точка от дневния ред : 1. Обсъждане и приемане на “Общинска програма за 

закрила на детето 2008 год.” представителя на  Агенцията за социално подпомагане г-

жа Доля Стаменова   поясни  направената програма. След кратки коментари  

На основание чл.21, ал. 1,  т.12 . от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

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

Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна 

Александрова Семкова и Гергана Семкова Динекова  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    116 

Приемат  “Общинска програма за закрила на детето 2008 год.”; 



 

По втора точка на дневния ред : Обсъждане на възможности и вземане решение 

за създаване на публично-частно партньорство в общините Антон, Пирдоп и 

Копривщица /Местна инициативна група/; г- н Симов покани присъстващия 

представител на ВЕСК Консулт ЕООД д-р Иво Костов да запознае съветниците с 

предложението да се  създаде публично частно партньорство м/у  трите общини.Всички 

съветници се обединиха около тази идея,  

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

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

Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна 

Александрова Семкова и Гергана Семкова Динекова  взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     №    117 

Одобрява участието на общината в създаването на публично – частно партньорство за 

подаване  на заявление за подпомагане на под мярка 431-2” Придобиване на умения  и  

постигане на обществена активност на територията на потенциални местни групи в 

селските райони “ ос 4 ЛИДЕР по програма за развитие на селските райони от 

Програмата за развитие на селските райони / 2007-2013 г./за създаване на Местна 

инициативна група  в общините Антон, Пирдоп и Копривщица . 

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

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

Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна 

Александрова Семкова и Гергана Семкова Динекова  взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     №    118 

Да се направи инзвънредно заседание на 15.09.2008 г. от 17.00 часа на което първа и 

единствена точка да е : Подготовка на проект по под мярка 431-2 “ Придобиване на 

умения  и  постигане на обществена активност на територията на потенциални местни 

групи в селските райони “ ос 4 ЛИДЕР по програма за развитие на селските райони. 

1.За  целта да се поканят  фирмите  регистрирани на територията на община Антон . 

2.Да се помисли и се поканят млади хора с висше образование за назначаване на трудов 

договор за   работа  по проекта.  

3. Да се поканят  НПО регистрирани на територията на община Антон. 

4. Да се подсигури  помещение за направата  на офис. 

По трета точка от дневния ред Обсъждане и приемане на отчет на бюджета на 

община Антон към 30.06.2008 год.; г- н Симов даде думата на г-жа Вътева да отговори 

на въпросите ,възникнали след разглеждане на направеният отчет . Комисията по  

бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба към ОбС - Антон  на 09.09.2008 г. 

/вторник/ от 17.00 часа в  сградата на Община Антон беше провела своето заседание и   

при отсъствие на председателя на комисията, г- н Симов  даде думата на г-н Янакиев 

член на комисията. 

-“Комисията реши да се приеме  отчета та бюджета ,тъй като няма никакви отклонения 

и нередности,като се помисли за повишаване на приходната част . 

Г-н Гарчев  предложи да се  наблегне на несъбраните  данъци от минали периоди.За 

целта да се напишат писма  за неплатилите  данекоплатци.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, от ЗМСМА,  във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 

2008г.,ПМС № 15/2008 г. с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов Симов, , Дилян 

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

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна Александрова 

Семкова и Гергана Семкова Динекова  взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     №    119 

1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2008г. по прихода и разхода, 



по дейности    както следва: 

1.1. по прихода – 792154 лв. 

1.2. в т.ч. – държ.д-сти   - 541676 лв 

1.3.           – местн.д-сти – 250478 лв 

1.4. по разхода – 792154 лв. 

1.5. в т.ч.  -държ.д-сти - 541676 лв 

1.6.              – мест. д-сти - 250478 лв 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 

2008г.,ПМС № 15/2008 г. с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов Симов, , Дилян 

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

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна Александрова 

Семкова и Гергана Семкова Динекова  взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     №    120 

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2008 г.,по дейности и функции,  

както следва, съгласно приложение №1 

2.1. по прихода – 1120887 лв. 

2.2. в т.ч. държ.д-сти – 279598 лв 

2.3. местни д-сти     - 841289 лв 

2.2. по разхода – 1120887 лв. 

2.3. в т.ч. държ.д-сти – 279598 лв 

2.4. местни д-сти        - 841289 лв 

      Приложение №1 

 

 

 І.ПРИХОДИ      -1120887  лв. 

 

І.Приходи с държавен характер   -279598  лв. 

  

 1.1.Обща допълваща субсидия  

 -изпълнението е     -    300886   лв. 

           1.2. Целеви трансфери  от ЦБ   

 -изпълнението е     -    3000   лв. 

 1.3.Трансфери      

 -изпълнението е     -     1317   лв. 

  

 

2.Приходи с общински характер   - 841289  лв. 

 2.1.Данъчни приходи    

 -изпълнението е     -   17850   лв. 

 2.2.Неданъчни приходи    

 -изпълнението е     -   40407  лв. 

 

 

 

 2.3.Взаемоотношения с ЦБ     -   89784  лв. 

 2.4Трансфери     -/-15100/  лв.  

 2.5.Временен безлихвен заем   - 720000  лв. 

 2.6.Финансиране на дефицита   - /-11652/ лв.  

   

 ІІ.РАЗХОДИ    -           1120887  лв. 



        Отчет   

 ут.план  

ІІ.1.Разходи държавни дейности по ф-ции -      279598 лв       

 541676 

А .Общи държавни служби  -  61088   197252 

Б. Отбрана и сигурност   -  11073    

55644 

В. Образование    -          154462  

 252963 

Г. Здравеопазване    -    2736      

6745 

Д. Социално осигуряване/ПВЗ и ДСП/ -             30315        

687  

Е. Поч.дело и Култура/Читалище/ -   19924   24485 

Ж. Икономически д-сти   -        -                          3900 

       отчет   

 ут.план 

ІІ.2 Разходи за местни д-сти по функции   -         841289 лв              

250478 

А. Общи държавни служби  - 39042    55593 

Б. Образование    - 19261   

 27000 

В. Социално осигуряване /ДСП/  - 12273   

 64748 

Г. Жил.строителство и БКС  -        755745   

 38250 

в т.ч. ВиК     -        737536     

          осветл.улици    -            8118 

 чистота    - 10091 

Д.Иконом.дейности    - 14968   

 64887 

в т.ч. Др.д-сти по СГС   -   4811 

          Трансп.и съобщения  - 10157       

            Преди да пристъпят към  следващата точка  от дневния ред, на вниманието на 

съветниците г-н Гарчев предостави няколко докладни свързани с бюджета на общината 

за 2008 год.  

1.Да се приеме  план сметка за  за приходите и разходите от такса “Битови  отпадъци” 

към 30.06.2008 г. съгласно приложение  № 2: 

На основание чл.21, ал. 1,  т.6 . от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

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

Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна 

Александрова Семкова и Гергана Семкова Динекова  взеха следното: 

 

 Р Е Ш Е Н И Е     №    121 

Приемат  отчет на План сметката за приходите и разходите от такса “Битови  отпадъци” 

към 30.06.2008 г. както следва: 

 Приложение№2 

ПЛАН СМЕТКА ЗА  ТБО ЗА 2008Г. 

 

 1.План за 2008г. по прихода на ТБО  -  13500 лв 



  - Отчет към 30.06.2008г. по приходаТБО   - 15394 лв 

  - Изпълнение   в %    - 114%   

 2.План за 2008г. по разхода за БО  - 13500 лв 

 - Отчет към 30.06.2008г по разхода за БО - 10091 лв 

 

2. Да се приеме  отчета за изпълнението на собствени приходи на Община Антон към 

30.06.2008 г.съгласно приложение №3: 

На основание чл.21, ал. 1,  т.6 . от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

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

Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна 

Александрова Семкова и Гергана Семкова Динекова  взеха следното: 

 

 Р Е Ш Е Н И Е     №    122 

Приемат   отчета за изпълнението на собствени приходи на Община Антон към 

30.06.2008 г.както следва : 

     Приложение №3 

 

1.Приходи от патент по план 2008г.  -    500 лв 

2.Приходи по отчет към 30.06.2008  - 1395 лв 

3. Изпълнение в %     - 279% 

 

1.Приходи от имущ.данъципо план 2008 - 23100лв 

2.Приходи по отчет към 30.06.2008  - 17850лв 

3. Изпълнение в %     - 77% 

 

1.Неданъчни приходи по план 2008г.  - 47700 лв 

2.Приходи по отчет към 30.06.2008  - 40407лв 

3. Изпълнение в %     - 85% 

 

3. Предлагам  увеличаване на средствата за капиталови разходи в частта за функция 

образование  д-ст “322 с 3000 лв. 

На основание чл.21, ал. 1,  т.6 . от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

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

Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна 

Александрова Семкова и Гергана Семкова Динекова  взеха следното: 

 Р Е Ш Е Н И Е     №    123 

Дават своето съгласие за   увеличаване на средствата за капиталови разходи в частта за 

функция образование  д-ст “322 с 3000 лв. 

 

         Г-н Гарчев запозна съветниците и с факта, че с постановление № 198 от 15.08.2008 

г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и постъпилите писма от 

отрасловите министерства има изменение на средните брутни работни заплати в 

делегираните от държавата дейности , 

На основание чл.21, ал. 1,  т.6 . от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

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

Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна 

Александрова Семкова и Гергана Семкова Динекова  взеха следното: 

 

 Р Е Ш Е Н И Е     №    124 

Дават  своето съгласие да  приеме слредната брутни  заплати  както следва : 



           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 – 

583.68 лв., в т.ч. за работещите по трудови правоотношения – 578,08 лв. и за 

работещите по служебни правоотношения – 693,33 лв.  

           2. Здравеопазване –  448,83 лв.  

          Б. На заетите в местни дейности е както следва: 

           1. Домашен социален патронаж – 368.67 лв. 

           2. Селско стопанство – 332,10 лв. 

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

председател) – 330.00 лв.                                             

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

ОбС) – 347,60 лв.   

           Д. Субсидирана численост  в Читалище “Хр. Ботев” с. Антон – 452,70 лв. 

 

III. Численост и средни брутни работни заплати към 01.07.2008 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.- средна брутна за отрасъла-  

                  2. Средна брутна работна заплата – 495.00 лв. общо, в т. ч. педагогически 

персонал – 533,90 лв. и непедагогически персонал – 358,88 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 –455,85 лв. общо, в т. ч. педагогически 

персонал – 569,31 лв. и непедагогически персонал –  358,60 лв.                          

 

Следваща точка  Обсъждане и приемане на предложение за изменение на структурата 

на общинска администрация Антон; 

Г-н Симов даде думата на г-н Гарчев да предложи  проекта за новата структура,в 

изпълнение на Решение №112 от Протокол № 9 и необходимостта да се назначи човек, 

отговарящ за подържане на зеленината в парковите площи е необходима да се  измени 

вече приетата структура. 

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

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

Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна 

Александрова Семкова и Гергана Семкова Динекова  взеха следното: 

 

 Р Е Ш Е Н И Е     №    125 

 

Приемат така предложената структура  на общинска администрация Антон, считано от 

01.09.2008 г.съгласно приложения . 

          Разгледана бе докладна записка с Вх № 56/02.09.2008 г. от г-жа Лена Николова - 

Директор на ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” с. Антон свързана с откриването на новата 

учебна 2008/2009 год 

 

       На основание чл. 21 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 4 от ПОДОбС – Антон и съгласно 

изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2 на Наредба № 7 за определяне броя на 



учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена, /изм. и допълнение в ДВ от 08.08.2008 г./ с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ 

Владислав Симов Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

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

Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна Александрова Семкова и Гергана Семкова 

Динекова  взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е     №    126 

                Одобряват съществуването на една самостоятелна паралелка в ІI-ри клас – 12 

ученика, самостоятелна паралелка в ІIІ-ти клас – 15 ученика, една самостоятелна 

паралелка в V-ти клас - 16 ученика, една самостоятелна паралелка в VII-ти клас - 14 

ученика и една самостоятелна паралелка в VIII-ми клас - 11 ученика в ОУ “Св. Св. 

Кирил и Методий” с. Антон. 

Минималния брой ученици  в І –ІV клас е 16, а в V-VІІІ кл е 18 ученика. 

                На основание чл. 21 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 4 от ПОДОбС – Антон, съгласно 

изискванията на чл. 95, ал. 2 ОТ ППЗНП, съгласно Училищния учебен план, разработен 

въз основа на ЗНП, Наредба № 4 и Наредба № 6 на МОН, ./ с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ 

Владислав Симов Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

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

Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна Александрова Семкова и Гергана Семкова 

Динекова  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 127  

1. Одобряват съществуването на 2 /две/ полуинтернатни групи:  

� една сборна в начален курс / І- ІV клас/; 

� една сборна  в  прогимназиален курс /V-VІІІ клас/. 

                На основание чл. 21 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 4 от ПОДОбС – Антон и съгласно 

чл. 83, ал. 1, 2 и 3 от ППЗНП, Експертно решение на РЕЛКК № 0003/31.01.2001 год. и 

Експертно решение на ЦЕЛКК № 0004/05.11.2001 на Димитър Петров Кънчев от с. 

Антон, подлежащ на задължително обучение, ./ с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав 

Симов Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов 

Янакиев, Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев 

,Татяна Александрова Семкова и Гергана Семкова Динекова  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 128 

           Дават съгласието си лицето Димитър Петров Кънчев – ученик в 8 клас, 

подлежащ на задължително обучение, да бъде обучаван в индивидуална форма на 

обучение към ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Антон. 

 

         Разгледана бе докладна записка с Вх № 57/02.09.2008 г. от г-жа Лена Николова - 

Директор на ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” с. Антон свързана с дофинансиране 

бюджета на училището 

На основание чл.21, ал. 1,  т.6 . от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

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

Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна 

Александрова Семкова и Гергана Семкова Динекова  взеха следното: 

 

 Р Е Ш Е Н И Е     №    129 

Дават своето съгласие да се  дофинансира  бюджета на  ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” 

с. Антон със сумата от 25000 лева/ двадесет и пет хил лева / 



След приключване на всички точки  се премина към последната Други. В нея бяха 

разгледани молби от граждани на Общината. Първо бе разгледана молбата  на Петя 

Динкова с вх № 59/09.09.2008 г. за удължаване на работното време на наетия от нея 

кафе- аператив “Рубин “за непрекъснато работно време . 

Съветниците след кратки коментари , На основание чл.21, ал. 1,  т.23 . от ЗМСМА  с  9 

/девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо 

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

Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна Александрова Семкова и Гергана Семкова 

Динекова  взеха следното: 

 Р Е Ш Е Н И Е     №    130 

Отхвърлят молбата на Петя Динкова за непрекъснато  работно време .Дават правото за 

разглеждане на нова молба за удължено работно време . 

Следваща молба от Райна Костова и Стойка Ненова по повод на неизпълнение на 

решение № 76 от протокол № 5 за събиране на животните  за паша  на  определените за 

това места . 

Г-н Гарчев обясни на съветниците  всекидневните усилия на общинска администрация 

за решаване на този проблем. Представи проекто заповед за определяне на маршрутите 

на  пастирите . 

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

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

Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна 

Александрова Семкова и Гергана Семкова Динекова  взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     №    131 

Да се засили контрола във връзка със взетото решение № 76на нарушителите да се  

състяват актове и наказателни постановления със най – високия размер, съгласно 

Наредбата за опазване на Обществения ред. 

Следващо писмо от Симо Симов  президент на “Симов Оил”неговата искане е да 

направи инвестиция  в размер на 20 000 лв за подобряване инфраструктурата на община 

Антон 

Поради факта ,че председателя на ОбС е съдружник във фирма “Симов 

Оил”председателството за  тази точка бе поето от Райко Лумбев – най възрастния от 

съветниците .След кратки дебати се спристъпи към гласуване. 

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

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

Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна Александрова Семкова и 

Гергана Семкова Динекова и 1 /един / въздържал се / Владислав Симов Симов,  взеха 

следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     №    132 

Дават своето съгласие на фирма “Симов Оил “ да направи инвестиции за  

подобряване на инфрастуктурата в Община Антон  

Молба с вх № 60/10.09.2008 г. от Александър Ненов бе разгледана и г-н Гарчев запозна 

съветниците с  мнението на фирмата изпълнител на прокта за реконструкция на 

водопроводната мрежа  и с нейното уверение ,че водопроводната мрежа няма да се 

перкъсне от тяхна страна ,но не се знае решението на Ви К . 

 

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

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

Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна 

Александрова Семкова и Гергана Семкова Динекова  взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     №    133 



Оставят без разглеждане на молбата на Александър Кънчев  след приключването на  

реконструкцията да се провери резултата  и  отново да се преразгледа , ако има нужда. 

 

И последно беше разгледана Декларация  за подкрепа  на работещите  във ФСМП- гр 

Пирдоп  

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

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

Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна 

Александрова Семкова и Гергана Семкова Динекова  взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     №    134 

Подкрепят декларацията във връзка с подкрепата на  исканията на ФСМП  - Пирдоп   

 

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито в 21,30 часа  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Антон : 

                       /Владислав Симов / 

 

      Протоколчик :........................... 

        / Елена Николова / 

 

 


