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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 
№  12 

 
             Днес, 08.10.2008 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. Състоянието на превозите по маршрутна линия - София - Антон Среща с 
представител на Клюнчев ЕООД  
2.Предложение за изменение на Наредбата за търговската дейност на територията 
на Община Антон  
3. Предложение за приемана на наредбата за изграждане и опазване на зелената 
система в Община Антон. 
4.Предложение за приемане на програма за овладяване на популацията на 
кучетата . 
5. Предложение от група граждани за преразглеждане на решение № 76 на ОбС - 
Антон  
6. Разглеждане на докладни записка от читалищното настоятелство. 
7. Разглеждане на докладни записки на кмета на Общината . 
8. 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. Николай Дончев Дончев - съветник 
7. Сашо Найденов Александров- съветник 
8. Гергана Семкова Динекова – съветник 
9. Мино Ленков Димитров –съветник 
10. Николай Иванов Маджаров – съветник  

 
 
           При наличие на мнозинство в 18.10 часа, г-н Владислав Симов  - председател на 
ОбС, откри заседанието, като предложи да се гласува изменение на дневния ред и да 
отпадне точка трета , и тя да бъде разгледана на следващото заседание : 
Така промененият  дневния ред : 

1.Състоянието на превозите по маршрутна линия - София - Антон Среща с 
представител на Клюнчев ЕООД  
2.Предложение за изменение на Наредбата за търговската дейност на територията 
на Община Антон  
3.Предложение за приемане на програма за овладяване на популацията на кучетата . 
4. Предложение от група граждани за преразглеждане на решение № 76 на ОбС - 
Антон  
5. Разглеждане на докладни записка от читалищното настоятелство. 
6. Разглеждане на докладни записки на кмета на Общината . 
7. Други 

  беше  приет със  9/ девет/  гласа “ЗА “  
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На заседанието присъстваха г-н Стоян Гарчев – кмет на Община Антон , г- жа Нонка 
Петрова секретар на читалище “ Христо Ботев “ с. Антон , г- жа Мария Шентова зам. 
Кмет  на Община Пирдоп, г-н Иван Клюнчев –представител на фирма “ Клюнчев “ и 
много жители на селото . 
Към заседанието се присъедини и  Николай Маджаров , който се извини и зае своето 
място. 
По първа точка от дневния ред : 1. Състоянието на превозите по маршрутна линия - 
София - Антон Среща с представител на Клюнчев ЕООД 
Г-н Гарчев прочете жалба получена по електронната поща от  недоволен пътник и 
зададе на превозвача няколко въпроса : 
1.Какво ще се направи за да се подобри  отношението  на шофьорите и контральорите . 
2.Има ли направени постъпления за инвестиции за подобряване качеството на услугата. 
Г-жа Шентова също поиска думата  защото и  жителите на община Пирдоп също имат 
забележки към фирмата превозвач. Нейния въпрос беше свързан със зачестилите 
повреди на автобусите.  
Г-н Клюнчев поиска да отговори на зададените му въпроси . Нелюбезното отношение 
на  неговите служители идва от факта ,че пътниците искат да се спира на  места , които 
не са спирки .Единствената спирка в гр. София е “Трафикмаркет “на Централа гара.На 
всички служители е направена забележка. На Пловдивския панаир има сключен 
договор с фирма “Балканстар “ и се очаква в срок до  началото на 2009 г. да получи 2 
чисто нови автобуса на стойност около 500000 лв. Строи се гараж в гр.Копривщица , в 
който ще се ремонтират  автобусите. Всеки ден се проверяват автобусите преди 
тръгване ,но не може да се предвиди кога ще се счупи нещо .Г-н Клюнчев заяви ,че е 
абсолютно отговорен към поетите аганжименти като превозвач по линията Антон - 
София  и ще обърне особено внимание за още по- доброто обслужване на пътниците. 
Общинския съвет предложи: 

Да се свика  Комисията по  бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба към 
ОбС - Антон  ,която да : 
� Разгледа  Договора сключен м/у ф-ма “Клюнчев” и Община Антон . 
� Да се поиска копие от  договор за закупуване на нови автобуси. 
� Да се огледа строежа на гараж в гр.Копривщица 
� Да се поискат  техническите  книжки на автобусите – дали са преминали на 

преглед и дали  са технически изправни . 
� Да направи протокол за извършената проверка и даде отчет за следващото 

заседание 
 
Н.Дончев предложи всички работещи във фирма “ Клюнчев “ да имат баджове ,за да 
няма недоразумение кой  е обслужвал дадената линия . 
М. Димитров – аз пътувам с автобусите на фирмата и нямам до сега оплаквания.  
Медала винаги има  две страни . 
След уверeнието ,че  ще положи още по големи усилия за справяне с проблемите и ще 
съдейства за работата на комисията  г-н Клюнчев напусна заседанието. 
Г-н Симов премина към втора точка от дневния ред : Предложение за изменение на 
Наредбата за търговската дейност на територията на Община Антон.След получено 
писмо от Районна прокуратура и обсъждане с юриста на ОбС – трябва да се смени  
режима в Наредбата  от  разрешителен  да стане уводомителен . 
На основание чл.21, ал. 1,  т.12. от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова 
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Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна Александрова Семкова и Гергана Семкова 
Динекова  взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     №    140 
Изменят  Наредбата за  реда и условията за извършване на търговска дейност  на 
територията на Община Антон . 
По трета точка от дневния ред, която е приемане на програма за овладяване на 
популацията на кучетата .  
На основание чл.21, ал. 1,  т.12. от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, 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     №    141 
ОбС- Антон приема “ Програма за овладяване на популацията на безстпопанствените  
кучета на територията на Община Антон  “ 
 
По следваща точка от дневния ред освен проченетите жалби с вх № 65/06.10.2008 и В 4 
№   243/16.09.08г.бяха изслушани много  граждани присъстващи на заседанието. 
Проблема е свързан със Решение №76 от протокол 5 /11.04.08 г. издаване на заповед № 
108 / от 11.09. 08 г. на кмета на Общината, свързана с изкарването на  козите на паша . 
След дълги дебати се взе следното решение : 
 
На основание чл.21, ал. 1,  т.23. от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, 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     №    142 
Отменя се заповед № 108 / 11.09.2008 г на кмета на Община Антон .  
 
На основание чл.21, ал. 1,  т.23. от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, 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     №    143 
Задължават кмета на Общината да загради парцел № УПИ-ІІІ-общ кв 10 А по плана на 
Община Антон ./под Гарчев хан/за по спокойно събиране на козите . 
 
 Следващите докладни са от читалищното настоятелство.Първата с вх. № 63 / 26.09.08 
г. е във връзка с осигуряване на отопление за зимата. Вече се работи по проект за 
саниране на ОУ и  отопление на Читалищната сграда и  тази докладна остана без  
разглеждане до следващото заседание .Втората докладна  с Вх № 62/29.09.20078 г.е 
свързана с изплащане на хонорарите на  ръководителите на самодейните състави.  
 
На основание чл.21, ал. 1,  т.23. от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова 
Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна Александрова Семкова и Гергана Семкова 
Динекова  взеха следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е     №    144 
 
Дават своето съгласие да бъдат отпуснати средства за изплащане на хонорари на 
ръководителите на самодейни състави в размер на 670 лв. месечно 
 
Г-н Симов даде думата на г- н Гарчев за  изложение на своите докладни .Първата 
докладна с вх. № 66/06.10.08 г.  е  с предложение да се спре  опазването на  
земеделските имоти на 15.10.08 г. 
 
На основание чл.21, ал. 1,  т.23. от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, 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     №    145 
 

1.Дават своето съгласие  опазването на  на селскостопанските имоти да завърши на 
15.10.2008 г. и в същите  имоти да бъде разрешено пашуването на животни с 
изключение на кози. 
2. С настоящето решение да се запознаят всички заинтересовани лица . 
Втората докладна записка  С Вх №67/06.10.08 г. е свързана с отбелязването на 100 
години от  Независимостта на България. 
На основание чл.21, ал. 1,  т.23. от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, 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     №    146 
 
Дават своето съгласие да се отпуснат  средства в размер на 438,80 лв . за нуждите на 
ОУ “ Св.Св. Кирил и Методий “ с.Антон за отбелязване на 100 години от  
Незивисимостта на България  и за закупуването на телевизор и ДВД. 
 
Във  връзка с отварянето на Мярка 321 “ Основни услуги за населението и икономиката 
в селските райони “ по Ос3 от Програмата за развитие на селските райони по която 
Община Антон е допустим бенефициент, и подготовката на инвестиционен проект за 
реконструкция на общинските пътища, кмета предлага в него да бъде включен като 
преоритетен следният общински път: SFO1002 /І-6,Пирдоп- Розино/ - Антон - /ІІІ-
606/.Същият е включен като преоритетен в Общински план за развитие и фигурира в 
Решение  № 236 /13.04.2007 г. на Министерски съвет . 
На основание чл.21, ал. 1,  т.23. от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, 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     №    147 
1.Общинския съвет Антон дава своето съгласие  в изготвяне на инвенстиционен проект 
да бъде включен като преоритетен следният общински път: SFO1002 /І-6,Пирдоп- 
Розино/ - Антон - /ІІІ-606/.Същият е включен като преоритетен в Общински план 
за развитие и фигурира в Решение  № 236 /13.04.2007 г. на Министерски съвет . 
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2. Възлага на Кмета на общината  да предприеме действия и да проведе всички 
необходими процедури за изготвяне и получаване на  основния пакет технически 
проекти:документи , разрешителни и одобрения, от съответните институции по Закона 
за  пътищата , ЗУТ и др., включени в апликационната форма на мярката,като при 
провеждането им да бъдат спазени изискванията на Закона  за обществените поръчки 
/ЗОП/  и на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки / НВМОП /  
Във  връзка с отварянето на Мярка 322 “ Основни услуги за населението и икономиката 
в селските райони “ по Ос3 от Програмата за развитие на селските райони по която 
Община Антон е допостим бенефициент, и подготовката на инвестиционен проект за 
реконструкция на общинските пътища, кмета предлага в него да бъде включен и 
следният проект : “Реконструкция на улици ”  
 
На основание чл.21, ал. 1,  т.23. от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, 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     №    148 
 

1.Общинският съвет дава своето съгласие  в изготвяне на инвенстиционен проект да 
бъде включен като приоритетен : “Реконструкция на улици ”  
2. Възлага на Кмета на общината  да предприеме действия и да проведе всички 
необходими процедури за изготвяне и получаване на  основния пакет технически 
проекти:документи , разрешителни и одобрения, от съответните институции по Закона 
за  пътищата , ЗУТ и др., включени в апликационната форма на мярката,като при 
провеждането им да бъдат спазени изискванията на Закона  за обществените поръчки 
/ЗОП/  и на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки / НВМОП /  
 
На основание чл.21, ал. 1,  т.23. от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, 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     №    149 
 

1.Общинският съвет дава своето съгласие  в изготвяне на инвенстиционен проект да 
бъде включен като приоритетен “Реконструкция на площадно 
пространство” 
2. Възлага на Кмета на общината  да предприеме действия и да проведе всички 
необходими процедури за изготвяне и получаване на  основния пакет технически 
проекти:документи , разрешителни и одобрения, от съответните институции по Закона 
за  пътищата , ЗУТ и др., включени в апликационната форма на мярката,като при 
провеждането им да бъдат спазени изискванията на Закона  за обществените поръчки 
/ЗОП/  и на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки / НВМОП /  
 
 
 
На основание чл.21, ал. 1,  т.23. от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова 
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Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна Александрова Семкова и Гергана Семкова 
Динекова  взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     №    150 
 

1.Общински съвет Антон, дава своето съгласие  в изготвяне на инвенстиционен проект 
да бъде включен като приоритетен “Изграждане на спортен салон “ 
2. Възлага на Кмета на общината  да предприеме действия и да проведе всички 
необходими процедури за изготвяне и получаване на  основния пакет технически 
проекти:документи , разрешителни и одобрения, от съответните институции по  ЗУТ и 
др., включени в апликационната форма на мярката,като при провеждането им да бъдат 
спазени изискванията на Закона  за обществените поръчки /ЗОП/  и на Наредбата за 
възлагане на малки обществени поръчки / НВМОП /  
 
 
На основание чл.21, ал. 1,  т.23. от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, 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     №    151 
 

1.Дават своето съгласие  Община Антон да участва във проект “ Красива България “ за 
саниране на ЦДГ “ Българче “ с участие от 51 % на стойност от  42 492  лв./ четиредесет 
и две хиляди , четиристотин деведесет и два лева / 
2. Възлага на Кмета на общината  да предприеме действия и да проведе всички 
необходими процедури за изготвяне и получаване на  основния пакет технически 
проекти:документи , разрешителни и одобрения, от съответните институции по ЗУТ и 
др., включени в апликационната форма ,като при провеждането им да бъдат спазени 
изискванията на Закона  за обществените поръчки /ЗОП/  и на Наредбата за възлагане 
на малки обществени поръчки / НВМОП /  

Кмета предложи на съветниците да бъде  обявен търг   за продажба  на 
недвижим имот  находяща се в м. Козница  , ПИ 151006 с площ от 7,459 дка. Оценката 
на оценителя е в размер на  5818 лв /пет  хиляди  осемстотин и осемнадесет /лв 
първоначална тръжна цена след кратки дебати съветниците решиха да се увеличи 
първоначалната  тръжна цена на 14900  лв./ четирдесет  хиляди и  деветстотин  лева/  
На основание чл.21, ал. 1,  т.8. от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, 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     №    152 
 
Дават своето съгласие кмета да проведе  търг за продажба  на недвижим имот –
находяща се в м. Козница  , ПИ 151006 с площ от 7,459 дка. С първоначалната  тръжна 
цена на 14900  лв./ четирдесет  хиляди и деветстотин лева/  

 
 

Получени са 2 молби за  закупуване на придаваемо  се общинско  място   по регулация 
Първата е към поземлен имот І-531 кв. 52 общинска частна собственост .  
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На основание чл.21, ал. 1,  т.8  от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, 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     №    153 
Дават правото на кмета да сключи договор с Румяна Маринова Мишовска  за покупко- 
продажба на придаваемо  се общинско  място   по регулация към  поземлен имот І-531 
кв. 52 общинска частна собственост с площ от 424 кв. метра  за цената от 2103 лв./ две 
хиляди  сто и три  лева./ 
Втората е  е към поземлен имот  Х -104 кв. 32 общинска частна собственост .  
 
На основание чл.21, ал. 1,  т.23. от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, 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     №    154 
Дават правото на кмета да сключи договор с Петър Ненов Кенанов  за покупко- 
продажба на придаваемо  се общинско  място   по регулация към  поземлен имот Х.104 
кв. 32 общинска частна собственост с площ от 30 кв. метра  за цената от149 лв./ сто 
четиредесет и девет   лева./ 
На съветниците бяха раздедени  “Програма за управление на отпадъците “и Стратегия  
за управление  и разпореждане с общинска собственост “ и Годишна програма към нея 
след  кратко обсъждане  
На основание чл.21, ал. 1,  т.12. от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, 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     №    155 
Приемат  Програма за управление на отпадъците  2008 -2013 година  
 
На основание чл.21, ал. 1,  т.12. от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, 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     №    156 
 

Приемат Стратегия за за управление  и разпореждане с общинска собственост”и 
Годишна програма за Управление и разпореждане с имоти общинска собственост  
 
Кмета даде отчет за свършените задачи от миналия общински съвет и предложи  на 
съветниците да се вземе решение ,за да се поиска информация за  увеличението на 
цената на водата и направените инвестиции от В и К София през 2008 г. 
На основание чл.21, ал. 1,  т.23. от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова 
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Манчева,Райко Цвятков Лумбев ,Татяна Александрова Семкова и Гергана Семкова 
Динекова  взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     №    157 
 Общинския съвет  реши  “ Ви К” – София  да изпрати  отговор на следните въпроси : 

1. Икономическа обосновка за увеличението на цената на  водата.  
2. Направените инвестиции  през 2008 г.и предвидените  такива за 2009 г. за 

Община Антон  
След като кмета на общината приключи с докладните  г- н Симов премина към 
последната точка : Други . 
Единствената молба е във връзка с разрешение на удължено работно време на кафе 
аперетив “Рубин “ с вх. №64/26.09.2008 г.  
Всяка година  това заведение има разрешение за удължаване на раб. време и няма 
оплаквания  и няма причина да  не се удължи. 
На основание чл.21, ал. 1,  т.23. от ЗМСМА  с 10 /десет/гласа “ЗА “  Владислав Симов 
Симов, , Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Николай Дончев 
дончев ,Николай Иванов Маджаров, 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     №    158 
 

Разрешават  на  кафе аперетив” Рубин” удължено работно време  както следва : 
 От понеделник до четвъртък  - от 7,30 ч.  до 1,30 ч 
От петък до неделя от 7,30 ч до 3,30 часа . 
 
След приключване на дневния ред заседанието бе закрито в 21,30 часа  
 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Антон : 
                       /Владислав Симов / 
 
      Протоколчик :........................... 
        / Елена Николова / 
 
 


