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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 
№  22 

 
             Днес, 18.12.2009 г. /петък/ от 17.00 часа на основание чл.23 ал.4 т. 1 от ЗМСМА 

в  ритуалната зала на читалище “Христо Ботев“ с. Антон се проведе   заседание на ОбС 
– Антон при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на докладна записка на Кмета на община Антон във  връзка с 
одобряване встъпване в дълг . 

2.  Разглеждане на докладна записка от читалищното настоятелство във 
връзка с новогодишните  празници. 

3. Разглеждане на докладна  на Директора на ОУ с.Антон  
4. Други  

На заседанието присъстваха :   
 

1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  
2. Бонка Иванова Манчева  - съветник 
3. Тодор Димов Янакиев – съветник 
4. Татяна Александрова Семкова- съветник 
5. Николай Дончев Дончев – съветник  
6. Николай Иванов Маджаров – съветник  
7. Сашо Найденов Александров  – съветник  
8. Гергана Семкова Динекова – съветник 
9. Райко Цвятков Лумбев – съветник  
10. Дилян Георгиев Ватахов – съветник  

 
На заседанието присъстваха също и  г-н Стоян Гарчев – кмет на  община Антон, г-жа 
Цветелина Костова –секретар на Общината ,Мария Вътева –гл. счетоводител,Лена 
Николова –директор на ОУ с.Антон ,г-жа генка додекова –библиотекар при НЧ с.Антон   
и жители на с.Антон . 
Так предложения дневен ред беше приет с 10 гласа “ЗА” 
Комисията по бюджет финански и нормативна уредба на свое заседание  беше 
разгледала всички докладни записки по настоящия дневен ред,свързани с бюджет и 
финанси .Председатела на комисията г-н Дончев запозна съветниците с двете докладни 
на кмета свързани с всъпването на общината в дълг. Съгласно  чл.12 ал.5 от Наредба 
№24 от 29.07.2008 г от ПРСР,се изисква писменна гаранция от ръководния орган на 
общината, в полза на Разплащателна агенция в размер на 110% от стойността  на 
авансовото плащане.И за целта е необходимо общинския съвет за вземе решение :  
На основание чл. 21, ал. 1т. 10  от ЗМСМА с 10 /десет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров и 
Татяна Александрова Семкова  , Тодор Димов Янакиев и Сашо Найденов Александров   
взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 295 
 

На основание чл.21,ал1 т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.12 ал.5 на Наредба №24 от 
29.07.2008 г. издадена от министъра на земеделието и храните (Наредба №25 от 
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29.07.2008 г. издадена от министъра на земеделието и храните),чл56,параграф 2 на 
Регламент (ЕО ) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова 
помощ №23/322/00290 от 23.10.2009 г. по мярка 322”Обновяване и развитие на 
населените места” от Програмата за развитие на селските райони  за периода 2007-2013 
г.за проект “Реконструкция на площад с. Антон” ,сключен  мужду община Антон  и 
ДФ “Земеделие“ -Разплащателна агенция,създаден със Закона  за подпомагане на 
земеделските производители,обнародванДВ бр.58от 1998 г.,със седалище  и адрес на 
утравление гр.София бул.”Цар Борис ІІІ” №136,ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, ИН  по 
ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния  Директор Калина Иванова  
Илиева, ЕГН 8011166256, дава съгласието си  за всъпване в дълг в размер на 158307,60 
лв / сто педесет и осем хиляди триста и седем лева и 0,60 ст /,представляващи 110 % от 
левовата равностойност на заявеното  авансово плащане, което не надхвърля 20% от 
одобрената финансова помощ по договор за №23/33800290 от 23.10.2009 г  и гарантира, 
че се задължава безусловно при първо писменно искане  от ДФ “Земеделие “ –
Разплащателна агенция ,представлявано от Калина Илиева –изпълнителен директор, 
свързано с установено от ДФЗ- РА неизпълнение на  задълженията на общината по 
горецитирания договор  да възстанови незабавно на ДФ “Земеделие “- Разплащателна 
агенция получената по договора сума,заедно със законната лихва по нея от момента на 
извършването на плащането. 
Сумата да бъде преведена по сметка на ДФ “ Земеделие “- Разплащателна агенция в 
БНБ-ЦУ 
IBAN:BG87BNBG96613200170001 
BIG:BNBGBGSF 
В 7-дневен срок след получаване на писменното искане за плащане от ДФ «Земеделие 
«-Разплащателна агенция. 
 
На основание чл. 21, ал. 1т. 10 от ЗМСМА с 10 /десет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров и 
Татяна Александрова Семкова  , Тодор Димов Янакиев и Сашо Найденов Александров   
взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 296 
 

На основание чл.21,ал1 т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.12 ал.5 на Наредба №24 от 
29.07.2008 г. издадена от министъра на земеделието и храните (Наредба №25 от 
29.07.2008 г. издадена от министъра на земеделието и храните),чл56,параграф 2 на 
Регламент (ЕО ) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова 
помощ №23/322/00290 от 23.10.2009 г. по мярка 322”Обновяване и развитие на 
населените места” от Програмата за развитие на селските райони  за периода 2007-2013 
г.за проект “Благоустрояване на улична мрежа с. Антон” ,сключен  мужду община 
Антон  и ДФ “Земеделие “-Разплащателна агенция,създаден със Закона  за подпомагане 
на земеделските производители,обнародванДВ бр.58от 1998 г.,със седалище  и адрес на 
утравление гр.София бул.”Цар Борис ІІІ” №136,ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, ИН  по 
ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния  Директор Калина Иванова  
Илиева, ЕГН 8011166256, дава съгласието   за всъпване в дълг в размер на 328 235,16 лв 
/ триста двадесет и осем хиляди двеста тридесе и пет лева и 16 ст  /,представляващи 110 
% от левовата равностойност на заявеното  авансово плащане, което не надхвърля 20% 
от одобрената финансова помощ по договор за №23/33800290 от 23.10.2009 г  и 
гарантира, че се задължава безусловно при първо писменно искане  от ДФ “Земеделие “ 
–Разплащателна агенция ,представлявано от Калина Илиева –изпълнителен директор, 
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свързано с установено от ДФЗ- РА неизпълнение на  задълженията на общината по 
горецитирания договор  да възстанови незабавно на ДФ “Земеделие “- Разплащателна 
агенция получената по договора сума,заедно със законната лихва по нея от момента на 
извършването на плащането. 
Сумата да бъде преведена по сметка на ДФ “ Земеделие “- Разплащателна агенция в 
БНБ-ЦУ 
IBAN:BG87BNBG96613200170001 
BIG:BNBGBGSF 
В 7-дневен срок след получаване на писменното искане за плащане от ДФ «Земеделие 
«-Разплащателна агенция. 
Следващата точка от  дневния ред  е разглеждане на  докладна записка № В4-
72/16.12.2009 г. от читалищното настоятелство във връзка с  необходимите средства за 
провеждане на Коледните и Новогодишни празници .За провеждане на коледния 
концерт  ще да нужни около 500 лв и за самото просрещане на Нова година още 1000 лв 
или общо 1500,00 лв . 
Г-жа Семкова –председател на комисията по  култура ,изрази мнението на комисията, 
че парите  ще са достатъчни за провеждането на изброените мероприятия. 
На основание чл. 21, ал. 1  т.6 от ЗМСМА с 10 /десет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров и 
Татяна Александрова Семкова  , Тодор Димов Янакиев и Сашо Найденов Александров   
взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 297 
 

Дават своето съгласие да бъдат отпуснати  средства в размер  на  1500 лв/ хиляда 
и петстотин лева / за посрещане на предстоящите Коледни и Новогодишни празници. 
Следващата докладна е от Директора на училището  и е във връзка с решение № 294 от 
протокол № 21.Във връзка с това решение  се получиха 2 докладни първата е от  Мария 
Вътева с Вх № 372  с отчета  за дофинансиране на ОУ и другата е от от г-жа 
Л.Николова с Вх № 367/ 14.12.2009 г.  във връзка с предприетите мерки относно 
свиване на разходите в ОУ . 
Г-жа Николова ,изказа благодарност ,че общината е реагирала бързо и от предишното 
до сегашното заседание са преведени необходимите  средства . 
Г-н Симов предложи да се гласува отчета на  гл.счетоводител г-жа Вътева ,относно 
преведените средства от общината към ОУ. 
 
На основание чл. 21, ал. 1  т.23 от ЗМСМА с 10 /десет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров и 
Татяна Александрова Семкова  , Тодор Димов Янакиев и Сашо Найденов Александров   

взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 298 
Приемат така предложения отчет за преведените средства от общината  на ОУ 
“Св.Св.Кирил и Методии” с.Антон . 
По последната точка –Други, първа бе  предоставена на съветниците  молба с Вх 
282/01.12.2009 г. от Симеон Николов.Той иска да сключи предварителен договор с 
Общината във връзка с отдаване на предоставено право на строеж на общинско място 
за построяването на фотоволтанични централи. 
След разговор с юриста на общината  се  взе следното решение : 
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На основание чл. 21, ал. 1  т.8 от ЗМСМА с 10 /десет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров и 
Татяна Александрова Семкова  , Тодор Димов Янакиев и Сашо Найденов Александров   
взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 299 
 

Да се уведоми г-н Николов ,че трябва да избере подходящия за него терен ,след което 
Общински съвет ще гласува предложението му. 
 
Г-н Гарчев беше внесъл за разглеждане няколко докладни . 
Първата  е във връзка с  необходимостта  от актуализиране  на плана за капиталови  
разходи. 
На основание чл. 21, ал. 1  т.6 от ЗМСМА с 10 /десет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров и 
Татяна Александрова Семкова  , Тодор Димов Янакиев и Сашо Найденов Александров   

взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 300 
 

Дават своето съгласие  да бъдат прехврърлени 2000,00 лв/две хиляди / от  Д/ст 2619 
“БКС” параграф 5203 Придобиване на други машини и съоръжения в дейност 2122 
ОбА Параграф 5206 Изграждане на санитарен възел “ 
Втората докладна с Вх.В4 №370/18.12.2009 г. е във връзка с изработването на рекламни 
материали и календари  на стойност от  2111.40 лв. Календарите да бъдат подарени на  
всяка къща в Антон . 
На основание чл. 21, ал. 1  т.23  от ЗМСМА с 10 /десет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров и 
Татяна Александрова Семкова  , Тодор Димов Янакиев и Сашо Найденов Александров   
взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 301 
 
Дават своето съгласие да бъдат отпуснати 2111.40  лв./Две хиляди сто и единадесет 
лева/ за рекламни материали. 
Третата  докладна е във връзка с закупуването на шоколадови изделия за да бъдат 
почерпени децата в ЦДГ и ОУ –с.Антон по повод Коледните и Новогодишни празници. 
На основание чл. 21, ал. 1  т.23 от ЗМСМА с 10 /десет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров и 
Татяна Александрова Семкова  , Тодор Димов Янакиев и Сашо Найденов Александров   
взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 302 
 
Дават своето съгласие да бъдат отпуснат    350 /триста и педесет /лв за шоколадови 
лакомства 
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Следващата докладна е  във връзка със  закупуването на иконки за оцелелите  жителите 
на село Антон,  участвали  в злополучната  екскурзия до гр.Охрид,Р Македония  на 
05.септември 2009 г в Охридското езеро. 
 
На основание чл. 21, ал. 1  т.23 от ЗМСМА с 10 /десет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров и 
Татяна Александрова Семкова  , Тодор Димов Янакиев и Сашо Найденов Александров   
взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 303 
 
Дават своето съгласие да бъдат отпуснати 400 лв /четиристотин лева/ необходими за 
закупуването на подаръци за Коледните  и Новогодишни празници на всички оцелели в  
трагедията в Охридското езеро. 
 
Следващата докладна  е във връзка с чл.21 ал.1 т.6 и т.7от ЗМСМА и във връзка с 
изменението на ЗМДТ в частта й за  данък сгради и на основание чл.66 ал 1 от ЗМДТ и 
раздел І ТБО предлага  на вниманието на  общинските съветниците отчет за 
изпълнението на ТБО към 30.11.2009 г.и план-сметка  за такса битови отпадъци  за 2010 
г. по приложения както следва : 
 

О   Т   Ч   Е  Т 
Към 30.11.2009г на изпълнението на Такса битови отпадъци по прихода и по разхода 

 
 
І. По прихода    - 18797,00лв 
ІІ. По разхода   - 27310,00лв в т.ч. 
ІІ.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и 
други /ЗМДТ чл.66 ал.1 т  - 1584,00лв 
ІІ.2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.2/: 
     -            21903,00 лв 
 
ІІ.3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване /ЗМДТ чл.66, 
ал.1, т.4/:    -  3823,00 лв 
 

ПЛАН-СМЕТКА  
За такса битови отпадъци  за  2010 г. 

 
І. На основание чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ и с Раздел 
I – Такса за битови отпадъци, чл.чл.14-18 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Антон, предлагам План – сметка за такса „Битови отпадъци”  за 2010г. на стойност 
37785/тридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и пет/ лв, както следва:  
 
№ по 
ред 

Дейности Приходи Разходи 
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1 2 3 4 
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – 

контейнери, кофи и други /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.1/: 
1079 1079 

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата 
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им /ЗМДТ 
чл.66 ал.1 т.2/: 

29580 29580 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 
инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци 
/ЗМДТ чл.66 ал.1, т.3/: 

5075 5075 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените места, предназначени за 
обществено ползване /ЗМДТ чл.66, ал.1, т.4/: 

2051 2051 

 Общо: 37785 37785 
 
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ и с Раздел 
I – Такса за битови отпадъци, чл.чл.14-18 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Антон, предлагам следния План – приходи за размера на такса „Битови отпадъци”  
за 2010г. на стойност 37785/тридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и пет / лв, 
както следва:  

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 
кофи и други /ЗМДТ чл. 66 ал.1 т. 1/ за община Антон, с. Антон: 

      за жилищни имоти – 0,1 промила – очакван приход     863 лв.  
                  за фирми                  - 0,2 промила –  очакван приход     216лв.   

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им /ЗМДТ чл.66 ал.1 
т.2/ за община Антон, с. Антон: 
за жилищни имоти – 2,8 промила – очакван приход    24176 лв.  
       за фирми                -   5,0 промила – очакван приход      5404 лв.  

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.3/  за 
община Антон, с. Антон: 
за жилищни имоти – 0,4 промила – очакван приход     3454лв.  
       за фирми                 - 1,5 промила –  очакван приход     1621 лв.   

 
4. Почистване на уличните платна/включително от сняг/, площадите, алеите, 

парковете и другите територии от населените места, предназначени за 
обществено ползване /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.4/ за община Антон, с. Антон: 
за жилищни имоти – 0,2 промила – очакван приход     1727 лв.  
        за фирми       -     0,3 промила – очакван приход        324 лв.
  

Възоснова на гореизложеното предлагам размера на промилите за ТБО за 2010г 
да бъде както следва:: 
- за физически лица      - 3.5 на хиляда 
-за юридически лица     -       7.0 на хиляда 

   
 
Във връзка с изменението на Закона за местни данъци и такси  и основание  чл.22 от 
ЗМДТ  и параграф 20 от преходните и заключителните разпоредби на  същия , 
предлагам размера за данъка върху  недвижимите  имоти за 2010 г.  да стане  2,5 на 
хиляда  върху данъчната оценка на данъчно задължените лица на територията на 
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общината, а размера на  данъка при придобиване на движимо и недвижимо имущество 
по възмезден начин за 2010г в размер на 3,0 % 
На основание чл. 21, ал. 1  т.7 от ЗМСМА с 10 /десет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров и 
Татяна Александрова Семкова  , Тодор Димов Янакиев и Сашо Найденов Александров   
взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 304 
Общински съвет Антон приема : 

О   Т   Ч   Е  Т 
Към 30.11.2009г на изпълнението на Такса битови отпадъци по прихода и по разхода 

 
 
І. По прихода    - 18797,00лв 
ІІ. По разхода   - 27310,00лв в т.ч. 
ІІ.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и 
други /ЗМДТ чл.66 ал.1 т  - 1584,00лв 
ІІ.2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.2/: 
     -            21903,00 лв 
 
ІІ.3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване /ЗМДТ чл.66, 
ал.1, т.4/:    -  3823,00 лв 
 
Общински съвет Антон приема : 

 
ПЛАН-СМЕТКА  

За такса битови отпадъци  за  2010 г. 
 

І. На основание чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ и с Раздел 
I – Такса за битови отпадъци, чл.чл.14-18 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Антон,  План – сметка за такса „Битови отпадъци”  за 2010г. на стойност 
37785/тридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и пет/ лв, както следва:  
 
№ по 
ред 

Дейности Приходи Разходи 

1 2 3 4 
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – 

контейнери, кофи и други /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.1/: 
1079 1079 

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата 
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им /ЗМДТ 
чл.66 ал.1 т.2/: 

29580 29580 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 
инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци 
/ЗМДТ чл.66 ал.1, т.3/: 

5075 5075 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените места, предназначени за 
обществено ползване /ЗМДТ чл.66, ал.1, т.4/: 

2051 2051 

 Общо: 37785 37785 
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ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ и с Раздел 
I – Такса за битови отпадъци, чл.чл.14-18 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Антон,  План – приходи за размера на такса „Битови отпадъци”  за 2010г. на 
стойност 37785/тридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и пет / лв, както 
следва:  

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 
и други /ЗМДТ чл. 66 ал.1 т. 1/ за община Антон, с. Антон: 

a. за жилищни имоти – 0,1 промила – очакван приход     863 лв.  
b. за фирми                  - 0,2 промила –  очакван приход     216лв.   

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.2/ за община 
Антон, с. Антон: 

a. за жилищни имоти        – 2,8 промила – очакван приход    24176 лв.  
b.       за фирми                -   5,0 промила – очакван приход      5404 лв.  

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.3/  за 
община Антон, с. Антон: 

a. за жилищни имоти        – 0,4 промила – очакван приход     3454лв.  
b.     за фирми                 - 1,5 промила –  очакван приход     1621 лв.   

 
4. Почистване на уличните платна/включително от сняг/, площадите, алеите, 

парковете и другите територии от населените места, предназначени за 
обществено ползване /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.4/ за община Антон, с. Антон: 

a. за жилищни имоти – 0,2 промила – очакван приход         1727 лв.        
за фирми            -   0,3 промила – очакван приход        324 лв.  

Възоснова на гореизложеното  Общински съвет Антон приема  размера на 
промилите за ТБО за 2010г да бъде както следва:: 
- за физически лица      - 3.5 на хиляда 
-за юридически лица     -       7.0 на хиляда 

Общински съвет Антон приема : 
 
Размера за данъка върху  недвижимите  имоти за 2010 г.  да стане  2,5 на хиляда  върху 
данъчната оценка на данъчно задължените лица на територията на общината,  
Общински съвет Антон приема : 
Размера на  данъка при придобиване на движимо и недвижимо имущество по възмезден 
начин за 2010 г. в размер на 3,0 % 
Промяната да се отрази в общинската наредба за МДТ. 
 
Следващата докладна е свързана   с участието на  общината в проект за зелесяване 
Комисията по благоустройство на територията на свое заседание се беше събирала,и 
разисквала  предложението.Тяхното предложение е да се обособи терен намиращ се в 
м.Козница И да се направи ивица покрай шосето,коята да спре излизането на животни 
на пътя. 
На основание чл. 21, ал. 1  т. 8 от ЗМСМА с 10 /десет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов 
Симов,  ,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , 
Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров и 
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Татяна Александрова Семкова  , Тодор Димов Янакиев и Сашо Найденов Александров   
взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 305 
Дават принципно съгласие  фирмата озеленител да избере част от земеделските имоти 

намиращи се в м. Козница  и ивица покрай първокласен път София –Бургас  
Последната молба с Вх В4352 /26.11.2009 г.   е от Луко Георгиев Джунаков – жител на 
с.Антон .Неговата молба е във връзка с отпускане на финасова помощ за предстояща 
операция. 
 
На основание чл. 21, ал. 1  т.23 от ЗМСМА с 10 /десет / гласа “ ПРОТИВ  “Владислав 
Симов Симов,  ,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев 
Ватахов  , Николай Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов 
Маджаров и Татяна Александрова Семкова  , Тодор Димов Янакиев и Сашо Найденов 
Александров   взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 306 
Отхвърлят молбата на Луко Георгиев Джунаков – жител на с.Антон за отпускане на 
финансова помощ . 
Г-н Тодор Димов Янакиев  внесе молбата си в последния час преди заседанието и  
поради късното внасяне тя остана за разглеждане следващия път. 
Николай Маджаров запозна съветниците с решение на комисията по 
култура,образование ,спорт и социална политика за проведено заседание и обсъждане  
дейността на НЧ “Христо Ботев “с.Антон .За следващато заседание  секретаря да 
предостави спъсък на членовете на  читалището и дата на редовното събрание . 
Кмета на общината даде отчет за почистването на тротоарите в  общината.  
След приключване на дневния ред заседанието бе закрито в 21,30 часа  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


