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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 
№  23 

             Днес, 27.01.2009 г. /сряда/ от 18.00 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.Отчет бюджет 2009 г. и приемане на бюджет 2010 г. 
  2. Разглеждане и приемане на Наредба за условията  и реда за       провеждане 
на обществено обсъждане на проекти на община Антон  по чл.4 от Закона  за 
общинския дълг . 

  3. Разглеждане на докладни записки от кмета на Общината  
  4. Други  

На заседанието присъстваха :   
1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  
2. Бонка Иванова Манчева  - съветник 
3. Николай Иванов Маджаров – съветник  
4. Сашо Найденов Александров  – съветник  
5. Райко Цвятков Лумбев – съветник  
6. Дилян Георгиев Ватахов – съветник  
7. Мино Ленков Димитров – 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  
Нонка Петрова - секретар на НЧ с.Антон, Иван Клюнчев –президент на фирмата 
превозвач “Клюнчев “  и жители на с.Антон . 
Г-н Владислав Симов  - председател на ОбС, откри заседанието, като предложи да се 
гласува  дневния ред : 
Дневния ред беше приет с 7 /седем / “ЗА “ 
 

По първа точка от дневния ред : “Отчет бюджет 2009 г. и приемане на бюджет 
2010 г. беше проведено обществено обсъждане състояло се на 22.01.2010 г. 
Председателя на ОбС г- н Симов даде думата на представителя на комисията по 
бюджет, финанси и нормативна уредба г-н Ватахов поради отсъствие на председателя 
на комисията.Той запозна съветниците с протокола от заседанието на  комисията, която 
бе провела свое заседание./ приложение протокол от обществено обсъждане/ 

 Г-н Димитров- председател на Комисия по устройство на територията, пътната 
и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване  поиска думата, като разясни, че 
двете комиисии са работили заедно и са обсъждали  всички въпроси свързани с 
бюджета. 

  Кмета на Общината г- н Гарчев продължи с отчета на бюджет 2009 г.  
            Г-н Гарчев: “Бюджета на Община Антон за 2010 година е разработен в 
съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 
2010 година, с Постановлението за неговото изпълнение, разчетените стойностни и 
натурални показатели приети с РМС , както и с указанията дадени от Министерство на 
финансите. Предоставените Ви материали включват разпределението на бюджета по 
видове дейности, разпределени съответно по тримесечия и параграфи. В табличка е 
направен отчета за 2009 и  залагането на  бюджета 2010 ,за да може всеки да сравни  
показателите . 
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Двете комисии се събраха заедно на заседание, поканихме Комисия по устройство на 
територията, пътната и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване за да участва 
не само в дискусията  по бюджета ,но и да се да се разпредели   бюджетния излишък от 
2009 г. За мене е много важно да се разпределят средствата с общи усилия . Но да 
започнем по ред. Трябва да Ви уведомя, че през миналата 2009 г. бюджета беше 
намален с 10 % и е изпълнен на 90 % Тази година той  е със стойностите от миналата 
година . Пред вас е докладната  за отчет бюджет 2009 и проекто бюджет 2010 г. 
На стр. 4 са разходите по план за капиталови разходи и отчет за 2009 г. разпределен по 
обекти. 
На стр. 5 е отчета за командировачните на кмета. Видно от  приложението  ,че те са 
само за първото шестмесечие ,след което  поради  необходимостта от  икономии те са 
спрени.Голямата разлика в изплатените суми за м. март е в това ,че имам посещение на 
курс.В командировачните влизат нощувките и престоят. 
Основната разлика  идва от частта за  собствени приходи ,защото  се продаде  обект 
ханче “Водопада” след проведен търг за сумата от 98980 лв  
На всяко шестмесечие има отчет  на бюджета и за всичко сте информирани,няма   
разлики във изпълнението на бюджета. 
На стр 6 вече разглеждаме проект на бюджет 2010  г. и искам да обърнете внимание на  
1.3  - разпределен приходен остатък – 22224,00 лв. 
2.4 - разпределен приходен остатък – 140262,00 лв. 
Тази сума  ще бъде разпределена   за капиталови разходи. 
На стр. 7 са разхвърляни всички  приходи  по дейности и параграфи. Да вземем  
произволно  ред от табличката –Данък недвижими имоти- през 2009 г. отчет от 14233 
лв и  план от 15000 лв за 2010 г.  
Г- жа Вътева : Правим плана в съответствие с изпълнението на  предходната година ,за 
да няма  голяма разлика  в изпълнението . 
На стр. 9 голямата разлика  в подточка 5 идва от   средствата  отпуснати от дейността 
по програми за временна заетост . 
Тази година нямаме все още яснота колко ще са тези средства.При отчета за първото 
полугодие те ще бъдат добавени. 
На страница 10 е проекта за разпрелението на приходния остатък : 

- За субсидирането на  ОУ  -   22224 лв  
- За местни дейностти          -140262 лв.  

Средствата  по набирателната сметка към община Антон  са  от обещетенията от НЕК.  
Приложение 7   е във връзка с компенсирането на  пътните разходи на педогогическия 
персонал с 85% от действитерно извършените  пътувания. 
Приложение  8 е числеността  на персонала на заетите в делегираните от държавата 
дейности, съгласно приета структура, заедно с приложение 9 за числеността на 
персонала в дейностти местна отговорност за 2010 г. да бъде следната: 3 бр домашен 
социален патронаж  и  численост приравнена към трудови правоотношения 1 бр – общ. 
председател . 
И последното приложение  № 10 е във връзка с поименния списък  за капиталови 
разходи. 
Искам да Ви информирам ,че приоритетите които следва да се спазват при 
изразходването на средствата по бюджет 2010 год. както в делегираните от държавата 
дейности, включително и в дейностите прилагащи делегиран бюджет, така и в местните 
дейности са следните : 
 Заплати и всички видове осигурителни плащания към тях; 
 Храна, отопление, осветление, издръжка; 
 Капиталови разходи. 
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И   при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и 
при спазване на общия размер на бюджет 2010  : 

1. Да изменям размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в 
обема на общите разходи на една бюджетна дейности, без средствата за заплати и 
осигурителни вноски  в частта за делегираните от държавата дейности.  

2. Да прехвърлям бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност 
или от една дейности в друга в границите на една бюджетна група, без да се 
изменя общия и размер в частта за местни дейности. 

 
да бъдат утвърдени средства за социално битово и комунално обслужване /СБКО/ в 
размер 3 на сто от плановите средства за работни заплати през 2009 година, а 
разходването им да бъде на база на фактически начислените и изплатени средства за 
работни заплати.   
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11,ал.7, чл. 25ал.1 и ал.2 
от ЗОБ и с 7 /седем   гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов,  Дилян Георгиев  Ватахов, 
Сашо Найденов Александров,Николай Иванов Маджаров, Бонка Иванова Манчева, 
Райко Цветков Лумбев и  Мино Ленков Димитров взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е     №     307 

Приемат отчет на бюждета към 31.12.2009 г.,по приложения ,както следва: 
 

Приемат : Приложение 1 
  Отчет на Бюджет към 31.12.2009 г. по Прихода и по Разхода,както следва: 
наименование Нач.план 

2009г 
уточнен 
   план
  

изпълн. 
отчет 

 01.2009г 31.12.09 31.12.09 
І.ПРИХОДИ 1 029 509 1406883 1406830 

І.Приходи с държавен характер 706 619 654753               
654700 

    
1.1.Обща допълваща субсидия 685263 648477 648477 
1.2. Целеви трансфери  от ЦБ  80455 80455 
Капиталови 4000 4 000 3947 
1.3.Трансфери 0 9162 9162 
    
1.4.Средства на разпореждане 0 1350 1350 
1.5. Дарения 0 1 600 1 600 
1.4 Разпределен преходен остатък 17356 -90291 -90291 

 
 

ІІ.Приходи с общински характер  322 890 752130 752130 

2.1.Данъчни приходи 31 600 36049 36049 
2.2.Неданъчни приходи 88 700 199073 199073 
2.3.Взаемоотношения с ЦБ в.ч. 
-капиталова субсидия 

191900 
67100  

191 900 
67100 

172310 
59990 

2.4.Трансфери - 924039 924039 
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2.5.Временни безлихв.заеми - -535192 -535192 
2.4Разпределен преходен остатък 10690  -44149 -44149 

    
  
наименование Нач.план 

2009г 
уточнен 
   план
  

изпълн. 
отчет 

ІІ.РАЗХОДИ  към 31.12.2009г  1029509 1406883 1406830 
ІІ.1. Разходи държ.д-сти               

 
706619 654753               

654700 
Държ.слежби и дейности по изборите - 1030 3023 
Общинска администрация 314339 314339 138813 
Други дейности по отбраната 51263 51263 28402 
Друге дейности по вътрешна сигурност 11508 11508 0 
Отбранително мобилизац.подготовка 2222 2222 0 
Превант.д-ст за намаляв.на посл.от КБА 2222 3032 3032 
Ликвидиране на послед.от стих.БиПА 0 75717 75717 
Целодневни детски градини 87793 116817 116817 
Общообразователни училища 200482 202385 202385 
Извънучилищни дейности 1950 1515 1515 
Здравен кабинет към ОУ и ЦДГ 9064 6584 6584 
Други дейности по здравеопазв.ветерани  58 58 
Протр.за временна заетост - 30024 32211 
Други служби и дейности – компенс.пътув. 0 6487 6487 
Читалища 23390 38698 38698 
Спорт за всички ПМС 129  439 439 
Други дейности по икономиката 2386 3201 2943 

ІІ.2. Разходи мест.д-сти  322890 752130 752130 
Общинска администрация 56898 78686 78686 
Общински съвети 13299 10330 10330 
Целодневни детски градини 26740 19089 19089 
Домашен социален патронаж 44481 42610 42610 
Програми за временна заетост 500 1443 1443 
Водоснабдяване и канализация 7280 396645 396645 
Осветление на улици и площади 9300 15358 15358 
Други дейности по БКС 38629 60827 60827 
Чистота 20000 30038 30038 
Други дейности по опазване на околната 
среда 

0 2880 2880 

Други дейности по Селско и горско ст-
во,лов и риболов 

12062 4510 4510 

Други д-сти по поддържане и изграждане 
на пътища 

62900 62943 62943 

Дофинансиране държавни дейности с 
местни приходи 

30801 26771 26771 

 

 Приема отчета за  Капиталови разходи по план и отчет  към 31.12.2009г 
 

Приложение 2 
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 ПЛАН КАПИТАЛОВИ 2009Г ОТЧЕТ КАПИТАЛОВИ 2009Г 

№ 

По 

ред 

Обект наименование сума Вид приход Обект наименование Сума 

 

 

Вид приход 

 

ДБ Собст. 
приход

и 

 

САПАР
Д 

ДБ Собст. 
приходи 

 

САПАР
Д 

І. Параграф 5100 

Основен ремонт 
ДМА  

573065 134958 49260 388847 Параграф 5100 Основен 

ремонт ДМА  

573011 134904 49260 388847 

І.1. Ремонт 
ОУ”Св.Св.Кирил и 

Методий” 

2000.00 2000.00   Ремонт ОУ”Св.Св.Кирил и 

Методий” 

2000.00 2000.00   

І.2 Ремонт канализация 

ул.Лиска 

5000.00 5000.00   Ремонт канализация ул.Лиска 5000.00 5000.00   

І.3 Ремонт улици с.Антон 2880.00  2880.00  Ремонт улици с.Антон 2880.00  2880.00  

І.4 Реконст.ВВВМ 

САПАРД 

388847.00   388847.

00 

Реконст.ВВВМ 

САПАРД 

388847.00   388847.

00 

І.5 ППР Рехабилит.улици 12000.00  12000.0

0 

 ППР Рехабилит.улици 12000.00  12000.00  

І.6 ППР Реконстр.улици 14400.00  14400.0

0 

 ППР Реконстр.улици 14400.00  14400.00  

І.7 Ремонт Читалище 2000.00 2000.00   Ремонт Читалище 1947.00 1947.00   

І.8 Ремонт 
ІVкл.общ.пътна мрежа 

43470.00 43470.00   Ремонт ІVкл.общ.пътна мрежа 43470.00 43470.00   

І.9 доклад съответ.път 2400.00  2400.00  доклад съответ.път 2400.00  2400.00  
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Приемат Приложение 3 

отчет на разходите за командировки на Кмета на Община Антон за 2009г.както следва 
02.2009г  - 20.00 лв 
03.2009г  -            178.00 лв 
04.2009г  - 10.00 лв 
05.2009г  - 30.00 лв 
06.2009г  - 30.00 лв 
Общо за годината:  268.00лв 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11,ал.7, чл. 25ал.1 и ал.2 
от ЗОБ и с 7 /седем   гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов,  Дилян Георгиев  Ватахов, 
Сашо Найденов Александров,Николай Иванов Маджаров, Бонка Иванова Манчева, 
Райко Цветков Лумбев и  Мино Ленков Димитров взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е     №     308 

 

Приемат Бюджет за 2010 г. по  Приложения  както следва: 
   

 Приложение 4 
Бюджет за 2010 г. по Прихода и Разхода  както следва: 
 
І.ПО ПРИХОДА     1 104 026.00   

 
І.Приходи с държавен характер    664 894 .00 

  
  
 І.1.Обща допълваща субсидия                                    638670.00 
           1.2. Целеви трансфери  от ЦБ   
 Капиталови                         4000.00 
             1.3Разпределен преходен остатък                   22224.00 
 

2.Приходи с общински характер    439 132.00 
 2.1.Данъчни приходи    
                                 36100.00 
 2.2.Неданъчни приходи    
                        82970.00 
              2.3.Взаемоотношения с ЦБ       179800.00 
 2.4Разпределен преходен остатък                 140262.00  

І.10 ППР Реконст.път 26100.00 8520.00 17580.0

0 

 ППР Реконст.път 26100.00 8520.00 17580.00  

І.11 Изграждане 

подп.стена р.Селска 

73968.00 73968.00   Изграждане подп.стена 

р.Селска 

73967.00 73967.00   

ІІ. Параграф 

5200Придобиване на 

ДМА 

21257 3000 18257  Параграф 5200Придобиване 

на ДМА 

21257 3000 18257  

ІІ.1 Изгражд.санитерен 

възел ОА 

5157.00 3000.00 2157.00  Изгражд.санитерен възел ОА 5157.00 3000.00 2157.00  

ІІ.2 Основен ремонт ЦДГ 

СИФ стр.надзор 

3300.00  3300.00  Основен ремонт ЦДГ СИФ 

стр.надзор 

3300.00  3300.00  

ІІ.3 Основен ремонт ЦДГ 

СИФ инвест.контрол 

800.00  800.00  Основен ремонт ЦДГ СИФ 

инвест.контрол 

800.00  800.00  

ІІ.4 Основен ремонт ЦДГ 

СИФ авторски надзор 

12000.00  12000.0

0 

 Основен ремонт ЦДГ СИФ 

авторски надзор 

12000.00  12000.00  
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ІІ.ПО РАЗХОДА   -           1 104 026.00 
ІІ.1. Разходи държ.д-сти  -              664894.00   
Общи държавни служби  -     284919.00 
Отбрана и сигурност   -                59787.00 
Образование    -     289546.00 
Здравеопазване    -         9133.00 
Почивна дело ,култура , 
религиозни дейности  -       21251.00 
Други дейности по икономиката  -           258.00   
ІІ.2. Разходи мест.д-сти  -                439132.00 
Общи държавни служби   -         85939.00 
Образование     -         22500.00 
Социално осигуряване  
подпомагане и грижи   -          54751.00 
Жилищно строителство,БКС  
и опазване на околна среда  -                  212442.00   
в т.ч. Чистота    -           42000.00 
Икономически дейности и услуги -                     63500.00 
 
Приемат разпределение на преходен остатък от 2009 година в размер на 162486.00лв , 
както следва: 

        Приложение№5 
За държавни дейности  -     22224.00лв 
За местни дейности   -   140262.00 лв   

    
Приемат разпределение на средствата за2010 г. по набирателна сметка към Община 
Антон, както следва : 

Приложение№6 
 

Салдо към 01.01.2010г    - 19061.15 лв 
Разходи:                 - 19061.15лв,  
в т. ч.  
-обезщетения от НЕК в полза на собственици - 16188.84 лв 
-депозити                 -     2642.00 лв 
-други режийни разноски    -      230.31лв 
-наличност към  31.12.2010г   -          0.00 лв 
 
Приемат поименен списък на пътуващият педагогически персонал за 2010г. във 
ф.”Образование”: 
         Приложение№7 

 
СПИСЪК 

На пътуващи учители в Община Антон през 2010г 
 

№ 

по 

ред  

Име,презиме,фамилия Направление 
 

 ОУ” Св.св.Кирил и Методий”-
Антон 

 

1 Стефка Цанова Клюнчева Пирдоп-Антон-Пирдоп  
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2 Христина Лукова Генова Пирдоп-Антон-Пирдоп 
3 Диана Петрова Харалампиева Пирдоп-Антон-Пирдоп 
4 Генка Иванова Бързакова Златица-Антон-Златица  
5 Анка Георгиева Сеизова Чавдар-Антон-Чавдар  
6 Светла Георгиева Георгиева Копривщица-Антон-Копривщица 
7. Димитър Добрев Велин Пирдоп – Антон -Пирдоп 
 ЦДГ” Българче”- Антон  
1. Стефка Андреева Андреева  Пирдоп–Антон-Пирдоп 

 

Приемат  компенсиране на пътните разходи  на педагогическият персонал във 
функция” Образование”  за 2010г да бъде  85% от действително извършените разходи 
за пътувания  доказани с карти, билети или фактури, като дължината в едната посока не 
следва  да надвишава 60 км.   
 
Приемат  числеността на персонала на заетите в делегираните от държавата дейности за 
2010г да бъде: 
        Приложение№8 
 Общинска администрация  -  20.5 бр   /в т.ч. по Закона за държ.служител – 6 бр./ 
Отбрана и сигурност  -  5 бр съгл.ПМС№212/93г./дежурни ОбС/  
Образование за  д-ст”ЦДГ” - 13бр/в т.ч. педаг.п-л – 6бр.,непедагог.п-л – 7бр./ 
Здравеопазване  - 1бр /мед.сестра към ОУ и ЦДГ/ 
      
Приемат  числеността на персонала на заетите в дейности  местна отговорност за 2010г 
да бъде: 
        Приложение№9  
Домашен социален патронаж - 3бр 
Численост приравнена към  
трудови правоотн.    - 1бр / Общински председател/  

 
Дават своето съгласие: 
1.Да бъдат определени приоритетите които следва да се спазват при изразходването на 
средствата по бюджет 2010 год. както в делегираните от държавата дейности, 
включително и в дейностите прилагащи делегиран бюджет, така и в местните дейности: 
                  1. Заплати и всички видове осигурителни плащания към тях; 
                  2. Храна, отопление, осветление, издръжка; 
                  3. Капиталови разходи. 
2.Да бъдат утвърдени средства за социално битово и комунално обслужване /СБКО/ в 
размер 3 на сто от плановите средства за работни заплати през 2010 година, а 
разходването им да бъде на база на фактически начислените и изплатени средства за 
работни заплати.   
Дават своето съгласие кмета на общината : 
1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в 
обема на общите разходи на една бюджетна дейности, без средствата за заплати и 
осигурителни вноски  в частта за делегираните от държавата дейности.  
2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от 
една дейности в друга в границите на една бюджетна група, без да се изменя общия и 
размер в частта за местни дейности. 

 
Общински съвет приема поименние списък за капиталови разходи за 2010 г.както 
следва : 
         Приложение№10 
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№ 

Наименование Общо 

Източници на финансиране 

по Субсидия Собствени 

ред     от РБ бюдж.ср - ва 

1 § 51 00 " Основен ремонт на ДМА " 198 662 58 400 140 262 
          

* Д-ст"2619" ППР реконструкция улици2 28 800 0 28 800 

  Д-ст"2619"Доклад за съответствия"-улици 2 3 000   3 000 

  Д-ст"2619"Ремонт ул.Лиска" 30 000   30 000 

  Д-ст"2619" СМР  гробищен парк" 10 000   10 000 

* Д-ст"2603"Подмяна водопровод Площад" 15 000 6 100 8 900 

  Д-ст"1322"ППР саниране сграда ОУ" 1 920   1 920 

* 
Д-ст"1738"Ремонтни работи читалище"Христо 
Ботев" 2 000 2 000   

  Д-ст"1322"Ремонтни работи ОУ"Св.св.К.иМ." 2 000 2 000   

* Д-ст"2832"ОПМ  48300 48300   

  Д-ст "2524"Оборудване ДСП" 5 000   5 000 

* 
средства за СМР и решетки за пречистване на 
питейна вода 30 000   30 000 

* средства за  ремонт улици 15 642   15 642 

  МИГ /Местна инициативна група/- оборудване  7 000   7 000 

 
 
Втора точка е свързана с приемането на Наредба за условията  и реда за       провеждане 
на обществено обсъждане на проекти на община Антон  по чл.4 от Закона  за 
общинския дълг . 

  Поради  всъпването на общината в дълг  по ЗОД е необходимо да се приеме такава 
наредба. 
Комисията беше дала  становището си за приемане на  наредбата. 

 
На основание чл. 21, ал. 2 с 7 /седем / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  ,Райко 
Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  ,  Николай Иванов 
Маджаров и Сашо Найденов Александров  и Мино Ленков Димитров  взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 309 
Приемат  Наредба за условията  и реда за       провеждане на обществено 
обсъждане на проекти на община Антон  по чл.4 от Закона  за общинския дълг. 

  
Г-н Димитров  се извини на общинския съвет и спешно напусна заседанието .  
Г-н Симов обяви за протокола ,че остават 6/ шестима общински съветника ,но 
заседанието има кворум и може да продължи. 
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По трета точка  г-н Симов даде думата на г-н Гарчев  

В своя докладна записка  С Вх. № 31/27.01.2010 г. кмета запозна съветниците с 
предложението по традиция  еднократно да се отпуснат   по 100 лв на  майките родили 
през 2010 г.   

На основание чл. 21,ал.1 т.6 и т.23 с 6 /шест / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  ,  Николай 
Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров    взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     №    310 

1. Дават своето съгласие да се отпуснат по 100 лв. за всяко новородено през 2009 г. с 
постоянен адрес на майката на територията на с.Антон . 
2. Сумата  да бъде получаване срещу   и акт за раждане на детето и у-е за постоянен 
адрес / служебно /. 
Г-н Гарчев  предложи на вниманието на съветниците своя докладна Вх № 17/18.01.2010 
г.  във връзка с изпълнението  на разпоредбите, регламентирани в чл.198е,ал.2,т.3 от 
Закона за водите  и писмо с Изх.№06-00-1 от11.01.2010 г.на Областния управител на 
Софийска област, относно дейността на Асоциациите  по В и К  . 
При невъзможност кмета на Общината да участва  в общото събрание на Асоциацията  
по В и К – трябва да се избере  представител от Общински съвет –Антон. 
Г-н Маджаров – аз предлагам  г-жа Цветелина Костова  
 
На основание чл. 21,ал.1 т. 23 с 6 /седем / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  ,Райко 
Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  ,  Николай Иванов 
Маджаров и Сашо Найденов Александров  и   взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 311 
Избират за представител в Асоциацията  по В и К – инж.Стоян Иванов Гарчев –кмет на 
Община Антон и за негов заместник : Цветелина Константинова Костова –Симова –
секретар на община Антон  
Следващата докладна с Вх 27 /22.01.2010 г.  е свързана с състоянието на общинския 
дълг. 
 Г-н Гарчев: във връзка с чл.9 от Закона за общинският дълг  В 
и уведомявам за следното: 
Към 31.12.2009 г община Антон в изпълнение на проект  по САПАРД –„Реконструкция 
на външна и вътрешна водопроводна мрежа” с.Антон  на стойност 1238374.00 лв без 
ДДС,чиято стойност предвид  разпоредбите  по ПМС№40/2005г. представлява 
временен безлихвен заем. Към 31.12.2009 г. общината е получила окончателно  
плащане в размер на 924039,33 лв без ДДС от  Разплащателната агенция към 
ДФ”Земеделие” .Разликата  са средства ,непреведени от Сапард към община Антон 
След проверка  от Агенция за  държавен финансов контрол са ми наложени глоби 
поради административни нарушение, но не и неизпълнение на проекта. Спрени са 
средства от РА към ДФ «Земеделие « на 32 общини. След проведена  среща с УПС на 
НСОРБ имеме уверението ,че  до края на януари ще се направи  среща с представители  
от ЗФ «Земеделие « .Правилата по които  е санкционирана общината влизат в сила от 
2009 година ,а нашия проект е завършен през 2008 г. Община Антон няма издадени 
общински гаранции . 
Г-н Симов : от така направената докладна  и така изложеното становище аз не разбрах –
има ли  общината дълг или няма. 
Г-н Гарчев : община Антон няма дълг към 31.12.2009г.  
Г-н Симов : според мен тогава докладната трябва да бъде  преработена и представена 
на следващото заседание 
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 На основание чл. 21,ал. 1  т. 23 с 6 /седем / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  ,  Николай 
Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров  и   взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 312 
1.Отхвърлят така направената докладна за състоянието на общинския дълг. 
2.Отчета за състоянието  на общинския път ще  се разгледа  на следващото заседание . 
  
Последната докладна от кмета на общината е свързана с информацията за местната 
инициативна група създадена  съвместно с Община Пирдоп и одобрена с договор  № 
РД 50-379/28.12.2009 г. с Вх.10/21.01.2010 г.Заявлението ,което МИГ  е подала е за 
подпомагане за предоставяне на финансова помощ по под мярка “Придобиване на 
умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна 
група на територията на Община Антон и  община Пирдоп “ от Програмата за развитие 
на селските райони е прието. Проекта е със срок до 31.12.2011 г. и получена 
безвъзмезна помощ  от 176 910,00 лв. без ДДС . 
Г-н Маджаров като един от основателите на тази МИГ увери съветниците ,че  
съвместно с общините и  местния бизнес  групата  ще се бори и за други проекти  за 
пределно допустимите 4 000 000 лв. 
Г-н Гарчев увери съветниците ,че Общината ще подпомогне  старта на МИГ и изрази 
надежда ,че съвместната работа с представителите и от двете общини ще продължи в 
интерес на развитието  на местните общности  и за добруването на гражданите  на 
Пирдоп и Антон. 
Към информацията е приложена таблица за допустимите разходи по дейността. 
Вече се взе решение за отпусканете  сумата  от 7000 лв за първоначални оборотни 
средства-отразени в последние ред на стр.13 от поименния списък за капиталови  
разходи. 
След изчерпването на  трета точка се премина  към други : 
На сесията бяха поканени  представетелите на ф-ма Клюнчев по повод на зачестилите 
закъснения на автобусите   превозващи маршрутни разписания Антон - София и София 
–Антон  на ф-ма “Клюнчев“ и многобройните  жалби от жители не само на  
Антон,получени предимно в електронната поща и усно отправени  към кмета на 
общината. 
Г-н Гарчев  запозна съветниците с мерките който общината е взела по повод на  
многобройните питания на гражданите и по повод среща с кметовете на общините 
Копривщица и Чавдар, а именно : 
1.Изпратено е уведомително писмо до ф-ма Клюнчев за предстрочно прекратяване на 
договора : 
� при неспразване на утвърденота разписание 
� лошо транспортно обсужване 
� неизправност на автобусите в т. ч. чести аварии 
� неиздаване /издаване на непълни  -билети  

2. Определени са длъжностни лица  които да проверяват  транспортното обслужване 
по гореописаните маршрутни линии и описаните  нарушения  
3. В случай че не се вземат мерки и не се подобри  транспортното обслужване, 

договора ще бъде прекратен едностранно  / предсрочно/ 31.03.2010 г.  
 
Първата жалба с Вх № 26 от 21.01.2010 г. е пак свързана с обслужването на  фирмата 
превозвач и г-н Симов даде думата на г-н Клюнчев за да обясни причините за 
проблемите. 
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Г-н Клюнчев увери съветниците ,че  нещата ще се стабилизират ,но той поиска помощ 
от страна на съветниците , относно получаване средствата за компенсиране  на 
намалените приходи  по прилагането на цени  за пътуване за определени категории 
пътници. 
Г-жа Вътева   като гл. счетоводител на общината  : 
На ф-ма Клюнчев от общата стойност  за компенсации - 46 936,80  са преведени само 
6815 лв .Останалата сума все още не преведена от министерството на финансите . 
Г-н Симов предложи  да се напише писмо от името на ОбС-Антон до Министерството 
на финансите ,за да се задейства по бързо  процедурата за връщане на    разликата в 
ценовите облекчения  
Следва докладна с вх № 29/22.01.2010 г. от Лена Николова  директор ОУ “Св.Св.Кирил 
и Методии “ относно дофинсиране на бюджета на училището . 
Г-жа Николова –надявам си и  тази година да се дофинансира  разликата в маломерните 
паралелки и издръжката на училището.Тази година се навършват 125 години 
образователно дело  в Антон .С такъв юбилей  могат да се похвалят малко училища и 
общини  в България.Надявам се да  се отпуснат средства и за честването му. 
Г- н Гарчев – в разпределението на бюджета вече говорехме за отпускането на 22224 лв 
от преходния остатък. 
Г-жа Вътева – тази година средствата за  издръжката на един ученик е доста по малка 
по единен разходен стандарт  е 1342,00 лв.Учениците са 10 на брой.  
Сумата  от 22224 лв. не е окончателна и ще търпи  промени. 
 
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6  и т.23 с 6 /шест  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  ,  Николай 
Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров  и   взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 313 
Дават своето съгласие за дофинасиране на ОУ със сумата посочена във бюджет 2010 г- 
от 22224 лв./Двадесет и две хиляди двеста двадесет и четири лева / 
 
Следваща молба е от  наследниците на Христо Стойчев Лозанов. Във молбата са 
изложени коренспонденции на г-жа  Мария Воденичарова с  кмета на Община Антон   
и главния архитект г-н Г.Георгиев. 
Г-н Симов – какво мислят общинските съветници за битовите проблеми  описани в 
молбата . 
Г-н Александров –Аз мисля ,че общинския съвет не трябва да се меси в  отношенията 
на двете съседни семейства. Ако имат проблеми – нека те да се решат във съда.От 
документите е ясно ,че общинската администрация е взела  необходимите мерки за 
отсранаване на  нарушенията . 
С това обсъждането  приключи . 
 
Следва разглеждането на докладни от читалищното настоятелства на  НЧ “Хр.Ботев 
“с.Антон. Първата докладна е свързана с отчета за получени е изразходвани средства за 
Коледа и Нова година .След направеният отчет  има остатък от 573,04 лв.  
На основание чл. 21, ал.1т. 6 с 6 /седем / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  ,Райко 
Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  ,  Николай Иванов 
Маджаров и Сашо Найденов Александров  и   взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 314 
Приемат така направения отчет от НЧ “Христо Ботев “ с Антон  за получените и 
изразходвани средства за Коледа и Нова година. 
Втората докладна  е свързана  с: 
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1.Отчет за изразходваните средства  за празниците “Йордановден”  и Бабинден” 
2.Необходи средства  за монтаж на климатик  и поставяне на  остъклена врата  
3. Хонорари на ръководителите на самодейните състави  към читалището. 
 
По първа точка от докладната  г-жа Нонка Петрова  обясни, че  са използвани  
средствата  останали от новогодишните тържества ,но трябва да се приемат с отделно 
решение и разходите направени за описаните по горе мероприятия 
 
На основание чл. 21, ал.1 т. 6 и т. 23 с 6 /шест  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  ,  Николай 
Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров  и   взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 315 
 

Приемат  отчета за  изразходваните средства  за празниците “Йордановден”  и 
Бабинден” 
По втора точка от докладната : 
Комисията  по бюджет финанси и нормативна уредба  беше дала вече становището си и 
останалите съветници бяха съгласни, че необходимата сума от 400 лв може да се 
използва от отпуснатите вече 2000 лв за ремонт от поименние списък  на копиталовите 
разходи.стр 13 ред 7  
  
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т. 23 с 6 /шест / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  ,  Николай 
Иванов Маджаров и Сашо Найденов Александров  и   взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 316 
 

Отхвърлят  отпускането на  сумата  от 400 лв. Необходимата сума  да се използва от 
отпуснатите вече 2000 лв за ремонт от поименния списък  на копиталовите разходи. 
  
По трета точка от докладната за отпускане на хонорарите на ръководителите на 
самодейните състави както следва : 
1.На Събина  Илиева -280,00 лв. 
2.Владимир Ангелиев -130,00 лв 
3.Павлинка Петрова -130,00 лв 
4.Пенка Тодорова  - 130,00 лв  
 
На основание чл. 21, т. 23 с 6 /шест  / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  ,Райко 
Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  ,  Николай Иванов 
Маджаров и Сашо Найденов Александров  и   взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 317 
Общински съвет Антон дава своето съгласие да се отпуснат необходимите средства за  
хонорарите на ръководителите на  самодейните състави . 
 
Г-н Симов помоли  г-жа Нонка Петрова  занапред да  пише поотделно докладните до 
ОбС-Антон , при повече от една точка  за да има по-голяма яснота при взимането на 
решения . 
Г-жа Петрова  беше внесла в общинския съвет отговор на запитване  от предишното 
заседание а именно : да предостави спъсък на членовете на  читалището и дата на 
редовното събрание. 



 14

От протокол 22 поради късното входиране  беше разгледана молба на Тодор Димов 
Янакиев като управител на фирма «ЕРА-2006 « ЕООД с Вх № 373/18.12.2009 г.  
Комисия по устройство на територията, пътната и селищна мрежа, околна среда и 
благоустрояване предостави протокол ,във който  при посещение на място  в 
местността “Над Селото “ са разгледани  посочените имоти Комисията е дала 
становище ,че  ако няма други спънки ,то имотите могат да бъдат продадени съгласно  
наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-
Ощина Антон . 
Общинска администрация Антон  също направи проверка в Общинска служба 
“Земеделие и гори “   след съгласуване с  адв.Минков се установи ,че от посочените 
имоти Община Антон може да  продаде на търг само имот 141036. 
Г-н Симов предложи да бъде  писменно уведомен г-н Янакиев ,за становището на  
адвокат Минков. 
Г-н Гарчев запозна съветниците с новия начин на сметосъбиране и сметоизвозване. 
Общинска администрация  ще разпредели получените вече кофи за смет . 
 
След приключване на дневния ред заседанието бе закрито в 21,30 часа  
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Антон : 

                       /Владислав Симов / 
 
      Протоколчик :........................... 
        / Елена Николова / 


