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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 
№  24 

             Днес, 10.03.2010 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. Разглеждане на докладна записка на Кмета на община Антон  
2. Отчет на читалищното настоятелство . 
3. Други    

На заседанието присъстваха :   
1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  
2. Бонка Иванова Манчева  - съветник 
3. Николай Иванов Маджаров – съветник  
4. Николай Дончев Дончев   – съветник  
5. Райко Цвятков Лумбев – съветник  
6. Дилян Георгиев Ватахов – съветник  
7. Мино Ленков Димитров – съветник  
8. Тодор Димов Янакиев – съветник  
9. Гергана Семкова Динекова –съветник  

 
 
На заседанието присъстваха също и  г-н Стоян Гарчев – кмет на  община Антон, г-жа 
Цветелина Костова –секретар на Общината ,г-жа Лена Николова –директор на ОУ 
с.Антон , г-жа Генка Додекова –библиотекар при НЧ, г-жа  Нонка Петрова - секретар на 
НЧ с.Антон, много жители на селото дошли да подкрепят  фирма “Клюнчев” 
Г-н Владислав Симов  - председател на ОбС, откри заседанието, като предложи да се 
гласува  дневния ред : 
Дневния ред беше приет с 9 /девет / “ЗА “ 
 

4. Разглеждане на докладна записка на Кмета на община Антон  
5. Отчет на читалищното настоятелство . 
6. Други    

По първа точка от дневния ред : “Разглеждане на докладна записка на Кмета на община 
Антон “ беше проведено заседание на комисията по бюджет състояла се на 10.03.2010 
г. Председателя на ОбС г- н Симов даде думата на представителя на комисията по 
бюджет, финанси и нормативна уредба г-н Дончев  председателя на комисията.Той 
запозна съветниците с решенията  на  комисията, която бе провела свое заседание и в 
процеса на работата при необходимост ще вземе думата . 

Г-н Симов даде думата на кмета на Общината г-н Гарчев да представи своите докладни  

Г- н Гарчев разясни на съветниците ,че има промяна в  Наредбата за изменение и 
допълнение на Наредба № 24 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка “Обновяване и развитие на населените места” 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., 
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- “В края на 2009 г. Вие приехте решения,с които давате съгласието си за встъпване в 
дълг , решения 295 и 296 от 18.12.2009 г. ,които решения  съгласно тази промяна  
трябва да отпаднат.В новите изисквания  трябва да се подпише  запис на заповед, с 
която се обезпечават 110 % от авансовите 50 % по подписаните договори.На сайта на 
Разплащателната агенция има подробно описание  как да се оформят  решенията на 
Общинския съвет . Всички вие като материали сте получили моите докладни и   
проекта за решение и Ви е ясно какво се изисква.Решенията трябва да са поотделно за 
всеки договор и за всяка сума. 

Искам още да Ви запозная с другите промени  по наредбата освен авансовото плащане 
е променен и срока  за разглеждане от 5 месеца  става на 1 година ,освен промяната от 
авансовота плащане и срока има промяна и при  одобряването на заявките .След като  е 
изпълнен първия проект  и има заявка за плащане ,чак тогава се стартира  втория 
проект.Така ,че не може и два проекта  да стартират едновременно “. 

Г-н Симов предложи да се гласуват така  предоставените решения едно по едно . 

 На основание чл.21, ал.1,т.10 и т. 24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от закона за местното 
самоуправление и местната администрация и & 22 от Преходните и заключителните 
разпоредби от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 29.07.2008 г., 
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
“Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007-2013 г., чл. 56, 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” за Проект “ 
Реконструкция на площад с. Антон”, сключен между община Антон и ДФ”Земеделие” 
– Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.”Цар Борис 
III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ:121100421, идентификационен номер по ДДС № BG 
12100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, 
Общинският съвет 
    

РЕШЕНИЕ № 318 
 

1. Упълномощава кмета на общината Стоян Иванов Гарчев да подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ “ 
Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 395 769.00 лв. /триста 
деветдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и девет лв./  за обезпечаване на 
110 % от авансовото плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 
23/322/00290 от 23.10.2009 г. по мярка 322 “Обновяване и развитие на 
населените места” за Проект “ Реконструкция на площад с. Антон “, сключен 
между община Антон и ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Отменя свое решение № 295 по протокол №22./18.03.2009 г. за встъпване в дълг 
на община Антон по договор за отпускане на финансова помощ № 23/322/00290 
от 23.10.2009 г. по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” за 
Проект  “ Реконструкция на площад с. Антон”, сключен между община Антон и 
ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция. 

3. Възлага на кмета на Община Антон да подготви необходимите документи за 
получаване на авансово плащане по договор № 23/322/00290 от 23.10.2009 г.  и 
да ги представи пред ДФ ”Земеделие” – Разплащателна агенция. 
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Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет с. Антон, проведено 
на 10.03.2010 г.  , Протокол № 24, точка 1 от дневния ред по доклад № 71/05.03.2010 
г. при кворум от 9 / девет /общински съветника и след проведено съгласно чл.27, 
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно 
гласуване – с 9/девет / гласа “ЗА”,няма ”против” и няма “въздържали се”, както 
следва: 
 

1. Владислав Симов Симов- «ЗА « 
2. Бонка Иванова Манчева  - «ЗА « 
3. Николай Иванов Маджаров –«ЗА « 
4. Николай Дончев Дончев   –«ЗА « 
5. Райко Цвятков Лумбев – «ЗА « 
6. Дилян Георгиев Ватахов - «ЗА « 
7. Мино Ленков Димитров – «ЗА « 
8. Тодор Димов Янакиев –  «ЗА « 
9. Гергана Семкова Динекова – «ЗА « 

 
 На основание чл.21, ал.1,т.10 и т. 24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и & 22 от Преходните и заключителните 
разпоредби от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 29.07.2008 г., 
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
“Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007-2013 г., чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на 
Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 23/322/00289 от 23.10.2009 
г. по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” за Проект  “ 
Благоустрояване на уличната мрежа с. Антон”, сключен между община Антон и 
ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, 
бул.”Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ:121100421, идентификационен номер по 
ДДС № BG 12100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова 
Илиева, Общинският съвет взе следното решение  
 

РЕШЕНИЕ № 319 
 

1. Упълномощава кмета на общината Стоян Иванов Гарчев да подпише Запис 
на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 
ДФ “ Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 820 587.90 лв. 
/осемстотин и двадесет хиляди петстотин осемдесет и седем лв. и деветдесет 
стотинки/  за обезпечаване на 110 % от авансовото плащане по договор за 
отпускане на финансова помощ № 23/322/00289 от 23.10.2009 г. по мярка 322 
“Обновяване и развитие на населените места” за Проект  “ Благоустрояване 
на уличната мрежа с. Антон”, сключен между община Антон и 
ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Отменя свое решение № 296  по протокол №.22/18.12.2009 г.. за встъпване в 
дълг на община Антон по договор за отпускане на финансова помощ № 
23/322/00289 от 23.10.2009 г. по мярка 322 “Обновяване и развитие на 
населените места” за Проект  “ Благоустрояване на уличната мрежа с. 
Антон”, сключен между община Антон и ДФ”Земеделие” – Разплащателна 
агенция. 
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3. Възлага на кмета на Община Антон да подготви необходимите документи за 
получаване на авансово плащане по договор № 23/322/00289 от 23.10.2009 г.  
и да ги представи пред ДФ ”Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет с. Антон, проведено 
на 10.03.2010 г.  , Протокол № 24, точка 1 от дневния ред по доклад № 72/05.03.2010 
г. при кворум от 9 / девет /общински съветника и след проведено съгласно чл.27, 
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно 
гласуване – с 9/девет / гласа “за”,няма ”против” и няма “въздържали се”, както 
следва: 
 

1. Владислав Симов Симов- «ЗА « 
2. Бонка Иванова Манчева  - «ЗА « 
3. Николай Иванов Маджаров –«ЗА « 
4. Николай Дончев Дончев   –«ЗА « 
5. Райко Цвятков Лумбев – «ЗА « 
6. Дилян Георгиев Ватахов - «ЗА « 
7. Мино Ленков Димитров – «ЗА « 
8. Тодор Димов Янакиев –  «ЗА « 
9. Гергана Семкова Динекова – «ЗА « 

 
Следваща докладна е с Вх № 79/08.03.2010 г. и е във връзка с пътуването на мажоретен 
състав до гр. Сопот за участие в парад на мажоретките и до гр. Карлово за посещение 
на къща музей на Васил Левски послучай Националния празник . 
Г-н Гарчев –“За първи път  канят мажоретния състав на такова представяне и 
използвахме и превоза за учениците от 6-ти клас ,които послучай първи март бяха 
направили голяма мартеница ,която окачихме на сградата на общината .За  
транспортните разходи са нужни  189,00 лв. 
Г-жа Костова – Прегледа на мажоретния състав под ръководството на г-жа Павлинка 
Петрова мина отлично.Имаме благодорствено писмо от кмета на гр. Сопот  г-н Веселин 
Личев  
 
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6  с  9 /девет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  ,Райко 
Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , Николай Дончев 
Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров   , Тодор Димов 
Янакиев и Мино Ленков Димитров    взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 320 

Дават своето съгласие да се отпуснат средства в размер на 189,00 лева за поемане на 
транспортните разходи за пътуване на мажоретен състав до гр.Сопот  за да участва в 
тържествата  посветени на националния празник на Република България  “ Трети март “ 

Следващата докладна записка с Вх №80/05.03.2010 г. е във връзка с определяне на 
такса за посещение в детската градина .Родителите на децата посещаващи детската 
градина бяха освободени от такава такса с решение на ОбС- Антон № 217от протокол 
№15 от  06.03. 2009 г. и съгласно чл. 30, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
народната просвета родителите или настойниците на децата в предучилищните 
полудневни подготвителни групи към детските градини не заплащат такса за 
подготовката на децата за училище.Но в ЦДГ” Българче “  се предоставят услуги  извън 
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обхвата на предучилишната полудневна подготовка  на децата за училище една година 
преди постъпването им в първи клас,за тях се трябва да се заплаща такса. 

Г-н Маджаров –как стоят нещата в другите общини ? 

Г-жа Костова – в община Пирдоп не се заплаща такава такса, но според мен и те са се 
заблудили от  текста в закона. 

Г-н Гарчев - Сумата разпределена по дни и от порядъка на 0,75 лв до 0,80 лв. 

На основание чл. 21, ал. 1 т.7  с  9 /девет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  ,Райко 
Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , Николай Дончев 
Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров   , Тодор Димов 
Янакиев и Мино Ленков Димитров    взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 321 
 
Приемат  така предложената  от Общинска администрация Антон такса – 15,00 
лв./месечно,за всички  посещаващи целодневната подготвителна група в ЦДГ 
“Българче “ с. Антон ,считано от началото на новата учебна  2010/2011 г.на 01.09.2010 
г. 
 
Следваща докладна с Вх № 82/ 10.03.2010 г.  е свързана с  решение №  312 протокол № 
23/от 27.01.2010 г.  
Във връзка с чл. 9 от закона за общинския дълг,е необходима да се гласува размера на 
общинския дълг  към 31.12.2009 г. 
Решенията за всъпване във дълг бяха приети  на заседание на Общински съвет на 
18.12.2009 г. и затова отчета на дълга е по този начин ,” Община Антон  има намерение 
да встъпи в дълг  в размер  на 486542,76 лв., сума представляваща 110 % от 20% 
авансово  плащане  по договори № 23/322/00289 от 23.10.2009 г.  , № 23/322/00290 от 
23.10.2009 г. 
 
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6  с  9 /девет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  ,Райко 
Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , Николай Дончев 
Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров   , Тодор Димов 
Янакиев и Мино Ленков Димитров    взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 322 
 

Приемат отчета  за състоянието на общинския дълг към 31.12.2009 г. 
 

След приключване на първа точка се премина и към т. 2 от дневния ред  

Следва докладните на читалищното настоятелство .Няколко от докладните са свързани 
с отчета направени послучай отминалите вече празници. Първата е с Вх № 
68/26.02.2010 г и е  отчет  за празника “Сирница “ 

Г-н Маджаров – на Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална 
политика имаше заседание на 25.02.2010 г. Комисията  е на мнение ,че отчета трябва да 
се приеме . 
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На основание чл. 21, ал. 1 т. 6  с  9 /девет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  ,Райко 
Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , Николай Дончев 
Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров   , Тодор Димов 
Янакиев и Мино Ленков Димитров    взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 323 
Приемат отчета на НЧ” Христо Ботев”  на обща стойност от 320,80 лв.изразходвани за 

провеждането на празника “Сирница” 
Следва докладна с Вх № 77/09.03.2010 г. отчет за 1- ви март –ден на самодееца и 3-ти 
март-  Националния  празник . 
Стойността на двете събития е 300 лв. 
 
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6  с  9 /девет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  ,Райко 
Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , Николай Дончев 
Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров   , Тодор Димов 
Янакиев и Мино Ленков Димитров    взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 324 
Приемат отчета на НЧ” Христо Ботев”  на обща стойност от 300,00 лв.изразходвани за 

провеждането на празниците :  

1. 1- ви март ден на самодееца – 200 лв  
2. 3- ти март –Национален празник -100 лв  

 

Следващата  е с Вх № 78 / 09.03.2010 г. за  отпускане на средства за  ушиване на 
сценични  костюми  за детския танцов състав. 

Г- жа Нонка Петрова  запозна съветниците ,че в новия репертоар на танцовия състав 
към читалището има  руски и цигански танци, за което са необходими нови сценични 
костюми. Костюмите ще са оборотни  и ще останат за използване на всички деца от 
самодейният състав. 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6  с  9 /девет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  ,Райко 
Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , Николай Дончев 
Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров   , Тодор Димов 
Янакиев и Мино Ленков Димитров    взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 325 
 

Дават своето съгласие да бъдат отпуснати 500 / петстотин лева /за ушиването на 
костюми / специални  дълги  рокли за руски и цигански романси / 
 
Следва докладна с Вх № 63/23.02.2010 г. от читалищното настоятелство. 
Г-н Симов даде думата на г- жа Генка Додекова за повече  информация 
Г- жа Додекова – “ Нашето читалище е одобрено на първи етап в програмата “Глобални 
библиотеки –България “-Българските библиотеки –място за достъп на информация и 
комуникация за всеки “.За  включване в тази програма са нужни : помещение от не по – 
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малко то 18 кв.м.,което да има отопление /климатик/,5 /пет /бюра за поставяне на 
компютрите и  5/ пет /  стола .Според нашите изчисления  всичко това ще струва 2000 
лв. 
Г- н Дончев – комисията по бюджет ,финанси и нормативна уредба е за  участието ни в 
тази програма и Общинския съвет  вече взехме такова решение ,че се ангажираме да 
помагаме дългосрочно в подкрепа на библиотеката към читалището 
Г-н Лумбев – аз също съм на мнение ,че трябва да се подсигурят необходимите по 
програмата изисквания. 
 
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6  с  9 /девет / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  ,Райко 
Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , Николай Дончев 
Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров   , Тодор Димов 
Янакиев и Мино Ленков Димитров    взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 326 
 

Дават своето съгласие да се отпуснат до 2000 / две хиляди / лева за  оборудване на 
помещение за  разполагане на 5 / пет / работни станции за потребители и 1 работна 

станция за библиотекар. 
Следваща докладна записка е от г- жа Лена Николова във връзка с честването на 125 
години на откриване на училището в селото. 
Г-н Симов даде думата на г-жа Николова да запознае съветниците с  решенията на 
педагогическия персонал за  отбелязване на годишнината . 
Г- жа Николова –имаме намерение да поканим всички бивши и настоящи учители –
работели  в нашето училище-за целта са ни необходи покани. 
Трябва цветя за украса ,награди ,грамоти за учениците участващи в различни  изяви. 
Искаме да изготвим и юбилеен вестник .Коктейл и цветя за гостите на празника  . 
Предполагам  ,че сумата ще е някъде около 3000 лв. 
Г-н Симов : Аз лично поемам  разходите по честването на този празник .Фирмата 
където работя ще помогне за отпечатването на  покани ,грамоти и рекламни  материали 
И ще Ви дам пари - за коктейл и цветя.Сумата с коята ще  Ви спонсорирам  ще е до 
3000/ три хиляди лева/ 
Всички съветници ръкопляскаха за  подаръка ,който г-н Симов ще направи на ОУ 
с.Антон послучай 125 години от създаването на училището. 
Г-н Димитров – Искам да попитам  г-жа Николова  предвиждат ли се грамоти или 
картички за бившите учители  ,който са на преклонна възраст. 
Г- жа Николова – ще подготвим нещо с което да ги зарадваме и благодарим за труда, 
който са положили. 
Г- н Лумбев- в посещението си в двора на училището ,ми направи впечатление ,че са 
изпаднали доста плочки от настилката на двора.Няма да е  лошо да се поправят за 
предстоящия празник. 
Г-н Симов – нека комисията по благоустройство на територията  да  обходи училищния 
двор и направи  протокол за проверката .На следващото заседание ,ще се реши какви 
ремонтни  дейностти трябва да се извършат и на каква стойност . 
Следваща молба е от Дончо Петров Петров с Вх . № 58/19.02.2010 г.  
Г-н Симов даде думата на г- н Петров ,който  присъстваше на заседанието на  съвета. 
Г-н Петров – искам да получа разрешение да поставя електропастир в м.Козница 
покрай първокласен път І-6 София - Бургас. 
Г-н Дончев – там има и имоти частна собственост –би трябвало да се вземе и тяхното 
разрешение. 
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Г-н Петров –аз ще говоря със  собствениците ,но ивицата покрай пътя е на общината ,а 
елекропастира е нужен най-много да не се допускат конете при паша да излязат на пътя 
и да предизвикат ПТП. 
 Г-н Димитров Как стои въпроса с  полските пътища ,който се отлоняват  от 
първокласния път  към имотите в съседните местностти 
Г-н Петров –аз ще оставя врати на всички пътища,също така няма да имам претенции и 
ако други животни се пуснат на паша и се ползва моя електропастир. 
Г-н Гарчев – в общината се получиха писма от РУ на МВР- гр.Пирдоп  ,с които се иска 
доклад за мерките, които  са вземени за предотвартяването на появяването на животни 
по пътищата   особено  през нощта ,за недопускане на ПТП. В района на община Антон 
е станало едно ПТП, в което кон се удря в лека кола и  причинява смърта на млад човек 
от общината . 
 
 На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 с  8 /осем / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  
,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , Николай Дончев Дончев ,Гергана 
Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров   , Тодор Димов Янакиев и Мино 
Ленков Димитров и 1/ един /въздържал се  ,Райко Цвятков Лумбев  взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 327 
 

1.Дават своето съгласие на г- н Дончо Петров Петров  да постави електропастир покрай 
първокласен път І-6 София- Бургас в м. “Козница”с цел да се предотвартят ПТП, 
свързани с излизането на животни през нощта на уличното платно. 
2.Задължават  г-н Петров да остави врати на всички  входове и изходи за полските 
пътища,за свободно пременаване на  други животни ,коли  и каруци  за достигане до 
полските имоти . 
3. При получаване на жалби от  собственици на частни  имоти – електропастира да се 
демонтира от тях. 
 
Г-н Петров използва случая ,че присъства на заседанието и поиска помощ за празника 
“Тодоровден “-надбягването с коне ,което по традиция се  провежда  в началото на 
пролетта.-Неговата молба е да се отпусне парична помощ за награден фонд за 
състезанията . 
Г-н Гарчев предложи както  и в минали години да се отпуснат 500 лв . чрез читалището  
Г- жа Петрова – ние нямаме нищо против ,но от миналата година нямаме документ от 
провеждането на този празник и отчет за  похарчени   средства 
Тази година нека всеки победител да получи парите директно от  служителите от 
читалището. 
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 с  8 /осем / гласа “ ЗА  “Владислав Симов Симов,  ,Бонка 
Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , Николай Дончев Дончев ,Гергана 
Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров   , Тодор Димов Янакиев и Мино 
Ленков Димитров и 1/ един /въздържал се  ,Райко Цвятков Лумбев  взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 328 
 

Отпускат сумата от 500 лева ,за провеждане на  конни състезания на  празника 
“Тодоров ден “,който ще се проведе на 10.04.2010 г. в ливадите под селото.За 
похарчените средства да се направи отчет ,който да се приеме на следващото заседание. 
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Получена е молба от Иван  Дончев Андреев,с която той моли съветниците да вземат 
решение да поемат разходите по погребението на майка му.Той е безработен и няма 
други роднини.Разходите по погребението  е поето от съседите. 
Г-н Дончев – аз имам сведения ,че Иван  е безотговорен ,мързелив и не трябва така с 
лека ръка да му се дадат тези пари. 
Г-н Гарчев – аз мисля ,че ако общинския съвет даде съгласието си за помощ ,парите ще 
бъдат дадени директно на съседите,които са поели разноските . 
Г-н Симов – ние сме викали този Иван да работи ,но той не прие поканата ни.Май не 
му се работи . 
Г-н Симов : нека комисията по бюджет, финанси и нормативна уредба   да направи 
проверка на случая описан в молбата на Иван Андреев. Да се направи проверка в 
погребалното бюро за цената на погребението. 
И още една молба с Вх №35/05.02.2010 г. от Фанка Александрова  Ангелова със молба 
за финансова помощ. 
Г-н Гарчев даде думата на Елена Николова- мл. специалист органицационно облужване 
на ОбС-Антон за направената проверка  в  офиса на  “Социална заклрила”  в с.Антон по  
повод на молбата на Г-жа Ангелова. 
Г-жа Николова- в офиса на  социалното подпомагане получих информация ,че нито 
Фанка нито съпруга и са се регистрилали в бюрото по труда и поради тази причина те 
не получават социални добавки,а само детски  в размер на 70 лв. 
Според социалните работници – Фанка не  е крайно нуждаеща се щом не се регистрира 
и не търси работа.Необходимо да се регистрират в бюрото по труда ,за да попаднат  в 
списъка на социално слабите семейства и да  получават социални помощи . 
Г-н Симов предложи на съветниците да се гласува молбата на Фанка Ангелова. 
 
 На основание чл. 21, ал. 1 т. 6  с  9 /девет / гласа “ ПРОТИВ “ Владислав Симов Симов,  
,Райко Цвятков Лумбев ,Бонка Иванова Манчева, Дилян Георгиев Ватахов  , Николай 
Дончев Дончев ,Гергана Семкова Динекова  , Николай Иванов Маджаров   , Тодор 
Димов Янакиев и Мино Ленков Димитров    взеха следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 329 
 

Отхвърлят молбата на Фанка Александрова Ангелова за отпускане на финасова помощ. 
 
За следващото заседание остават няколко докладни ,поради късното входиране и 
невъзможността да се запознаят всички съветници. 
Преди да се премине и към последния въпрос г-н Гарчев поиска да запознае 
съветниците за  проектите за реконструкция на улици и за изграждане на физкултурния 
салон .Поради  вероятността да не се приеме проекта за реконструкция на улиците 
трябва да се реши-да се преустройва ли пак този проект или да се входира следващия – 
изграждане на физкултурен салон . 
Г-н Янакиев –Това е много труден въпрос за нас-да избираме от два важни проекти . 
Г-н Гарчев  –все пак трябва един да бъде първи . 
Г-н Дончев –за мен по важно е  асфалтиране на  главната артерия на Антон. 
Г-н Маджаров и аз смятам така. 
Г-н Симов –аз мислех така, но  сега се замислям. Изграждането на физкултурния  салон 
също е много важно . 
Г-н Димитров – нека се направи главната улица 
Г-н Янакиев –в комисията вече обсъдихме  да помислим друг вариант за физ. салон 
така ,че остават на първо място  улицата . 
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Г-н Гарчев – преди 10 години имаше проект за физкултурен салон ,но година след 
година и  проекта загуби стойността си и изискванията станаха други.Дано времената 
се изменят и да имаме възможност да реализираме всички проекти, но в момента искам 
да чуя  вашето мнение. В едно от  предишните заседания взехме принципно решение за 
евентуално  участие на общината в проект по залесяване .Сега мисля,че поради това ,че 
на всеки проект се иска и общината да участва с някаква сума-то залесяването да 
отложим за по -късно . 
 
Последно беше разгледано състоянието на автобустните превози на фирма “Клюнчев “ 
Във връзка с изпратено  уведомително писмо до ф-ма Клюнчев за предстрочно 
прекратяване на договора при : 
� при неспразване на утвърденота разписание 
� лошо транспортно обсужване 
� неизправност на автобусите в т. ч. чести аварии 
� неиздаване /издаване на непълни  -билети  

Определените  длъжностни лица,  които проверяват  транспортното обслужване по 
гореописаните маршрутни линии и описаните  нарушения са написали доклад в който 
в последните няколко седмици  превозите са се подобрили . 
Г- н Янакиев : наложи ми се да пътувам до София ,автобуса тръгна навреме ,но  зареди 
на една бензиностанция и се забави.Стъклата бяха мръсни  и не се виждаше навън 
какво е времето.,контрольорката си запали цигара . 
Г-н Гарчев  разясни на съветниците ,че ще иска мнението на целия общински съвет 
защото услугата е значима за населението .Събрани са около 200 подписа в подкрепа на 
фирмата. 
На заседанието присъстваха около 20  представители  на населението на Антон и от 
съседните общини ,който бяха дошли да  подкрепят фирмата.Всички те са доволни от 
факта ,че за първи път  фирма дава намаление от 50 % за пенсионерите ,за ученици и 
студенти и 20% за работещи.Макар че от миналата година  субсидиите от 
министерството на финансите все още  не са преведени . 
Г-н Симов даде думата на  присъстващите ,които търпеливо изчакаха да протече 
сесията на съвета. 
Г-н Цветан Захариев –живущ в м. Козница и пътуваш всеки ден с автобусите на ф-ма 
Клюнчев “се изказа първи .Той е доволен от превозвача. 
Г-н Клюнчев –собственик на фирмата  -пожела кризата да отмине и да се оправят 
нещата,защото всичко идва от кризата в цялата държава и от липсата на парите ,които 
все още чакат от министерството на финансите . 
Г-н Дончев поиска от г-н Клюнчев да отговори на въпроса свързан с  лизинга на 
автобусите ,които показа на едно от предишните заседания. 
Г-н Клюнчев-  Договорите бяха сключени ,но сега  са развалени поради липсата на 
пари.На този етап нямаме достатъчно средства за нови автобуси.Искаме да работим –
макар че са много трудни условията. 
Г-н Дончев –може ли да напишете програма в която да опишете какво ще направите за 
да се подобри качеството на услугата .Бих се въздържал и бих ви дал оше един шанс 
ако се ангажирате вие самите да определите задълженията си и ако не ги спазвате да 
има последствия. 
Г-н Клюнчев- ангажирам се с направата на такава програма и  се ангажирам да 
продължавам да работя. 
Т. Янакиев – много са мръсни автобусите –едно чистене не   свързано с толкова пари. 
Г-жа Клюнчева-автобусите тръгват от начална гара Копривщица чисти –бих искала да 
сложа камери за да видите за какво става дума,ккаво е  държането на  пътуващите. 
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Колко боклуци се хвърлят ,как се режат седалките с ножчета,как се чупят седалките 
нарочно със сила . 
Г-нЛумбев – аз също бих дал шанс на фирмата .Предишните автобуси  на фирмите 
също бяха в окаяно състояние. 
Г-н Димитров –аз съм за оставане на фирмата да работи . 
Г-жица Гергана Динекова-аз също съм за даване на още една възможност  
Г-н Дилян Ватахов- аз давам още един шанс. 
Г-жа Бонка Манчева- и аз съм за оставане на фирмата за работи 
Г-н Янакиев –Аз не пътувам с автобусите ,но от видянота до тук  не съм съгласен те да 
работят  
Н-Маджаров- нека да видим още няколко месеца как ще се движат автобусите. 
Г-н Симов – нека кмета се произнесе със свое решение относно  договора сключен с 
фирма Клюнчев .Нека само се надяваме да няма инцидент  с лоши последствия. 
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито  в 21,30 ч. 
 
 
 
 
 

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