
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 

№  27 

 

             Днес, 03.08.2010 г. /вторник / 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. Приемане на  отчет на бюджет за първото шестмесечие на 

2010 г. 

2. Приемане на “ Общинска програма за закрила на детето”  

3. Други  

  

На заседанието присъстваха :   

1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  

2. Николай Дончев Дончев – съветник 

3. Дилян Георгиев  Ватахов - съветник  

4. Сашо Найденов Александров –съветник  

5. Мино Ленков Димитров- съветник 

6. Бонка Иванова Манчева - съветник 

7. Райко Цвятков Лумбев – съветник  

8. Тодор Димов Янакиев – съветник 

9. Татяна Александрова Семкова – съветник 

10.Гергана Семкова Динекова –съветник  

 

 

От заседанието отсъства по уважителни причини съветника :  

Николай Иванов Маджаров  

На заседанието присъстваха също и  г-н Стоян Гарчев – кмет на  

община Антон, г-жа Мария Вътева  –директор Дирекция АПОФСД и 

жители на с.Антон . 

Заседанието беше открито в 18,15 ч. от председателя на Общинския 

съвет – г-н Владислав Симов , който попита дали има предложение за 

промяна  на така  предложения  дневния ред . 

Николай Дончев като председател на комисията по бюждет, финанси и 

нормативна уредба предложи да се допълни дневния ред с четири 

нови точки ,поради  изникнала необходимост и крайни срокове във 

връзка с кандидатстване в «Програма за развитие на селските 

райони» да се допишат както следва: 

Под точка три да запише : Кандидатстване по програма  за 

развитие на селските райони 2007-2013 г(ПРСР).,подкрепена  от 

европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) Мярка 321 : Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони с проект  на инвестиционно предложение 

Подобряване на сградния фонд на читалище «Христо Ботев-125 

«с.Антон  и придобиване  на оборудване за  социални условия» 



Под точка 4 да се запише : Кандидатстване за безвъзмездна 

финансова помощ по мярка Мярка 322: "Обновяване и развитие на 

населените места", ос 3 на Програма за развитие на селските райони 

(2007-2013) с проект „Основен ремонт на сграда и двор на храм 

„Свети пророк Илия” – село Антон, Община Антон” на Църковно 

настоятелство към храм „Свети пророк Илия” 

Под точна 5 да се запише: Кандидатстване за безвъзмездна финансова 

помощ по мярка Мярка 313: "Насърчаване на туристическите 

дейности", ос 3 на Програма за развитие на селските райони (2007-

2013) с проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в 

местност „Свети Георги” – село Антон, Община Антон” 

Под точка 6 Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по 

по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, 

Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1. 

„Дребномащабни местни инвестиции”, по Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа 

за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 

малки общини” с проект на инвестиционно предложение: „Мерки за 

предотвратяване на наводнения за обекти: река Гушева и река Селска 

на територията на  село Антон, Община Антон” 

И да остане  последна  точка под № 7 –Други. 

Дневния ред придобива следния вид : 

 

1. Приемане на  отчет на бюджет за първото шестмесечие на 2010 

г. 

2. Приемане на “ Общинска програма за закрила на детето”  

3.Кандидатстване по програма  за развитие на селските райони 

2007-2013 г(ПРСР).,подкрепена  от европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Мярка 321 : Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони с проект  на 

инвестиционно предложение Подобряване на сградния фонд на 

читалище «Христо Ботев-125 «с.Антон  и придобиване   на оборудване 

за  социални условия» 

4.Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мярка 

Мярка 322: "Обновяване и развитие на населените места", ос 3 на 

Програма за развитие на селските райони (2007-2013) с проект 

„Основен ремонт на сграда и двор на храм „Свети пророк Илия” – село 

Антон, Община Антон” на Църковно настоятелство към храм „Свети 

пророк Илия” 

5.Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мярка 

Мярка 313: "Насърчаване на туристическите дейности", ос 3 на 

Програма за развитие на селските райони (2007-2013) с проект 

„Подобряване на туристическата инфраструктура в местност „Свети 

Георги” – село Антон, Община Антон”  

6.Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по по 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна 

ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1. 

„Дребномащабни местни инвестиции”, по Схема за предоставяне на 



безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа 

за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 

малки общини” с проект на инвестиционно предложение: „Мерки за 

предотвратяване на наводнения за обекти: река Гушева и река Селска 

на територията на  село Антон, Община Антон” 

7. Други  

 

Целият дневен ред беше приет с 10 „за”, „против” няма, 

„въздържали се” няма. 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет - бюджета към 30.06.2010, 

Вх. №   190-А/ 27.07.2010 г. 

Г-н  Симов:  Давам  думата г-н Николай Дончев като председател на 

комисията по бюджет, финанси и нормативна уредба , коята проведе 

свое заседание . 

Г-н Дончев : комисията разгледа отчета и приложенията му и на 

всички е ясно ,че  при намаления с още 10 %  бюджет трябва да се 

променят доста цифри.Но по- добре главния счетоводител г-жа Вътева 

да  ни изложи своята информация. 

Г-жа Вътева :  

Приходите постъпват регулярно в срок, както и досега първото 

тримесечие 30% и ІІ –то тримесечие 25%,но тази година рамката  на 

бюджета  е намалена с 10 %. , с което най голямо е намалението на 

капиталовите разходи, средствата за зимно поддържане и 

снегопочистване . 

Поради промяна на  бюджета се налага и актуализиран  план –

бюджет,считано от 23.07.2010 г. подробно описан в приложение 2 

По указание на министерство на финансите ,средствата от ДФ 

“Земеделие” по сключени  с общината договори  трябва да бъдат 

включени в плана за капиталови разходи с източник на финасиране 

“Извънбюджетни средства “ 

И още една промяна –от заложените първоначално средства в размер 

на 30000 ,00 лв за закупуване на  решетки за пречистване на питейни 

води да бъдат пренасочени средства  в размер на 7999,00 лв както 

следва : 

-Доплащане на ІV кл пътна мрежа  в размер на                      -7300лв. 

ремонти дейности ОУ Св .Св.”Кирил  и Методии “ в размер на -699 лв. 

г-н Симов прикани съветниците към исказвания по така 

изнесените данни  

Изказвания не бяха направени. Г-н Симов подложи на поименно 

гласуване предложението:  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11,ал.7, 

чл. 25 ал.1 и ал.2 от ЗОБ съгласно Закон за изменение и допълнение 

на ЗДБ 2010  публикуван в ДВ на 23.07.2010 г. с 10 / десет / гласа 

 “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян 

Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов 

Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , 



Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова 

взеха следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 350 

 

 І. Приемат  Отчета на Бюджет 2010 по прихода и разхода както 

следва  към 30.06.2010 г.  

 

Приложение към Протокола №1 

 
 

  Отчет на Бюджет 2009г по Прихода и по Разхода,както следва: 

наименование Нач.план 
2010г 

уточнен 
   план
  

изпълн. 
отчет 

 01.2010г 30.06.2010 30.06.2010 

І.ПРИХОДИ 1104026 1092914 500913 

І.Приходи с държавен характер 664894 653782 257200 

    

1.1.Обща допълваща субсидия 638670 631558 332089 

1.2. Целеви трансфери  от ЦБ  1732 1732 

Капиталови 4000 4000 2180 

1.3.Трансфери 0 8288 8288 

    

1.4.Средства на разпореждане 0   

1.5. Дарения 0   

1.4 Разпределен преходен остатък 22224 22224 -87089 

 

 

ІІ.Приходи с общински характер 439132 439132 243713 

2.1.Данъчни приходи 3 6 100 36100 24494 

2.2.Неданъчни приходи 82970 82970 42876 

2.3.Взаемоотношения с ЦБ в.ч. 
-изравнителна субсидия 
-капиталова субсидия 
-получ.субсидии  ДДС Сапард  

179800 

125400 

54400 

  

364608 

125400 

54400 

184808 

292308 

66500 

41000 

184808 

2.4.Трансфери -   

2.5.Временни безлихв.заеми погасени ДДС - -184808 -184808 

2.4Разпределен преходен остатък 140262  140262 68843 

    

  

наименование Нач.план 
01.2010 

уточнен 
   план 
06.2010 

изпълн. 
Отчет 
06.2010 

ІІ.РАЗХОДИ  към 30.06.2010г  1104026 1092914 500913 

ІІ.1. Разходи държ.д-сти               706619 671080 257200 



 

Общинска администрация 284919 284919 71430 

Други дейности по отбраната 43996 43996 13038 

Друге дейности по вътрешна сигурност 10284 10284 0 

Отбранително мобилизац.подготовка 1000 1000 0 

Превант.д-ст за намаляв.на посл.от КБА 2506 2506 600 

Ликвидиране на послед.от стих.БиПА 2000 2000 1860 

Целодневни детски градини 86899 88336 44017 

Общообразователни училища 175853 185884 92599 

Извънучилищни дейности 1568 1568 276 

Здравен кабинет към ОУ и ЦДГ 8725 8725 2741 

Други дейности по здравеопазв.ветерани  49 96 

Протр.за временна заетост - 6566 6566 

Други служби и дейности – компенс.пътув. 0 1732 1932 

Читалища 21251 32177 19890 

Други дейности по икономиката 258 1338 2155 

    

ІІ.2. Разходи мест.д-сти  439132 439132 243713 

Общинска администрация 72221 72221 37397 

Общински съвети 13718 13718 4593 

Целодневни детски градини 22500 22500 18737 

Домашен социален патронаж 53251 53251 19833 

Програми за временна заетост 1500 1500 225 

Водоснабдяване и канализация 47000 47000 924 

Осветление на улици и площади 16000 16000 5343 

Други дейности по БКС 107442 107442 81711 

Чистота 42000 42000 16929 

Други дейности по опазване на околната среда 63500 63500 58021 

    

 
 

ІІ. Приемат Актуализирания План - Бюджет 2010 ,считано от 

23.07.2010 г. както следва : 

Приложение към Протокола №2 

 

 
         Приложение№2 

 
 
 

        БИЛО                              СТАВА 

І.ПО ПРИХОДА     1 104 026.00    1047721.00 

 

І.Приходи с държавен характер    664 894 .00  626339.00

  

  

  

 І.1.Обща допълваща субсидия                                    638670.00                      588321.00    



           1.2. Целеви трансфери  от ЦБ   

 Капиталови         4000.00                             4000.00 

              1.3.Получени цел.трансфери                           0.00                            2598.00    

 1.4. Трансфери МТСП               0.00                            9196.00             

             1.3Разпределен преходен остатък                  22224.00                            22224.00   

2.Приходи с общински характер    439 132.00                         420932.00   

 2.1.Данъчни приходи    

                    36100.00                            36100.00 

 2.2.Неданъчни приходи    

          82970.00                             82970.00 

              2.3.Взаемоотношения с ЦБ     179800.00                           161600.00 

              2.4.Целеви субсидии ДДС САПАРД              0.00                         184808.00 

              2.5.Възстановен заем ДДС САПАРД                                     0.00                         -184808.00          

 2.4Разпределен преходен остатък  140262.00                           140262.00      

 

        БИЛО    СТАВА  

ІІ.ПО РАЗХОДА   -             1 104 026.00            

1047721.00 

ІІ.1. Разходи държ.д-сти  -                664894.00                  

626339.00  

в т.ч. Общинска администрация-   284919.00              

249392.00 

Отбрана    -  59786.00  

 59786.00 

 Образование   -  264320.00              

275788.00   

Здравеопазване   -  8725.00   

 8267.00 

Програми и дейности за временна  

заетост    -  0.00    11794.00 

Почивно дело,култура, 

религиозни дейности  -  21251.00   19780.00 

Икономически дейности 

/присъдена издръжка  -  0.00       1338.00

  

Резерв за непредвидени 

 и неотложни разходи  -  25635.00         194.00

   

         БИЛО    

           СТАВА  

ІІ.2. Разходи мест.д-сти  -             439 132.00              420932.00

  

 В т.ч. общи държавни служби - 85939.00   79439.00 

 Образование   - 22500.00   22500.00 

 Социално осиг. 
подпомаг.и грижи  - 54751.00   54751.00 

Жилищно строителство,БКС 

и опазване на околната среда - 212442.00   201342.00 

в т.ч. Чистота   -   42000.00     42000.00 

Икономически дейности и услуги -   63500.00     62900.00 



ІІІ. Приемат Отчет Капиталови разходи към 30.06.2010 г както 

следва : 

Приложение към Протокола№3 

 
Отчет Капиталови разходи към 30.06.2010г. 

№ 

по 

ред 

Обект По план Отчет към 

30.06.2010 

забележка 

1 Ремонт ул.”Лиска” 30000.00 30000.00  

2 ППР реконстр.улици 2 31800.00 28800.00  

3 Ремонтни дейности  ОУ -Антон 2000.00 2699.00 699.00 – със 
собствени ср-ва 

4 Ремонтни д-сти Читалище - 

Антон 
2000.00 180.00  

5 Ремонт  общински път ІV-64627 35862.00 35862.00  

6 Ремонт общински път ІV-60038-

І-6 

12438.00 5138.00 7300.00 – със 
собствени ср-ва 

7 СМР Гробищен парк 10000.00 10000.00  

8 Консулт.услуги преди скл.на 

договор реконстр.улици Проект 
ДФЗ 

 

6136.00 

 

6136.00 

 

Извънб.ср-ва 

ДФЗ 

9 Консулт.услуги преди скл. На 

договор Реконстр.Площад –

Проект ДФЗ 

 

 

2988.00 

 

 

2988.00 

 

 

Извънб.ср-ва  

ДФЗ 

10 Управление проект Улици- ДФЗ 23500.00 7050.00 Извънб.ср-ва 

ДФЗ 

11 Управление проект площад - 

ДФЗ 

11500.00 3450.00 Извънб.ср-ва  

ДФЗ 

12 Ремонт улици 15642.00 11136.00  

 

 

 

Общо към 30.06.2010г 
  

143439.00  

 

 

VІ . Приемат актуализиран план капиталови разходи 2010 г.както 

следва  : приложен поименен списък . 

 

 

Г-н Симов благодари на г-жа Вътева за новото дъпълнение към  

таблиците,а именно обяснителната записка ,която   е в помощ на  

всички съветници. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за 

закрила на детето  -вх.№174 /01.07.2010 г. 

Програмата е публикувана и на интернетстраницата на  община 

Антон  

Г-н Димитров :Програмата трябва да се приеме както и всяка 

година го правим. 

Други изказвания не бяха направени. Г-н Симов  подложи на 

поименно гласуване програмата :  



  На основание чл. 21, ал. 1 т.12  от ЗМСМА и чл3 ал.1 от Правилника 

за прилагане на закона за закрила на детето с 10 / десет / гласа “ ЗА 

“Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка 

Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков 

Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 351 

 

Приемат общинска програма за закрила на детето 2010 г. 

 

ПО ТРЕТА  ТОЧКА ОТНОСНО:Кандидатстване по програма  за 

развитие на селските райони 2007-2013 г(ПРСР).,подкрепена  от 

европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) Мярка 321 : Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони с проект  на инвестиционно предложение 

Подобряване на сградния фонд на читалище «Христо Ботев-125 

«с.Антон  и придобиване на  на оборудване за  социални условия» 

 

Г-н Гарчев запозна съветниците с публикувана покана  от 

министерство на Земеделието и храните  за прием на заявления за 

подпомагане по Мярка 322 «Обновяване  и развитие на населените 

места» по ПРСР и нуждата да се кандидатства по  тази програма . 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т.8  от ЗМСМА в съответсвие с чл 5 ал 1 т. 7 

от правилника  за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – 

Антон съгласно  Общински план за развитие с 10 / десет / гласа “ ЗА 

“Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка 

Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков 

Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 352 

 

 

1.Определя като приоритетни за Община Антон дейностите по проект 

Подобряване на сградния фонд на читалище «Христо Ботев-125 

«с.Антон  и придобиване на оборудване за  социални 

условия»,включени като такива в Общински план за развитие 2007-

2013 г. 
 

2.Възлага на Кмета на Общината да съдейства на читалищното 

настоятелство към Читалище «Христо Ботев « село Антон  при 

подготовката на инвестиционния проект и документацията за 

кандидатстване . 

 



Във връзка с кандидатстване  за безвъзмездна финансова помощ по 

Мярка 321 : Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони  ос 3 на Програма за развитие на селските райони (2007-2013 

) с проект Подобряване на сградния фонд на читалище «Христо Ботев-

125 «с.Антон  и придобиване на  на оборудване на  социални 

условия»на читалищното настоятелство към  читалище «Христо Ботев 

-1925 «с.Антон  и съгласно Общинска целева програма за енергийна 

ефективност на Община Антон  2008-2011 г.- утвърдена със Заповед 

№30от 25.03.2008 г. на кмета на община Антон  

 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т.8  от ЗМСМА в съответсвие с чл 5 ал 1 т. 7 

от правилника  за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – 

Антон  Общинска целева програма за енергийна ефективност на 

община Антон с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, 

Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна 

Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков 

Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 353 

 

Определя като приоритетни за Община Антон дейностите в частта 

«Енергийна ефективност  « по проект Подобряване на сградния фонд 

на читалище «Христо Ботев-125 «с.Антон  и придобиване  на 

оборудване за  социални условия»,включени като такива в Общинска 

целева програма за енергийна ефективност на Община Антон  2008-

2011 г.- утвърдена със Заповед №30 от 25.03.2008 г. на кмета на 

община Антон 

 

Във връзка с кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по 

мярка Мярка 322: "Обновяване и развитие на населените места", ос 3 

на Програма за развитие на селските райони (2007-2013) с 

проект„Основен ремонт на сграда и двор на храм „Свети пророк Илия” 

– село Антон, Община Антон” на Църковно настоятелство към храм 

„Свети пророк Илия” 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА ОТНОСНО: кандидатстване за безвъзмездна 

финансова помощ по мярка Мярка 322: "Обновяване и развитие на 

населените места", ос 3 на Програма за развитие на селските райони 

(2007-2013) с проект „Основен ремонт на сграда и двор на храм 

„Свети пророк Илия” – село Антон, Община Антон” на Църковно 

настоятелство към храм „Свети пророк Илия” 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т.8  от ЗМСМА в съответсвие с чл 5 ал 1 т. 7 

от правилника  за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – 

Антон и съгласно Общински план за развитие на община Антон 2007-



2013 год., с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай 

Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна 

Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков 

Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 354 

 
 

1. Определя като приоритетен за община Антон проект „Основен 

ремонт на сграда и двор на храм „Свети пророк Илия” – село 

Антон, Община Антон”, включен като такъв в Общински план за 

развитие на община Антон 2007-2013 год.; 

2. Възлага на Кмета да съдейства на Църковното настоятелство към 

храм „Свети пророк Илия” – село Антон при подготовката на 

инвестиционния проект и документацията за кандидатстване. 

 
ПО ПЕТА   ТОЧКА ОТНОСНО: кандидатстване за безвъзмездна 

финансова помощ по мярка Мярка 313: "Насърчаване на 

туристическите дейности", ос 3 на Програма за развитие на селските 

райони (2007-2013) с проект „Подобряване на туристическата 

инфраструктура в местност „Свети Георги” – село Антон, Община 

Антон”  

 

На основание чл. 21, ал. 1 т.8  от ЗМСМА в съответсвие с чл 5 ал 1 т. 7 

от правилника  за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – 

Антон и съгласно Общински план за развитие на община Антон 2007-

2013 год., Общински съвет  Антон с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав 

Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо 

Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова 

Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев, Мино 

Ленков Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 355 

 

1. Определя като приоритетни за община Антон дейностите по 

проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в 

местност „Свети Георги” – село Антон, Община Антон”, включени 

като такива в Общински план за развитие на община Антон 

2007-2013 год.; 

2. Възлага на Кмета на общината да организира изготвяне на 

инвестиционен проект, подготовка на необходимите документи 

за кандидатстване и да внесе проект на инвестиционно 



предложение: „Подобряване на туристическата инфраструктура 

в местност „Свети Георги” – село Антон, Община Антон”. 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Във връзка с кандидатстване за 

безвъзмездна финансова помощ по по Оперативна програма 

“Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие 

и сътрудничество”, операция 4.1. „Дребномащабни местни 

инвестиции”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки 

за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” с проект на 

инвестиционно предложение: „Мерки за предотвратяване на 

наводнения за обекти: река Гушева и река Селска на територията на  

село Антон, Община Антон” 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т.8  от ЗМСМА в съответсвие с чл 5 ал 1 т. 7 

от правилника  за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – 

Антон и съгласно Общински план за развитие на община Антон 2007-

2013 год.,  с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай 

Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна 

Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков 

Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 356 

 

1. Общински съвет Антон  дава съгласие община Антон да 

кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-

2013г.”, Приоритетна ос 4:”Местно развитие и сътрудничество”, 

Операция: 4.1:”Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-

04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на 

наводнения в 178 малки общини” с проект на инвестиционно 

предложение: „Мерки за предотвратяване на наводнения за обекти: 

река Гушева и река Селска на територията на  село Антон, Община 

Антон”; 

 2. Общински съвет Антон дава съгласие по проекта да бъде 

осигурен 5 % собствен принос от общата стойност на бюджета за 

проекта – в максимален размер до 50 000,00 лв. /петдесет хиляди 

лв./; 

3. Възлага на Кмета на общината да организира подготовка на 

необходимите документи за кандидатстване с проект на 

инвестиционно предложение: „Мерки за предотвратяване на 

наводнения за обекти: река Гушева и река Селска на територията на  

село Антон, Община Антон”; 

4.Общински съвет Антон декларира, че предназначението на 

обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък 

от 5 /пет/ години след приключване на проекта; 



 ІІ. При одобрение средствата, необходими за 

съфинансиране по  проект: „Мерки за предотвратяване на наводнения 

за обекти: река Гушева и река Селска на територията на  село Антон, 

Община Антон” да бъдат осигурени  в  актуализирания   бюджет на 

община Антон. 

 

ПО СЕДМА   ТОЧКА ОТНОСНО:Други  

Първа постъпилите молби бе разгледана молбата на д- р Димитрова с 

вх №166/18.06.2010 г.  

На сесията бяха поканени двете заинтересовани страни –титуляра  д-р 

Александрова ,която присъстваше на заседанието  и заявителката д-р 

Димитрова,но тя отсъстваше . 

Г-н Симов даде думата на д-р Александрова да каже своето становище 

по въпроса относно използването на кабинета  от две докторки. 

Д-р Александрова  увери  ,че това не е изгодно защото при всички 

положения ще има сблъсък на интереси . 

Хората от Антон искат да използват здравната каса,децата се нуждаят 

от мед. помощ, а  д-р Димитрова не иска да  работи нито със здравна 

каса ,нито със деца. 

Г-н Дончев –аз също смятам ,че не е удачно да се ползва кабинета от 

двама лекари,първо заради хигиената ,заради консумативите като 

вода ,ток и т.н.Как ще става разделянето на две.А и щом д-р 

Димитрова не работи със здравната каса и със деца-няма нужда да 

коментираме . 

  

Кабинета се ползва от д-р Александрова, но е собственост на 

общината.Идеята на съветниците да се подобри качеството на 

предлаганите услуги и да  се обнови  кабинета . За чия сметка ще 

е ремонта ? Наема ще остане ли същият? Това са  въпроси на  които 

кмета на общината трябва да отговори ,тъй като той сключва договора 

за здравния кабинет съгласно вече  приета наредба и годишна 

програма за управление на Общинската собственост . 

Д-р Александрова увери съветниците ,че скоро ще стартира програма 

за обхващане на всички деца от Антон в задължително безплатно 

лечение финансирано от Европейския съюз,за което ще е нужна 

всекидневна  и упорита работа. 

Г-н Симов отбележи факта че д-р Димитрова не е уважила  работата 

на Общински съвет като не присъства ,за да изкаже своето мнение. 

Г-н Гарчев припомни на съветниците ,че в сградата на здравния дом 

има помещения ,които могат да се отдадат под наем на желаещи 

лекари и зъболекъри. 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА в съответсвие с правилника  

за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – Антон с 10 / 

десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев, 

Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов 

Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , 



Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова 

взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 357 

 

Отхвърлят молбата на д-р Димитрова за ползване на 

кабинета  в дните ,в които не работи д-р Александрова . 

 Съветниците дадоха препоръка : 

Да се напише уведомително писмо на д-р Димитрова  и да се 

предложи вариант за даване под наем на свободните помещения . 

Да се обсъди договора на д-р Александрова ,който приключва  в 

края на м. декември  2010 г. и да се предложи сключване на нов 

договор с нови условия за подобряване на обслужването в кабинета . 

 

Следващата разгледана докладна с В4-178/06.07.2010 г. е от Симо 

Симов- управител на Симов ОИЛ.Проблема който се разглежда е 

свързана с почистването  на тротоарните площи след сушене на сено 

от стопани от общината. 

Г-н Дончев -хората от Антон се препитават със животновъдство и не 

можем да се справим със забрана за сушене на сено,но  може да се 

глобяват хората ,непочистили след това. 

Г-н Димитров в наредбата за опазване на обществения ред все има 

някакви глоби. 

Г-н Гарчев – глобата за непочистени  тротоари и за извърляне на 

боклук е : до 100 лв.съгласно чл . 5 ал 1 от Наредбата за опазване на 

обществения ред  

  Чл.5 ал./1/ Поддържането на приветлив вид на населеното място, 

както и опазването на чистотата на територията на общината е 

задължение на: 

1. Ръководителите на предприятия, учреждения, фирми, заведения и 

обществени организации по отношение на производствените, 

административните, складовите помещения и други имоти, както и 

прилежащите към тях терени , зелени площи, тротоари и улични 

платна. 

2. Гражданите по отношение на собствените дворове, постройки и 

съоръжения с прилежащите им тротоари. 

3. През зимния период, почестване на сняг, лед от тротоарите, 

посипването им със сгур и пясък и отстраняването на ледените 

висулкинадвиснали по стрехите. 

При нарушение се налага глоба от 10.00 лв. до 100.00 лв. 

 

Г-н Симов –ако се направи проверка  и се глобят няколко 

недобросъвестни стопани и другите ще  вземат поука. 

  

 

На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА в съответсвие с правилника  

за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – Антон и във 

връзка с чл. 5 ал.1от наредбата за опазване на обществения ред  с 10 



/ десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев, 

Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов 

Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , 

Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова 

взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 358 

 

1.Да  се направи проверка от общинска  администрация на местата 

където се суши сено. 

2.Да се направят актове и наказателни постановления за извършените 

нарушения.  

3. На следващото заседание кмета на общината да даде отчет за 

извършените проверки и постигнатите резултати. 

 

Постъпила е молба от Георги Иванов Червенков с Вх. 203/02.08.2010 

г.-управител на  фирма «ДИ ЕНД ЗЖИ 1»ЕООД за разрешение на 

удължено работно време на  заведение ,намиращото се в центъра на 

с.Антон. 

Съветниците не видяха пречка да се удължи работното време ,тъй 

като заведението не пречи на  живеещите наблизо . 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА в съответсвие с правилника  

за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – Антон съгласно  

раздел ІІ чл.3 т. 3 от Наредбата за осигуряване на обществения ред  

с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Дончев 

Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор 

Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова 

, Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова 

взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 359 

 

Разрешават удължено работно време на  бар –клуб “НОАР “ както 

следва : 

В дните от неделя до четвъртък до 00,30 ч. 

В дните петък  и събота- до 03,00 ч. 

Работното време се удължава за срок от една година . 

При  нарушение на обществения ред и оплакване от страна на 

живеещи наблизо разрешението може да бъде отнето. 

 

 

Беше разгледана заповед на областния управител с  № ОС-22 от 

16.07.2010 г. относно   връщане за ново обсъждане на решение № 348 

от протокол №26/22.06.2010 г.  като незаконосъобразно поради 

нарушение по разпоредбата на чл.59,ал.2 т.4 от АПК. 

 



На основание чл. 45, ал. 9 и ал.10  от ЗМСМА в съответсвие с 

правилника  за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – 

Антон и във връзка с заповед ОС-22/16.07.2010 г на Областен 

утравител на Софийска област  с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав 

Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо 

Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова 

Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев, Мино 

Ленков Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 360 

 

Отменят решение 348 от /протокол 26/ поради нарушени 

процесуални правила 

 

 

 

Още една докладна  от кмета с Вх № 189/27.04.7.2010 г.за отпускане 

на средства за покриване на разходите  за приготвяне на курбан 

послучай храмовия празник на Църквата Св.Пророк Илия “в с.Антон. 

Положително беше решението на членовете на комисията. 

Съветниците също нямаха нищо против да се подпомогне църковното 

настоятелство. 

На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА в съответсвие с правилника  

за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – Антон с 10 / 

десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Дончев Дончев, 

Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов 

Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , 

Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова 

взеха следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 361 

 

Дават своето съгласие за отпускане на  средства в размер на 360лв.от 

собствени приходи като дарение послучай храмовия  празник  на 

църквата . 

 

Г-н Гарчев : Искам да дам информация  на всички тук по 

въпроса  с подписаните  договори с фонд «Земеделие « процедурата 

по одобряване е преминала и продаваме документация за провеждане  

търг за обществена поръчка за избор на изпълнител. Отварянетона 

офертитеще се извърши на01.09.2010 г.в 11 ч. В сградата на 

общината. 

 

 

 



Г-н Димитров-може ли  комисията по благоустройство на 

територията, на която съм председател  да присъства при отварянето 

на офертите. 

Г-н Гарчев – може ,но без право на глас,защото  за търга ще бъде 

определена  специална комисия  

Още една информация: Основното училище «Св.Св. Кирил  и 

Методий»с.Антон е спечелил  проект за   ползването на услуга от 

Корпуса на мира ,а именно  изпратена американска гражданка за  

обучаване по английски език на  децата .Тя е настанена в апартамента 

–собственост на Общината . 

И последната информация е относно  изпратено предизвестие на 

ф-ма Клюнчев  за прекратяване на договора считано от 20.08.2010 г.  

 

След изчерпване на дневния ред г-н Симов закри заседанието в 

21,30 ч.  

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Антон : 

                     /Владислав Симов / 

       

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

        / Елена Николова / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


