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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 

№  29 

 

             Днес, 20.10.2010 г. /четвъртък / 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. Разглеждане на докладни  от кмета на община Антон  

2. Разглеждане на писмо от Държавно горско стопанство  

3. Други 

На заседанието присъстваха :   

1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  

2. Николай Иванов Маджаров  – 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. Николай Дончев Дончев – съветник 

10.Гергана Семкова Динекова –съветник  

От заседанието отсъства по уважителни причини съветника :  

Татяна Александрова Семкова  

На заседанието присъстваха също и  г-н Стоян Гарчев – кмет на  община Антон, г-жа Цветелина Костова   

–секретар на Община Антон  Лена Николова –Директор на ОУ “Св.Св.Кирил и Методий “с. Антон,Нонка 

Иванова –секретар на НЧ «Христо Ботев» г-н Петров директор на ДГС- Пирдоп,Десислав Николов –старши 

лесничей  при ДГС Пирдоп   и жители на с.Антон . 

Заседанието беше открито в 18,05 ч. от председателя на Общинския съвет – г-н Владислав Симов , който 

попита дали има предложение за промяна  на така  предложения  дневния ред . 

Г-н Маджаров предложи да се впише като точка трета в дневния ред разглеждането и подкрепянето на 

декларация от Общински съвет Пирдоп ,която беше поставена под точка “Други”  

Предложението беше прието с 10 гласа «ЗА»и дневния ред придоби следното съдържание : 

1. Разглеждане на докладни  от кмета на община Антон. 

2. Разглеждане на писмо от Държавно горско стопанство. 

3. Обсъждане и подкрепяне  на декларация на ОбС –Пирдоп относно  депонирането на 

стабилизирани утайки от Пловдивска област  в района на Средногорието.  

4. Други. 

Дневния ред в този си вид беше отново гласуван и беше  приет за всяка една от точките със 10 /десет 

/гласа «ЗА «  

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: докладни от кмета  

Г-н  Симов:  Давам  думата на кмета на Община Антон г-н Гарчев да изложи своите  докладни . 

Първата разгледана докладна е с вх №290-А  и е във връзка с  провеждане на конкурс за разпределение 

и възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусна линия 

Антон –София  

За целта е необходимо общинските съветници освен да предложат и изберат  представители от своя 

състав ,трябва да  кажат и своето виждане за критериите за  оценката и да се определи  цената на  

тръжната документация . 

Предложените критерии бяха предварително раздадени и общинските съветници ги бяха разгледали. 

Владислав Симов  обърна внимание на един от критериите-а именно автобусите дали да бъдат собствени 

или на лизинг -да няма деление. Предложението беше прието  и се пристъпи към гласуване на всяка една 

от точките необходими за провеждане на конкурса 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА ,в съответствие с   правилника  за  организацията  и  дейността  на 

Общински  съвет – Антон на основание чл.17,ал.1,т.2 и ал.2,3,4,5,6,7 и чл.19,ал.1,чл.21 и чл.22,ал.2 от 

наредба №2/15.03.2002 г на министерството на транспорта  и съобщенията  с  10 / десет / гласа “ ЗА 

“Владислав Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков 

Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 369 

 

І.Общински съвет Антон  дава съгласие да се проведе конкурс за  възлагане на обществен превоз на 

пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусна линия Антон –София  
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ІІ. Маршрутните  разписания  предмет на конкурса да бъдат събрани в един пакет / група / 

ІІІ.Общинския съвет  утвърждава критериите,начина на оценка и класиране на кандидатите съгласно 

приложение №1 

VІ.Общинския съвет  определя състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка  на постъпилите 

предложения  както следва :  

 

Председател : Мариян Мирославов Минков – юридически консултант   на Община Антон  

1.....................................................................представител на  регионална Дирекция “ Автомобилна 

администрация “ 

 

2.....................................................................представител на Браншовата  организация на 

превозвачите  

3.....................................................................представител  на НАП-София област / Фронт Офис - 

Пирдоп / 

4....................................................................представител на Пътна полиция при РПУ-  Пирдоп  

5....................................................член  

6. ..................................................член  

 

V.ОбС – Антон определя цена на 1 / един / комплект  документация за участие в конкурса  в размер на 50 

/ петдесет/  лева без ДДС  

VІ.ОбС – Антон  делегира функциите си на кмета на Община Антон за провеждане на  конкурс  и 

възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусна линия 

Антон –София 

Следващата докладна е  във връзка с кандидатстване на община Антон  с проектно предложение в 

открита процедура за предоставяне  на безвъзмездна  финансова помощ,в рамките на преоритетна ос І 

«Добро управление «прериоритет 1.3.»Ефективна координация и партньорство  при разработване и  

провеждане на политики» Бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04 на Оперативна програма 

“Административен капацитет”(ОПАК)съвместно с община Чавдар. 

Г-н Симов даде думата на г-жа Цветелина Костова-секретар на Община Антон да разясни подробности  по 

проекта. 

Този проект е във връзка с подобряването на административното обслужване,с изготвянето на наредби и 

правилници .От община Чавдар   имаме уверение ,че те ще са водещата община и ще поемат по голямата 

част от подготовката на проекта.Ако този проект бъде одобрен ще има възможност общината да обучи 

всички свои служители и общински съвет за  подобряванета на административното обслужване . 

 

На основание чл. 21, ал.1 т.8  от ЗМСМА с  10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай 

Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка 

Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана 

Семкова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 370 

Подкрепя участието  с проекто предложение  на община Антон  в партньорство на  Община Чавдар в 

открита процедура за предоставяне на на безвъзмездна  финансова помощ,в рамките на преоритетна ос І 

«Добро управление «прериоритет 1.3.»Ефективна координация и партньорство  при разработване и  

провеждане на политики» Бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04 на Оперативна програма 

“Административен капацитет”(ОПАК) 

2. Възлага на кмета на община Антон да извърши необходимите действия ,свързани с подготовка на 

проекто предложение  на община Антон съвместно с община Чавдар , в рамките преоритетна ос І «Добро 

управление «прериоритет 1.3.»Ефективна координация и партньорство  при разработване и  провеждане 

на политики» Бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04 на Оперативна програма “Административен 

капацитет”(ОПАК) 

3. Възлага на кмета на община Антон да сключи сътрудничество с община Чавдар,съгласно изискванията 

на чл.61,ал.2 от ЗМСМА и чл.6,ал.2 от закона за финансовото управление  и контрол на публичния сектор 

по приоритетна ос  1.3.»Ефективна координация и партньорство  при разработване и  провеждане на 

политики» Бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04 на Оперативна програма “Административен 

капацитет”(ОПАК) 

 

Следващата докладна с Вх № 278/08.10.2010 г. е във връзка с  приемане на ново решение  свързано с 

приетото вече решение №370 за сключване на споразумение по ”(ОПАК) 

 

 На основание чл. 56  чл. 21, ал.1 т.23,чл 6 ал.2 от ЗФУКПС  от ЗМСМА с  10 / десет / гласа “ ЗА 

“Владислав Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков 

Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 371 

 

Одобрява предложеното “споразумение за сътрудничество  “ между община чавдар и община Антон  по 

Оперативна програма “Административен капацитет”(ОПАК) Бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04 

преоритетна ос І «Добро управление «прериоритет 1.3.»Ефективна координация и партньорство  при 

разработване и  провеждане на политики» 
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Следващата докладна с вх.№262/27.09.2010г е свързана с промяна на предназначението на имот  

№139036 ,м. “Над село” от имот публична общинска собственост в имот частна общинска собственост 

,съгласно Закона  за общинска собственост . 

Г- н Гарчев - Община Антон има намерение /приоритети  за разнообразяване и подобряване на 

туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители на територията на Община 

Антон и в тази връзка общината подготвя проектно предложение за кандидастване по Програмата за 

развитие на  селските райони 2007-2013 (ПРСР) подкрепена  от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР)Мярка 313”Насърчаване на туристическите дейности “ с проект на 

инвестиционно  предложение : Подобряване  на туристическта инфраструктура в местност Свети Георги -

село Антон  община Антон,пред Министерството на земеделието и храните държавен фонд 

земеделие,съгласно решение №355 от протокол №27/03.08.2010 г. на Общински съвет Антон  

Както ви е извесно  община Антон възнамерява да участва в проект 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”  

Основната цел на проекта е да се  подобри подхода до м. “Св.Георги”, да се изгради пешеходен достъп, 

чешма, барбекю.Идеята е в бъдеще празника на Общината да се  празнува  в едноименната местност.Ще 

се изградят  навес , маси,ще има импровизирана сцена ,на която ще се представят музикална артистични 

прояви , перголи,ще се облагороди цялата местност,като се  подобри и подхода към съществуващия 

параклис “Св.Георги “ 

За осъществяването на проекта е необходимо  имот  139036,местност “Над село “с площ от 4,001 дка от 

имот с трайно ползване –пасище мера –публично общинска собственост в имот частна общинска 

собственост . 

Смятам ,че това ще бъде една придобивка,която ще е в интерес на населението от цялото село.Затова 

предлагам да вземете съответното решение . 

На основание чл. 21, ал.1 т.8  от ЗМСМА с на основание  чл 25 ал.1 от ЗСПЗЗ с 10 / десет / гласа “ ЗА 

“Владислав Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков 

Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ: 372 

Променят статута и предназначението на имот №139036,местност “Над село “с площ от 4,001 дка от имот 

с трайно ползване –пасище мера –публично общинска собственост в имот частна общинска собственост . 

 

Следващата докладна с Вх. №290/18.10.2010 г. е във връзка  с актуализиране на капиталовите разходи. 

Както вече сте запознати  в нашата община има представител от корпуса на мира ,който работи с децата в 

ОУ- Антон  и е настанена в апартамента ,собственост на общината .За зимата е необходим климатик и 

трябва  сумата от 1699,20 лв да бъдат прехвърлени от параграф във параграф . 

 

На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай 

Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка 

Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана 

Семкова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 373 

 

Дават своето съгласие да сумата от 1699,20 /хиляда шестотин деведесет и девет лева / да бъдат 

прехвърляни от параграф 5200 Придобиване на ДМА / стопански инвентар/ от дейност 2524 “Социален 

патронаж “в параграф 5200 Придобиване на ДМА /стопански инвентар / в дейност 2122 Общинска 

администрация” 

 

Следващата докладна с вх № 286/15.10.2010 г.  е във връзка с  отпускане на средства за транспорт ,за 

нуждите на колектива на ОУ “Св.Св.Кирил и Методии “ 

Тази година се чества за първи път в България “Световен  ден на учителя”Колектива на ОУ с.Антон 

празнува този ден съвместно с учители от гр. Панагюрище и посетиха града .За целта са необходими 

130лв /сто и тридесит / за тр. разходи  

На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай 

Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка 

Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана 

Семкова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 374 

 

Дават свето съгласие да бъдат отпуснати 130/сто и тридесет лева / за  покриване на транспортни разходи 

за учителите от ОУ- Антон  

 

 

Следващата докладна е  с вх № 285/15.10.2010 г.  

Кмета на общината г- н Гарчев  обясни на съветниците  ,че в общината е постъпила молба от група 

младежи ,които искат да дообурудват финтес- клуб Самите младежи събират средства за закупуване на 
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спортни уреди ,но средствата са недостатъчни и затова ако може да се закупят част от уредите със 

средства от общинския бюджет  

Н. Маджаров – аз искам да подкрепя идеята на младите хора и  освен, че ще грасувам” Да”  и ще даря 

малко лични средства  да помогна за  това начинание  

На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай 

Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка 

Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана 

Семкова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 375 

 

Дават свето съгласие да бъдат отпуснати  1000/хиляда лева / за  закупуване на финтес уреди.  

И последната докладна от кмета на общината е свързана с  допълване на  текст към  Общински план за 

развитие на Община Антон 2007-2013 г.На мястото на т. 5,6 да се допълни нов текс : 

Изграждане на инфраструктура за предпазване от наводнения и 5.6.1  почистване и изграждане на 

корекция на реките. 

Точка 5.6 да стане 5.7 

 

На основание чл. 21, ал.2  от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Иванов 

Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова 

Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова 

взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 376 

Дават своето съгласие за  допълване текс към  общински план за развитие  на Община Антон 2007-2013 г. 

както следва : 

� 5.6 Изграждане на инфракструктура за предпазване от  наводнения 

� 5.6.1 Почистване  и изграждане  на корекция на реките 

� съществуващата 5.6 –да стане 5.7  

След изчерпването на докладните от кмета се премина към втора точка от дневния ред 

На заседанието бяха поканени представители от Държавно  горско стопанство по повод на писмо с Вх 

206/07.10.2010 г. 

Г-н Симов даде думата на г-н Петров- директор на ДГС -Пирдоп  да разясни  искането . 

Г-н Петров : Всяка година община Антон приема лесоустройствен план и  лесоустройствен проект и 

подписва договора за обслужване  с ДГС –Пирдоп . Тази година след направена инвентаризация се  

установи ,че община Антон има  собственост  на земи от горския фонд и  може да  добива  иглолистна 

стоителна дървесина от подотдел 746”б1” Насажденията са в м. Дълбочица, а дървата за огрев да се 

добиват  от подотдел 747”з” над гара Копривщица. 

От общинския съвет  зависи дали  ще разреши промишлен дърводобив  от един от двата подотдела 748”ж”  

,който е бялборова културя на 40 г или подотдел 748”к” който е бялборова култура на 45 г. 

Г-н Симов –може ли за другия път да ни  предоставите и проектно сметна документация 

Г-н Петров –разбира се че може.Ние вече сме сключили договор с съседните общини Чавдар ,Златица  сме 

им предоставили  документацията . 

  

На основание чл. 21, ал.1 т.8 и чл.27,ал.5 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, 

Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов 

Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров 

и Гергана Семкова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 377 

1. Общински съвет Антон одобрява подотдели  от ЛФ както следва : 

-за ползване от местното население по тарифна  такса на корен /подотдел за ползване на иглолистна 

строителна дървесина/ - подотдел 746”б1”насаждението е иглолистна  култура в м.Дълбочица” 

- за ползване от местното население по тарифна  такса на корен/добив по чл.80,ал2,т.1 от ППЗГ/ на 

строителна дървесина и на дърва за огрев на местното население/ поотдели 747”з”.Същия е разположен 

северно над гара Копривщица 

- за промишлен дърводобив  от един от двата подотдела 748”ж”,  който е бялборова културя на 40 г или 

подотдел 748”к” който е бялборова култура на 45 г. 

2.Общински съвет Антон  определя начална  цена на насажденията, които ще бъдат отдавани по чл.80, 

ал.2,т. 3 от ППЗГ/търг с явно наддаване за предоставяне на сечища/ да бъде завишена над ПМС 

202/11.08.2008 г. за всички видове  с 20% над ПМС 202/11.08.2008 г. 

3.Възлага на кмета да проведе търг  с явно наддаване и  сключи договор със спечелилия кандидат  

Относно трета точка : Обсъждане и подкрепяне  на декларация на ОбС –Пирдоп относно  депонирането на 

стабилизирани утайки от Пловдивска област  в района на Средногорието. Г-н Симов прочете писмо и 

декларация  от ОбС-Пирдоп . 

Н.Маджаров – аз участвам в инициативен комитет и в момента събираме подписка против това решение . 

В  един от следващите дни ще идва и  БНТ да снима проблема около  МОК  Медет . 
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Съветниците решиха да подрепят  тази декларация и да изпратят подрепата си на  всички институции  до 

които вече е изпратена.  На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав 

Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор 

Димов Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков 

Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

РЕШЕНИЕ: 378 
Подкрепят  декларацията от общински съвет Пирдоп против   депонирането на 

стабилизирани утайки от Пловдивска област  в района на Средногорието.  
По четвърта точка от дневния ред :Други  

Първата  докладна с ВХ № 283/13.10.2010 г. е  от читалищното настоятелство .Съгласно чл.26,ал.1 и 2 от 

закона за Народните читалища трябва да се направи културен календар ,който да се приема  с решение 

на общински съвет  

На основание чл. 21, ал.2 т.23 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа”ЗА” Владислав Симов Симов, Николай Иванов 

Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова 

Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова 

взеха следното: 

РЕШЕНИЕ: 379 

Утвърждават  така предложения културен календар  

В деловодството на Общината са получени няколко молби от граждани. 

Първата с Вх № 273 от Петя Динкова Дамянова от Петя Динкова Дамянова - управител на  фирма “ 

Караакмак “ с.Антон Нейната молба е за удължено работно време на кафе-аператив “Рубин “ 

Съветниците  обсъдиха ,че кафето   не пречи на съседите и може да се разреши исканото удължено 

работно време. 

На основание чл. 21, ал. 1т. 23 и съгласно наредбата за ООР  с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов 

Симов, Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов 

Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков 

Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     № 380 

Разрешават  работно време  на кафе  - аператив “Рубин “както следва:  

От понеделник до четвъртък  от 7,00 до 2,30 часа.  

От петък до неделя в предпразнични и  празнични дни от 7,00 до 4,30 ч. За срок от 1 година 

Запазват си правото при оплакване от страна на съседите за нарушаване на обществения ред същото да 

бъде  отнето . 

Следващата молба с Вх № 281/12.10.2010 г.  е от Мариета Цветанова - управител на интернет клуб 

с.Антон Нейната молба е за удължено работно време на интернет клуба. 

Съветниците  обсъдиха ,че клуба  не пречи на съседите и може да се разреши исканото удължено работно 

време 

 

На основание чл. 21, ал. 1т. 23 съгласно наредбата за ООР  с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов 

Симов, Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов 

Янакиев,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков 

Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 381 

 

Разрешават  работно време  на  интернет клуб ЕТ “ЕЛИТ”всеки ден от 8,00 до 2,00 часа за срок от 1 

година Запазват си правото при оплакване от страна на съседите за нарушаване на обществения ред 

същото да бъде  отнето . 

Последната молба е от Людмил Цветанов Цъклев ,който е собственик на  УПИ в с.Антон . Неговата молба е 

да закупи придаваемо се място  към неговия парцел от 27 кв. м. 

Комисията по  териротиално и селищно устройво имаше за задача ,да проучи въпроса . 

Г-н Симов даде думата на г-н Димитров –председател на комисията. 

Г-н Димитров : Нашата комисия посети  въпросното място ,което  г-н Цъклев  иска да закупи. Мястото 

опира до р. Дълбок и е засипано с пръст от общината. Ако се придаде на собствениците –общината трябва 

наново да засипва ,а това може да доведе до  разрушаване на коритото на реката.Мнението на нашата 

комисия е да не се разреши да се закупят тези 27 кв.метра . 

Общинските съветници приеха  решението на комисията и   

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 с 10 / десет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Иванов 

Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев,Бонка Иванова 

Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова 

взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     № 382 

Отхвъхлят молбата на Людмил Цветанов Цъклев за закупуване на  придаваемо се общинско място  от 27 

кв. метра . 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 22,00 часа  

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                 /Владислав Симов /  

 


