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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 

№  3 

             Днес, 29.01.2008 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 Наредба  за  определяне и администриране  на местни данъци  на 

територията на Община Антон  чл.1 ал.2 по ЗМДТ и  приемане на изменения в 

Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услугите 

на територията на Община Антон чл.9 от ЗМДТ 

2. Отчет на Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална 

политика 

3. Отчет на Комисия по устройство на територията, пътната и селищна мрежа, 

околна среда и благоустрояване 

4. Отчет на Г-н Стоян Гарчев – Кмет на Община Антон за привлечено 

финансиране на проекти на общината 

5. Приемане на структурата на Община Антон 

6. Определяне на ред за извеждане на домашните животни до пасищата 

7. Поставяне на указателни табели на административните сгради и улиците 

8. Други 

 

На заседанието присъстваха :   

1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  

2. Николай Иванов Маджаров - съветник 

3. Николай Дончев Дончев – съветник 

4. Дилян Георгиев  Ватахов - съветник  

5. Сашо Найденов Александров –съветник  

6. Мино Ленков Димитров- съветник 

7. Бонка Иванова Манчева – Генкова - съветник 

8. Татяна Александрова Семкова –съветник 

9. Райко Цвятков Лумбев – съветник  

10. Тодор Димов Янакиев – съветник 

 

           При наличие на мнозинство в 18.10 часа, г-н Владислав Симов  - председател на 

ОбС, откри заседанието, като подложи на гласуване предварително обявения дневен 

ред. Той бе приет с 10  “ЗА “и даде думата на председателя на комисията по бюджет , 
финанси, икономика, нормативна уредба. Г-н Николай Дончев запозна съветниците с 

решението на комисията, чиито заседание се проведе на 24.01.2008 г. Комисията 

подробно е разгледала Наредбата  за  определяне и администриране  на местни данъци  

на територията на Община Антон  чл.1 ал.2 по ЗМДТ .Г- н Дончев подробно раздел по 

раздел препрочете и даде подробно обяснение относно  Наредбата  и новите данъци . 

Миналата година тези данъци са били по закон, а тази година дават правото на 

Общините да определят промилите.Съветниците обсъдиха въпроса с увеличението на 

данък сгради .Миналата година данък сгради по закон е бил 1,5 ‰  от Данъчната 

оценка, а тази година  предложението на комисията е той да бъде учеличен на 3,00 ‰. 

Като всички други данъци остават непроменени. 
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   На основание чл. 21, ал. 1 т.7 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов,Николай Иванов 

Маджаров,Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова и Райко Цветков 

Лумбев взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    22 

 

Приемат предложението на Комисията комисията по бюджет , финанси, икономика, 
нормативна уредба данък сгради да бъде увеличен двойно от 1,5 ‰   на  3,00 ‰   от 

данъчната оценка на  имота. 

След като нямаше други изменения спрямо  данъците събирани миналата година . 

 

   На основание чл. 21, ал. 1 т.7 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 

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

Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков Димитров, Бонка Иванова 

Манчева,Татяна Александрова Семкова и Райко Цветков Лумбев взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    23 

 

 

Приемат Наредбата   за  определяне   на местни данъци  на територията на Община 

Антон  чл.1 ал.2 по ЗМДТ  

 

Следващата наредба по първа точка, която трябва да приеме ОбС е  актуализирана 

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услугите на 

територията на Община Антон чл.9 от ЗМДТ 

 

След подробно обсъждане  на  новостите между старата и новата наредба, г-н 

Симов предложи по т. 7, за използване на общински терени за разположение на 

строителни и други материали от променената такса от 0,50 лв. на  2,00 лв на кв. 

метър да стане 5,00 лв. на кв. метър. 

След кратки дебати, г-н Симов подложи на гласуване предложението .  

 

   На основание чл. 21, ал. 1 т.7 от ЗМСМА с 8 / осем / гласа “ ЗА “ , Николай Дончев 

Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов,Николай ИвановМазжаров, Сашо Найденов 

Александров,Тодор Димов Янакиев, , Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 

Семкова и Райко Цветков Лумбев и 2 /два / ПРОТИВ/ Мино Ленков Димитров и 

Владислав Симов Симов   взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    24 

 

 

Не се приема  предложението  за увеличение на  таксата от 2,00 лв. на кв. метър  

на 5,00 лв. на кв. м.   за използване на общински терени . 

След като нямаше други забележки и предложения  относно  Наредба г-н Симов 

предложи да се гласува. 
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   На основание чл. 21, ал. 1 т.7  от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав 

Симов Симов, Николай Дончев Дончев,Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова  и Райко Цветков 

Лумбев взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    25 

 

Приемат актуализиратана  Наредба за определяне и администриране на местни 

такси и цени на услугите на територията на Община Антон чл.9 от ЗМДТ 

 

Следващата точка е свързана с  отчета на  организирането и провеждането на  

новодишните празници,съгласно Решение № 20 от Протокл № 2/05.12.2007 г.  

Комисията по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика, 

съвместно с  колектива на читалище “ Христо Ботев “ предостави отчет за получените и 

изразходваните средства. 

 

   На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА с 10 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев, Николай ИвановМаджаров,Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова  и Райко Цвятков 

Лумбев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    26 

 

Приемат отчета на  Комисията по образование, култура, спорт, здравеопазване, 

социална политика, съвместно с  колектива на читалище “ Христо Ботев “ и 

поздравяват  колектива на читалището за  добрата работа . 

 

По точка 3-та бе дадена думата на г-н  Мино Димитров – председател на комисията,   

във връзка с отчет на Комисия по устройство на територията, пътната и селищна 

мрежа, околна среда и благоустрояване във връзка с Решение №  17от Протокол № 

2/05.12.2007 г. 

 Г-н Димитров: При огледа  на мястото и разговора  с хората, живеещи там се установи, 

че не може в сегашния момент да се продаде исканият имот. Необходимо е да се 

построи мост, който ще улесни преминаването на животните . 

 

      На основание чл. 21, т.8 от ЗМСМА с 10 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев, Дилян Георгиев  Ватахов,Николай Иванов 

Маджаров , Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова Райко Цвятков 

Лумбев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    27 

 

Отхвърлята молбата на  Ваня Александрова Лекова за закупуване на УПИ-ІІІ-общ 

кв 10 А по плана на Община Антон  поради факта, че на този етап няма  от къде 

безопастно да преминават  и хора, и  животните на живеещите в този район . 
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По 4-та точка от дневния ред кмета на Общината прочете и разясни на съветниците  

информацията за привлечено финансиране на проекти на общината.След дълги 

дебати относно приоритетите на приетите проекти и във връзка с започване на 

изкопните работи на  проект “ Реконструкция на вътрешна и външна водопроводна 

мрежа . 

      На основание чл. 21, т.23 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев, Николай Иванов Маджаров Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова и Райко Цвятков 

Лумбев  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    28 

 

Приемат така направената информация за привлечено финансиране на проекти на 

общината и  дават задача на кмета на Общината да задължи фирмата изпълнител на 

проект “ Реконструкция на външна и вътрешна водопроводна мрежа “ за   

следващото заседание да направи  график относно направата на водопроводната 

мрежа . 

 

По 5-та точка от дневния ред Приемане на структурата на Община Антон,г-н Симов 

провери дали е раздадена на хартиен носител структурата на Община Антон, за да 

се дебатира  по нея. Поради това, че мл. специалист Деловодство и 

административно обслужване – г-жа Николова не беше подготвила структурата ,то 

г-н Симов предложи тази точка да остане за следващия път и предложи на 

гласуване това предложение: 

 

      На основание чл. 21, т.23 от ЗМСМА с 9 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев,Николай Иванов Маджаров,Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова и 1 /един/ 

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Райко Цвятков Лумбев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    29 

 

  Приемат предложението точка  пета “ Приемане на структурата на Община Антон” 

 да остане за разглеждане на  следващата сесия, като задължават г-жа Николова да 

предостави навреме материалите по разглеждания въпрос. 

 

Шеста точка от дневния ред бе  свързана с определяне на реда за извеждане на 

домашните животни до пасищата.Съветниците дискутираха въпроси за подобряване 

културата на пастирите, за опазване на зелените площи, в които често се отбиват  

свободно разхождащи се животни.Съветниците стигнаха до извода ,че трябва да се 

направи  проучване относно това, къде е най- разумно да се събират животните и от 

къде трябва да се  извеждат на паша.  

 

      На основание чл. 21, т.23 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев,Николай Иванов Маджаров,Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 
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Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова и  Райко Цвятков 

Лумбев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    30 

 

Възлагат на  Комисия по устройство на територията, пътната и селищна мрежа, околна 

среда и благоустрояване да направи подробно проучване и на следващото заседание да  

докладва : къде е най – удобното място за събиране на животните,  като се обособят две 

места на западния и на  източния край. Отделно  трябва да разлелят пунктовете за 

козите и кравите . 

Следващата точка  с номер 7 е поставяне на указателни табели на административните 

сгради и улиците.Всички съветници единодушно решиха ,че е редно да се поставят 

табели на административната сграда на общината, на Читалището и на  ЦДГ.  

 

      На основание чл. 21, т.23 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев,Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова Райко Цвятков 

Лумбев  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    31 

 

Дават правото на кмета да закупи указателни табели  на административнита сграда на  

общината, на Читалището ,и на  ЦДГ. Да се проучи каква е цената на указателни  

табели за улиците . 

 

В точка други г-н Симов започна да запознава съветниците с молбите на граждани.Но  

възникна въпроса – как гражданите ще видят извлечението на протокола и други обяви 

като  пред общината има само едно инф. табло.Нужно е поставянето на още три табла 

за обяви. 

 

  На основание чл. 21, т.23 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев,Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова  и Райко Цвятков 

Лумбев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    32 

 

Дават правото на кмета  да закупи 3 бр . информационни табла, който да бъдат 

поставени на  три различни крайща из територията на Общината . 

 

Слеващия въпрос бе поставен  от г-жа Татяна Семкова, .относно  направата на спирка, 

която да се постави   в източния край на селото. 

След кратки дебати, се постави  задача на   Комисия по устройство на територията, 

пътната и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване да направи подробно 

проучване и на следващото заседание да се докладва.,къде е най доброто място  за 

направата на спирка, нужно ли е превозвачите да имат допълнително разрешение за 

обособяването на такава спирка . 
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  На основание чл. 21, т.23 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев,Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова  и Райко Цвятков 

Лумбев  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    33 

 

Възлагат на  Комисия по устройство на територията, пътната и селищна мрежа, околна 

среда и благоустрояване да направи подробно проучване за възможностите за 

обособяване на спирка в источния край на с.Антон и на следващото заседание да 

докладва с писмени  предложения . 

 

Следващото предложение направи г-н Симов. Неговата идея бе за изместване на 

поставяните сергии за продажба на различни стоки- пазара, който стават в четвъртък на 

плащад “ Съединение“в с.Антон. Идеята му бе да се изместят в алея на централния 

парк. Съветниците  дебатираха отностно това предложение и не намериха за нужно да 

се мести пазара в парк  .Но наистина е нужно да се направи  организация за 

подобряване на  реда  и осигуряване на по-спокойно преминаване на  моторните 

превозни средства  покрай тези сергии.Г-н Лумбев предложи да се направи маркировка 

и да се  следи спазването и. 

 

 

  На основание чл. 21, т.23 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев,Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова  и Райко Цвятков 

Лумбев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    34 

 

Дават правото на кмета да осигури необходимата маркировка, за спазане на 

определените дистанции за разполагана на сергиите на пл.”Съединение” Срок за 

изпълнение – 30.ІV.2008 г. 

Следващата докладна бе внесена от кмета на Общината  г- н Гарчев .Той в качеството 

си на секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малоленти и непълнолетни прочете отчет на комисията за 2007 година. 

 

 

  На основание чл. 21, т.23 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев,Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова  и Райко Цвятков 

Лумбев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    35 
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Приемат отчета на Комисията по МБППНМ – при Община Антон за 2007 година . 

 

От Обласния управител  бе получено писмо с Вх № 2/25.01.2008 г. във връзка с 

определяне състава на Областен съвет за развитие на Софийска област. За целта е 

нужно да се  определи представител от Общинския съвет като член на областния съвет  

за развитие. 

Г-н Маджаров предложи председателя на ОбС г-н Симов да бъде  избран за член на 

Обл.съвет  

 

  На основание чл. 25, т.6 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев, Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова  и Райко Цвятков 

Лумбев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    36  

 

Определят г- н Владислав Симов  - председател на ОбС – Антон да бъде представител 

от Общински съвет Антон, като член на Областия съвет на развитие на Софиийска 

област. 

 

Следващата молба с вх. № 8/03.01.2008 г. бе от Георги Василев Костов, който   иска от   

общинския съвет  парична помощ от 600 лв за извършено  погребение на съпругата  му.  

  На основание чл. 21 , т.23 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ПРОТИВ “ Владислав 

Симов Симов, Николай Дончев Дончев, Николай Иванов Маджаров,Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова  и Райко Цвятков 

Лумбев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    37 

 

Отхвърлят молбата на  Георги Василев Костов  за отпускане на финансова помощ . 

 

 

Следващата молба е от М-тел.относно даване под наем на 2 дка площ за поставяне на  

на базова станция и телекомуникационни съоръжения и оборудване в поземлен имот 

№184006 в землището на Община Антон  намиращо се в  местостта 

“Чифлика”,представляващо масище ,мера за срок от 5 години . 

 

 

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

Симов, Николай Дончев Дончев, Николай ИвановМаджаров, Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова  и Райко Цвятков 

Лумбев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    38 

 

Дават своето съгласие кмета да проведе  търг за отдаване под наем на 2 дка площ за 

поставяне на  на базова станция и телекомуникационни съоръжения и оборудване в 
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поземлен имот №184006 в землището на Община Антон намиращо се в  местостта 

“Чифлика”,представляващо масище ,мера за срок от 5 години  и определят 

първоначална тръжна цена на  наема   от 130  лв на декар . 

 

За  поземлен имот №184006 в землището на Община Антон с площ от 926,223 дка 

намиращо се в  местостта “Равнидял”,представляващо масище ,мера и поземлен имот 

№184001 с  площ от 482,305 дка  в местостта “Равнидял “е постъпила молба от Дончо 

Петров Петров ,за ползване  под наем за пасище . Съветниците  поискаха информация  

от кмета  на общинатата, дали до сега са давани такива  пасища под наем.Ще останат ли 

достатъчно за общо ползване и какъв би трябвало да е наема за  една година . 

Г-н Гарчев  информира съветниците ,че  да сега за такъв вид пасища не  са давани под 

наем и не са  определяни цени . 

Съветниците решиха да  се  сложи първоначална цена за 1 дка площ в размер на 0,20 

лв. 

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

Симов, Николай Дончев Дончев,Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова  и Райко Цвятков 

Лумбев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    39 

 

Дават своето съгласие на  кмета да обяви  търг за отдаване под наем на 926.193 дка  в 

местостта “Равнидял”,представляващо масище ,мера за срок от 1 година  и определят  

първоначална тръжна цена за наема   от 0,20 лв на декар . 

 

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

Симов, Николай Дончев Дончев,Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова  и Райко Цвятков 

Лумбев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    40 

 

Дават своето съгласие на  кмета да обяви  търг,за отдаване под наем на 482,305 дка  в 

местността “Равнидял ”,представляващо масище ,мера за срок от 1 година  и определят 

първоначална тръжна цена  на  наема от 0,20 лв на декар . 

 

 

Следващата молба отново бе от Дончо Петров Петров за закупуване на поземлен имот  

№ 152012 намираща се в местността” Козница”. Имота е  подържан  от дълго време от 

самият Дончо Петров ,поради факта ,че всяка година  му се отдава под наем . 

 

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

Симов, Николай Дончев Дончев,Николай Иванов Маджров, Дилян Георгиев  Ватахов, 

Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков Димитров, Бонка 

Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова  и Райко Цвятков Лумбев  взеха 

следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е     №    41 

 

Дават своето принципно  съгласие на  кмета да обяви  търг  за  закупуване на поземлен 

имот № 152012 с площ от 6,165 намираща се в местността ”Козница” като на 

следващото заседание се представят следните  документи: 

1.Скица на имота  

2.Експертна оценка от лицерзиран оценител 

3.Акт за общинска собственост или Решение на поземлена комисия. 

 

Следващата разгледана молба е от Иван Тодоров Иванов – доктор по история , 

уредник на Музей “Луканова къща”.Неговата  молба е да се  отпечата книгата за 

историята на с.Антон “Под сянката на Въртопа“ и повода е  130 години от 

Освобождението на България. 

Г-н Иванов разказа подробно  за  съдържанието на книгата . 

 

 

 

На основание чл. 21, т.23 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев,Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова  и Райко Цвятков 

Лумбев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    42 

 

Дават своето съгласие да се отпуснат средства в размер до 5000 лв, за отпечатване на 

книгата “ Под сянката на Въртопа “ в тираж -1000 бр.Като по възможност това да стане 

до 03.03.2008 година. Дават двоето съгласие г-н Симов лично да контролира 

отпечатването и доставката на  тиража. 

 

Следващите разгледани  молби бяха  оферти от вестник “Регион” и в.”Камбана “за 

отпечатвене на преписи от решения на ОбС . 

Поради нуждата от повече време и обсъждане  коя от офертите е по – добра, 

съветниците предложиха това да се разгледа от Комисията  по бюджет , финанси, 
икономика, нормативна уредба и на следващото заседание  да се  даде  информация за 

по добрата  ценова оферта.  

 

На основание чл. 21, т.23 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев,Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, Мино Ленков 

Димитров, Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова  и Райко Цвятков 

Лумбев  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    43 

 

Комисията  по бюджет , финанси, икономика, нормативна уредба  на следващото 

заседание  да да разгледа офертите на в.”Регион” и в.”Камбана”   даде подробна  

информация за по- добрата  ценова оферта.  
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Следващата докладна е от г-н Стоян Гарчев във връзка с взето решение № 

338/31.01.2007 г. Той запозна съветниците  за нуждата на определянае на лимит на 

мобилните телефони на следните лица: Директор ОУ, Директор ЦДГ, Секретар на 

читалище “Хр.Ботев”, Председател на ОбС и дежурните в ОбС. Лимита да бъде в 

размер на 17,00 лева без ДДС / в т.ч. и таксата / 

Г-н Мино Димитров : За мен не е нужно да ес отпуска лимит. Да не се превърнат в 

частни телефони. 

Г-н Маджаров : Не мисля, че отговорни хора, каквито са тук изброените ще  се 

злоупотребят с оказанато им доверие. 

 

На основание чл. 21, т.23 от ЗМСМА с 9 / девет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев, Николай Иванов Маджаров,Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, , Бонка Иванова 

Манчева,Татяна Александрова Семкова  и Райко Цвятков Лумбев и 1/ един / ПРОТИВ 

Мино Ленков Димитров  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    44 

 

Дават своето съгласие да бъде определен лимит на закупените от Общината  мобилни 

апарати и карти къв М-тел  на Директор ОУ, Директор ЦДГ, Секретар на читалище 

“Хр.Ботев”, Председател на ОбС и дежурните в ОбС.Лимита да бъде в размер на 17,00 

лева без ДДС / в т.ч. и таксата / 

Докладна от Лена Николова –Директор ОУ “Св.св. Кирил и Методий “във връзка с 

честването на 130 годишнината от Освобождението на България.За целта е нужно да се 

подсигурят средства за празничен концерт и за закупуване на учебни  карти по история.  

 

 

На основание чл. 21, т.23 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев,Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, , Бонка Иванова 

Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цвятков Лумбев и  Мино Ленков 

Димитров  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    45 

 

Дават своето съгласие да бъдат отпуснати средства в размер до 300 лв. за нуждите на 

ОУ – с. Антон за организирането на концерт послучай 130 г. от Освобождението на 

България и да се закупят  карти по история свързани с  Руско – турската Освободителна 

война . 

 

И последната докладна е от читалищното настоятелство при НЧ “Христо Ботев “ с два 

въпроса към съветниците :  

1.  Отопление на читалищната сграда  

2.Необходими следства за спечелените два проекта от читалището  към Министерство 

на културата . 

По първа точка от докладната: Модерна е сградата на читалището, но е трудна за 

отопление.За да се отопли сградата са нужни много средства, които Общината не може 

да подсигури. 
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На основание чл. 21, т.23 от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев, Николай Иванов Маджаров,Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Тодор Димов Янакиев, , Бонка Иванова 

Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цвятков Лумбев и  Мино Ленков 

Димитров  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    46 

 

На следващата сесия да се покани специалист, който да разясни какви са 

възможностите за направата на проект  за кандидатстване по програма за отопление на 

читалището . 

 

Необходимите средства за дофинансиране на проекта са следните : 

1. Проект за книги – 272 лв. 

2. Проект  любителско творчество “ – 1000 лв. 

 

На основание чл. 21, т.23 от ЗМСМА 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 Цвятков Лумбев и  Мино Ленков Димитров  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е     №    47 

 

Дават своето съгласие да бъдат отпуснати необходимите средства в размер на 1272 лева 

за нуждите на НЧ “ Христо Ботев “-с.Антон 

 

 

След изчерпване на дневния ред г- н Симов закри заседанието в 22,00 часа . 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                       /Владислав Симов / 

 

 

       ПРОТОКОЛЧИК : 

            /Елена Николова / 

 

 


