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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 

№  31 

 

             Днес, 21.12.2010 г. /вторник / от 17.00 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 докладни от Читалищно настоятелство при НЧ –Антон  

3. Други 

На заседанието присъстваха :   

1. Николай Дончев Дончев– съветник 

2. Сашо Найденов Александров –съветник  

3. Мино Ленков Димитров- съветник 

4. Бонка Иванова Манчева - съветник 

5. Райко Цвятков Лумбев – съветник  

6. Татяна Александрова Семкова – съветник 

7. Дилян Георгиев Ватахов – съветник 

 

От заседанието отсъства по уважителни причини Владислав Симов Симов- 

Председател ОбС – Антон , Гергана Семкова Динекова –съветник Тодор Димов 

Янакиев – съветник, Николай Иванов Маджаров  , на заседанието присъстваха също 

и  г-н Стоян Гарчев – кмет на  община Антон, г-жа Цветелина Костова   – секретар на 

Община Антон  ,Генка Додекова  –библиотекар на НЧ с.Антон,Донка Николова –

председател на  читалищното настоятелство и Нонка Иванова –секретар   и жители 

на с.Антон . 

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

съвет – г-н  Николай Дончев ,който обяви ,че  г-н  Владислав Симов ще закъснее  

поради   уважителни причини . 

Г-н Дончев , попита дали има предложение за промяна  на така  предложения  

дневния ред . 

Дневния ред беше гласуван и приет за всяка една от точките със 7/седем/гласа«ЗА»  

Г-н  Дончев:  Давам  думата на кмета на Община Антон г-н Гарчев да изложи своите  

докладни: 

Г-н Гарчев : Първата ми докладна е свързана с актуализация на плана за капиталови 

разходи към 21.12.2010 г. 

Поради изменение на  очакваните разходи за  реконструции на площад,улици и 

водопроводтрябва  да се  пренасочат средствата към  изграждане на водопровод и 

канализация на улица Лиска .Каналицацията и водопровода са изградени  ,но 

трябва да се доплати сумата от 31409,00лева . 

 

На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА с 7 / седем / гласа “ ЗА “ Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев 

Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Татяна Александрова  

Семкова взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 392 

 

Дават своето съгласие да се актуализира плана за капиталови разходи към 

21.12.2010 г. съгласно  приложение списък –В4-367 /20.12.2010 г. 

 

Към заседанието се присъедини  и съветника Николай Иванов Маджаров ,който зае 

своето място и взе участие в дебатите по следващата  докладна  
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Втората докладна е с Вх. № 368/20.12.2010 г е свързана  с проект “Внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на ОУ “Св.св.Кирил и Методий” с.Антон ,Община 

Антон. 

На 13.12.2010 г. за община Антон  е подписан договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “ Регионално развитие “-

2007-2013 с регистрационен номер BG161PO001/4.1-03/2010/023 от  13.12.2010 г. 

Общата стойност на  договора е 369 921,04 лева,от които 85% или 314 432,88 лв . 

са безвъзмездно финансирани от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и 

15%  или 55 488,16 лв,са задължителен  собствен принос от общинския бюджет . 

Във връзка с решение № 339 от протокол 26/22.06.2010 г. предлагам да вземете  

решение средствата за дофинансиране  да се вземат от актуализирания бюджет на 

общината за 2010 г. 

На основание чл. 21, ал.1 т.6 и чл.22,ал.2  от ЗМСМА във връзка с  решение 339 от 

протокол 26/22.06.2010 г.  и сключен за община Антон  Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ от оперативна програма “Регионално развитие 2007 

-2013 с регистрационен номер BG161PO001/4.1-03/2010/023 от дата 13.12.2010 г. 

  със  8 / осем / гласа “ ЗА “ Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 

Александров,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков 

Лумбев, Мино Ленков Димитров ,Татяна Александрова  Семкова  и Николай  Иванов 

Маджаров  взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 393 

 

Средствата в размер на 55 488,16 лева / педесет и пет хиляди, четиристотин 

осемдесет и осем лева и 16 ст. / необходими  за съфинансиране по проект : 

“Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ “Св.св.Кирил и Методий” 

с.Антон ,Община Антон да бъдат осигурени в актуализирания бюджет 2010 на 

община Антон 

 

След приключване на първа точка се премина към  втора : Разглеждане на докладна 

записка от читалищното настоятелство към НЧ « Христо Ботев-1925 » с.Антон  

 Г-н Дончев даде думата на г-жа Донка Николова председател на  читалищното 

настоятелство да  изложи своята докладна . 

От предишното заседание провело се на 23.11.2010 г се взе решение да се 

преразгледа докладната на НЧ ,като се  посочат точните суми  нужни за 

дофинсиране разбити по пера.Новата докладна е с Вх №358 /15.12.2010 г. и в нея 

подробно сме  описали всички приходи и разходи до края на  м. ноември 2010 г. От 

началото на годината на читалищата е намалена   субсидията ,която получават всяка 

година с 25% и  ако с тези средства сме се справяли миналата година, то тази 

година е невъзможно. Молим за дофинансиране от общината със сумата от 1300 ,00 

лева . 

За следващата година ще се постараем да намалим разходите и увеличим приходите 

си.Ще разширим самодейността си и ще се опитаме да направим концерти    със 

собствени сили и със приходите от тях да си  помогнем . 

 

На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА   със  8 / осем / гласа “ ЗА “ Дилян Георгиев  

Ватахов, Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Николай Дончев 

Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров ,Татяна Александрова  

Семкова  и Николай  Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 394 

 

Дават своето съгласие да се дофинансира   дейността на НЧ» Христо Ботев» с.Антон 

със сумата от 1300 / хиляда и триста лева осигурени от собствени приходи  

параграф 2711” Административни услуги . 
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Служителите от читалището, съвмесно с комисията по култура ,образование и 

социална дейност дадоха пример за разпределението на парите отпуснати за 

посрещане на Нова година.По традиция ще има коледен концерт и много веселие на 

открито в навечерието на новата 2011 г. 

След направените  дебати ,съветниците приеха направените разбивки за  

отпуснатите 1500 лв . с решение № 389/23.11.2010 г.като очакват и отчет на 

следващата сесия 

След изчерпването на въпросите по втора точка се премина към точка други . 

Получени са две писма от фирма БЕЛЛАРИВА УИНД 3 « ЕООД от гр.Варна 

Първото им писмо е свързано с  с инвестиционно намерение за  проучване на терена 

на Община Антон за поставяне на  ветрова / анемометрична / мачта с  височина от 

80 метра. 

За поставянено на проучвателните съръжения  е нужно да се  отдадат  под наем  за 

срок от две години  следните имоти :  №158008 с площ 336,800 дка с начин на 

трайно ползване –пасище мера ,имот №157001 с площ 247,100 дка с начин на 

трайно ползване –пасище мера, имот № 298001 с площ 49,977 дка с начин на трайно 

ползване –пасище мера и имот №174056 с площ 164,980 дка с начин на трайно 

ползване –пасище мера  

Дружеството предлага наемна цена от 10 000 /десет хиляди /  евро за една година . 

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

среда и благоустрояване към Общински съвет – Антон на свое заседание предложи 

да се актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинска 

собственост  за 2010 г. и  тези имоти да влезнат  в нея  за отдаване под наем.  

 

 

На основание чл. 21, ал.1 т.8  от ЗМСМА  в съответствие с чл. 8 от ЗОС   със  8 / осем 

/ гласа “ ЗА “ Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова 

Манчева,Николай Дончев Дончев  , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров 

,Татяна Александрова  Семкова  и Николай  Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 395 

 

 

Общински съвет Антон актуализира годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост-2010 г, като се  допълни  в т.ІІ  –

одаване под наем  на зеделска земя на следните имоти : 

№158012 с площ 205,895  дка с начин на трайно ползване –пасище мера , 

№158013 с площ 130,976  дка с начин на трайно ползване –пасище мера , 

имот №157001 с площ 247,100 дка с начин на трайно ползване –пасище мера,  

имот № 298001 с площ 49,977 дка с начин на трайно ползване –пасище мера  

 имот №174056 с площ 164,980 дка с начин на трайно ползване –пасище мера  

 

Актуализираната  годишна програма е качена на сайта на Общината и  залепена на 

таблото за обяви за запознаване на населението . 

 

 

На края на заседанието   в работата се включи и председателя на ОбС-Антон г-н 

Владислав Симов .Той отново подаде заявление за ползване на платен годишен 

отпуск в размер на 15 дни ,считано от 03.01.2011 г.  

 

На основание чл. 24, ал. 4,чл.26 ал. 3 т.2   от ЗМСМА  и в съответствие с чл.112 ал.2 

от Правилника  за организацията и дейността на общински съвет Антон  с 9 / девет / 

гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Татяна 

Александрова Семкова , Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова 

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

Дилян Георгиев  Ватахов взеха следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е     № 396 

 

1. Дават своето съгласие  Владислав Симов Симов да ползва платен годишен 

отпуск от 15 дни за времето от 03.01.2010 г. до 21.01.2011 г. вкл./ съгласно 

заявление № 382 

2.  За  времето на неговото отсъствие избират за негов  заместник съветника 

Николай Дончев Дончев  

 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанито бе закрито в 21,40 часа. 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                     / Владислав Симов / 

 

       ПРОТОКОЛЧИК : 

            /Елена Николова / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


