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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 

№  34 
 

             Днес, 05.04.2011 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.Разглеждане на докладни на кмета на Общината . 
2.Разглеждане на докладна от НЧ “Христо Ботев “ с.Антон  
3.Възлагане  на пълномощията на Областен управител за 
общото събрание на УМБАЛ “Св.Анна “ 
 4. 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. Татяна Александрова Семкова – съветник 
9.Гергана Семкова Динекова –съветник  
 

 
От заседанието отсъства по уважителни причини съветниците  :  

Николай Дончев Дончев и Тодор Димов Янакиев  
 
На заседанието присъстваха също и  г-н Стоян Гарчев – кмет на  
община Антон, г-жа Цветелина Костова   –секретар на Община Антон  
Донка Николова- председател на читалищното настоятелство с. Антон 
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 . 
Дневния ред беше гласуван и приет за всяка една от точките със 9  
/десет /гласа «ЗА « 
 
 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Разглеждане на докладни на кмета на 
Общината . 
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Г-н  Симов:  Давам  думата на кмета на Община Антон г-н Гарчев да 
изложи своите  докладни . 
Г- н Гарчев: През месец  сепември 2010 общинския съвет с решение 
362 от протокол № 28 прие община Антон да вземе участие  в 
създаването и последващо участие в регионално сдружение за 
управление на отпадъците/регионално депо за неопасни отпадъци/- 
регион Златица,включващ общините 
Златица,Пирдоп,Челопеч,Чавдар,Мирково ,Антон и Копривщица,като  
юридическо лице с нестопанска цел със седалище община Златица. 
Но съгласно новите изискванияи влизане на новия закон  трябва да се 
прегласува това решение ,като предлагам новото решение да има 
следния текс: 

1.Общински съвет Антон дава съгласие за учредяване и участие 
на община Антон в регионално сдружение между общините 
Златица, Чавдар, Мирково, Пирдоп, Челопеч, Антон, 
Копривщица за управление на отпадъците на регионален 
принцип и съвместно участие при изграждането, 
експлоатацията и следексплоатационните грижи на 
регионалното депо. 
2. Определя за представител на Община Антон в регионалното 
сдружение между общините общините Златица, Чавдар, 
Мирково, Пирдоп, Челопеч, Антон, Копривщица –  инж . Стоян 
Иванов  Гарчев  – Кмет на община Антон  

 3.Възлага на Кмета на Община Антон  за всички предприети      
действия от регионалното сдружение да уведомява Общински 
съвет Антон  на следващо заседание 

 

 
 На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА ,чл.196, ал.2  от Закона  за 
управление на отпадъците в съответсвие с чл 5 ал 1 т. 14 от 
правилника  за  организацията  и  дейността  на Общински  съвет – 
Антон и  9 / девет / гласа “ ЗА “Владислав Симов Симов, Николай 
Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов 
Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова Семкова , 
Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков Димитров и Гергана Семкова 
взеха следното: 
 

Решение № 415 

 
1.Общински съвет Антон дава съгласие за учредяване и участие 
на община Антон в регионално сдружение между общините 
Златица, Чавдар, Мирково, Пирдоп, Челопеч, Антон, 
Копривщица за управление на отпадъците на регионален 
принцип и съвместно участие при изграждането, 
експлоатацията и следексплоатационните грижи на 
регионалното депо. 
2. Определя за представител на Община Антон в регионалното 
сдружение между общините общините Златица, Чавдар, 
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Мирково, Пирдоп, Челопеч, Антон, Копривщица –  инж . Стоян 
Иванов  Гарчев  – Кмет на община Антон  

3.Възлага на Кмета на Община Антон  за всички предприети 
действия от регионалното сдружение да уведомява Общински 
съвет Антон  на следващо заседание. 

Следващата докладна е свързана с  с писмо с  Изх № 06.00-38 от 
14.03.2011 г.на Областния управител и на основание чл.97,ал.7 от 
Правилника за прилагане на Закона  за регионално развитие и във 
връзка с разработване на  годишен доклад за наблюдениено на 
Регионален план за развитие и е необходимо да се  приеме от 
Общинския съвет  годишен доклад  за изпълнение на Общинския план 
за развитие за Община Антон 2007-2013 г. 
Г-н Гарчев  уведоми съветниците ,че  от нито една   община в 
Софийска област не е приела такъв годишен доклад и ,че общината за 
първи път  го изготвя.Дори и да има  някакви забележки ,те ще се 
отстрянят при  изготвянето  в следващата година.   Съветниците се 
бяха запознали с годишния доклад и  нямаше изказвания . 
На основание чл. 24, ал. 2   от ЗМСМА  с 9 / девет / гласа “ ЗА 
“Владислав Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  
Ватахов, Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна 
Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков 
Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 
 

Решение № 416 

 

Приемат годишен доклад  за изпълнение на Общинския план за 
развитие за Община Антон 2007-2013 г. 
Следващата докладна  е с В 081/31.03.2011 г .Във връзка с честването 
на 110 годишнината на Софийска област през месец май предлагам на 
ОбС,по предложение на комисията по образование, култура, спорт, 
здравеопазване и социална политика, да организираме мероприятие 
посветено на 110 години  от създаването на Софийска област ,спортно 
състезание,излъчване на най-добър ученик  ,най-добър учител със 
някакъв награден фонд като вид поощрение за добрата работа,като  
учителския колектив  на свое заседание  излъчи своите 
представители.  
Г-жа Цветелина Костова –секретар на Община Антон  уведоми 
съветниците ,че  през тази година се навършват 20 години от 
създаването на Община Антон . 
Г-н Маджаров предложи да се излъчи и най-дългогодишен служител в 
Общината . 
Г-н Симов –би се получил един много добър месец като съчетаем 
общинския и областния празник . 
Г-жа Татяна Семкова ,като председател на комисията по култура 
уведоми съветниците ,че ще има още едно заседание на комисията, 
което ще  подготви  предстоящия спортен празник , посветен на двете 
годишнини . 
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На основание чл. 21, ал. 1 т.23  от ЗМСМА  с 9 / девет / гласа “ ЗА 
“Владислав Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  
Ватахов, Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна 
Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков 
Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 
 

Решение № 417 

Приема се предложението на кмета и комисията  по образование, 
култура,спорт,здравеопазване и социална политика за организиране 
на спортен празник посветен на 110 годишнината на Софийска област. 
Да се наградят най-добрия учител ,най-добрия ученик и най-
дългогодишен общински  служител .Средствата за  тези чествания да 
са в размер на 1000 лв.На следващото заседание да се даде отчет за 
изразходваните средства.Средствата ще бъдат  отпуснати по параграф 
13 -  местни дейности  
Да се покани /уведоми/ областния управител за инициативата на 

Общински съвет . 
Господин Гарчев продължи да  запознава съветниците : 
Следващата докладна е във връзка  с 6-ти май ден на българската 
армия предлагам за  награждаване  лицата : 
1.Георги Ценов Христов –на 90 години. 
2.Иван Георгиев Лумбев – на 92 години 
3.Стойчо  Николов Ненчов – 95 години 
Тримата са ветерани от войната ,жители на Община Антон . 
Съветниците, излушаха решението на комисията и се съгласиха   да се 
отпуснат по 100 лв.на тримата ветерани  
 

Следващата докладна е свързана  с предложение да се  актуализира 
годишна програма за управление на общинската собственост за 2011 с 
прибавяне на имот № 153017 собственост на община Антон. 
Актуализирана програма е  разгледана от населението от интернет 
страницата на общината и от поставената на таблото пред общината и 
за имота няма  несъгласия. 
 
  
На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА  с 9 / девет / гласа “ ЗА 
“Владислав Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  
Ватахов, Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна 
Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков 
Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 
 

Решение № 419 

Общински съвет дава своето съгласие да се  актуализира годишна 
програма за управление на общинската собственост за 2011 с 
прибавяне на имот № 153017 собственост на община Антон с цел 
продажба . 
След изчерпване на дневния ред  по първа точка се премина към 
втора точка от дневния ред  
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Отностно : докладна записка от ЧН при НЧ Христо Ботев с.Антон  
Г-н Симов даде думата на г-жа Донка Николова –председател на ЧН да  
изложи своята докладна . 
Първа точка е свързана  с отчет за получените и изразходвани 
средства  за празниците 1-ви март – ден на самодееца 3-ти март –
национален празник и 6 - ти март- «Сирнизаговезни  «,втора точка е 
във връзка с изискването  на чл.26 ал.4 от Закона за народните 
читалища за  представянето на финансов отчет и трета точка е във 
връзка с предстоящия празник на община Антон – 6-ти  май. 
Г-н Симов  първо поздрави  читалищните  дейци за положения труд за 
тези празници,като отбеляза че  отзивите  са положителни. 
Г-н Димитров  отправи въпрос  за изразходваните средства  през 2010 
г. и получи устен отговор ,който не го задоволи . 
По последната точка се изказа г-жа Семкова –председател на 
комисията  по образование, култура,спорт,здравеопазване и социална 
политика-  
- “Сумата необходима за  провеждане на празника на Общината  е 
8000 лева.Ще се стараем да не надвишаваме  тази сума.При 
следващото заседание на Общински съвет  ще  дадем отчет за 
изразходваните следства “. 
Съветниците  решиха да гласуват цялата докладна  в едно решение  
 
На основание чл. 21, ал. 1 т.6 от ЗМСМА и на чл.26 ал.4 от Закона за 
народните читалища за  с 8 / осем / гласа “ ЗА “Владислав Симов 
Симов, Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  Ватахов, Сашо 
Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна Александрова 
Семкова , Райко Цветков Лумбев, и Гергана Семкова и 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ “- Мино Ленков Димитров  взеха следното: 
 

Решение № 420 

 

1. Приемат отчета за изразходваните средства за първи март ,за 6-
ти март “Сирнизаговезни    и дават своето съгласие да се 
дофинансира сумата от 38,40 лв. 

2. Приемат отчета на НЧ Христо Ботев  
3. Отпускат 8000 лв за провеждане на празника на Община Антон 

Средствата ще бъдат  отпуснати по параграф 13 -  местни дейности  
 

Следващата точка от дневния ред е : Възлагане  на пълномощията на 
Областен управител за общото събрание на УМБАЛ “Св.Анна “ 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА  с 9 / девет / гласа “ ЗА 
“Владислав Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  
Ватахов, Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна 
Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков 
Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 
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Решение № 421 

 

 
Упълномощават областния управител  на Софийска област г-н 
Красимир Живков  да представлява община Антон на 32-то редовно 
общо събрание на Акционерното дружество на УМБАЛ “ Св.Анна “ –
София АД  и да гласува със съответния брой поименни акции ,с който 
разполага  Община Антон. 
Следваща докладна по  последната точка “Други “ е свързана с 
празника Тодоров ден по традиция всяка година се  провежда и 
общината отпуска наградния фонд   
 
На основание чл. 21, ал. 1 т.6 от ЗМСМА  с 9 / девет / гласа “ ЗА 
“Владислав Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  
Ватахов, Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова Манчева,Татяна 
Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев, Мино Ленков 
Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 
 

Решение № 422 

 
Отпускат сумата от 500 лева ,за провеждане на  конни състезания на  
празника “Тодоров ден “,който ще се проведе на 23.04.2011 г. в 
ливадите под селото,като не се допуска  насилие над животните За 
похарчените средства да се направи отчет ,който да се приеме на 
следващото заседание. Средствата ще бъдат  отпуснати по параграф 
13 -  местни дейности  
 
Последната молба е от Председателя на Клуба по източни бойни 
изкуства  във връзка с провеждане на  състезание  в град Сливен .От 
община Антон ще участва  един участник ,който  винаги се  е 
представял  отлично.За това важно състезание е необходима сумата от 
98 лв. 
 
На основание чл. 21, ал. 1 т.6 и т. 23 от ЗМСМА  с 9 / девет / гласа “ 
ЗА “Владислав Симов Симов, Николай Иванов Маджаров, Дилян 
Георгиев  Ватахов, Сашо Найденов Александров,Бонка Иванова 
Манчева,Татяна Александрова Семкова , Райко Цветков Лумбев, Мино 
Ленков Димитров и Гергана Семкова взеха следното: 
 

Решение № 423 

Дават своето съгласие да се отпусне сумата от 98 лева на  Тодор 
Цачев Генков за участие във спортно състезание. Средствата ще бъдат  
отпуснати по параграф 13 -  местни дейности  
 
 
Следва молба от Стоян Йорданов Гарчев ,който желае да закупи 
общински имот  № 136045 намиращ се в м. “Над село “и е с площ   
1,087 дка 
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По правило  първо имота трябва да се  включи  в програмата  за 
управление на общинското имущество, като преди това комисията по 
благоустроявяне  и териториално и селищно устройство трябва да 
провери на място  дали терена ще  продава, да даде становище за 
включването му в Годишната програма  
На следващото заседание,комисията да даде становище ,да се качи 
програмата на сайта ,да се  залепи на таблото пред общината и  да се 
гласува  актуализирането на Годишната програма. 
 И последнатото предложение  от Янка Стоянова Йорданова за 
промяна в начина на събиране на отпадъците . 
Г-н Гарчев изказа своето недоволство от начина на събиране на 
отпадъците .От  безсъвестното отношение на хората от общината, 
които замърсяват  реките  и общинските пътища и даде предложение 
всички да помислят и заедно да се обсъди  нов вариянт за събиране на 
отпадъците . 
Общинския съвет даде предложение да се отговори писменно на г-жа 
Йорданова . 
Г-н Симов  запозна съветниците с данните от преброяване 2011 от 
което е видно ,че населението на община Антон е намяло с 200  
жители. 
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 21,00 
часа. 
  
 
 

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


