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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 

№  5 

 

             Днес, 03.04.2008 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. Обсъждане на възможности за кандиданстване  с проекти от ЕС- среща с 

консултант  

2. Отчет на комисията  по устройство на територията, пътната и селищна мрежа, 

околна среда и благоустрояване във връзка с решение 30/Протокол 

№3/29.01.2008 г. за определяне на пунк за събиране на животните  

3. Обсъждане на проект “Реконструкция на външна и вътрешна водопроводна 

мрежа “ 

4. Други 

 

На заседанието присъстваха :   

1. Владислав Симов Симов- Председател ОбС – Антон  

2. Николай Иванов Маджаров - съветник 

3. Николай Дончев Дончев – съветник 

4. Татяна Александрова Семкова  - съветник  

5. Сашо Найденов Александров –съветник  

6. Мино Ленков Димитров- съветник 

7. Бонка Иванова Манчева – Генкова - съветник 

8. Райко Цвятков Лумбев – съветник  

9. Тодор Димов Янакиев – съветник 

На заседанието присъстваха също г-н  Златев консултант в МТСП, г-н Стоян Гарчев – 

кмет на  община Антон, г-жа Цветелина Костова – ст.експерт “ Управление на проекти 

“ и жители на с.Антон . 

При наличие на мнозинство в 18.20 часа, г-н Владислав Симов  - председател на ОбС, 

откри заседанието, като подложи на гласуване предварително обявения дневен ред. Той 

бе приет с 9/девет / гласа   “ЗА “и даде думата на г-н Златев, който запозна съветниците  с 

отворените програми  на МРРБ, на които Общината може да бъде бенефициент  и 

наблегна на три от тях . 

І . Образование – саниране на училищни сгради , библиотеки. 

ІІ . Туризъм . Организиране на надпявания . 

ІІІ.  Широколетрова инфраструктура .Създаване на  ел. кадъстър , инернет и кабелни  

подобрения. 

След внимателно  излушване  от страна на съветниците , г- н Златев отговори 

изчерпателна на техните въпроси и напусна заседанието. 

След кратки дебати съветниците : 

На основание чл.21, ал. 1,  т.23 . от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев, Татяна Александрова Семкова, Сашо Найденов 

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

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       № 75 
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На следващото заседение да се  представят  всички проекти, по които общината  има 

готовност за кандидатстване. Да се излушат  Директорите на ОУ и ЦДГ за 

неободимостта  на поверените им институции от  проекти. Да се проверят и други 

възможности и да се вземе решение за преоритетите. 

 

Г-н Симов пристъпи към разглеждане на  втора  точка от дневния ред : Отчет на 

комисията  по устройство на територията, пътната и селищна мрежа, околна среда и 

благоустрояване във връзка с решение 30 / Протокол №3/29.01.2008 г. за определяне на 

пунк за събиране на животните. Г-н Димитров, председател на комисията  изложи 

становището на комисията: Да се  създадат няколко сборни пункта  за събиране на 

животните /на едър и дребен добитък/  в северната част   

1. Сборен пункт в парцел № УПИ-ІІІ-общ кв 10 А по плана на Община Антон ./под 

Гарчев хан/ 

2.На кръстопътя между улиците “ Елин Пелин “ и “ Хан Аспарух “  

3. В най – източния край на  селото над магазина на “ ПК- ЗОРА “ / до бившето ТКЗС /   

 В  южната част на селото само за едър рогат добитък : 

1. На кръстопътя между улиците “ Джемина” и “ България “ . 

2. На края на улица “ Хан Крум “  / Герена /  

3.На улица Стара планина  под “ Беньов мост “ 

4. При чешмата на ул. “ Зорница “  

  

 

На основание чл.21, ал. 1,  т.23 . от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев, Татяна Александрова Семкова, Сашо Найденов 

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

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е       № 76 

 

Определят  7 сборни пункта  за събиране на животните.  Задължават г-жа Елена 

Николова да  запознае собствениците на животни с така прието Решение на ОбС- 

Антон . 

 

При упражняване на контрол при това решение – трябва дя се включат освен кмета на 

общината,Общинската администрация Антон и  всички съветници. 

На следващата заседание  да се разгледа  наредбата за ООР и да се актуализират  

глобите за неспазване на обществение ред в Общината . 

Следващата точка от дневния ред  беше разглеждане на  породилите се въпроси  около 

“Реконструкция на външна и вътрешна водопроводна мрежа “в с. Антон. След 

запознаване  на комисията   по устройство на територията, пътната и селищна мрежа, 

околна среда и благоустрояване с проета за реконструкцията, всички въпроси са в 

компетенцията на  “Водоснабдяване  и Канализация “ 

                

На основание чл.21, ал. 1,  т.23 . от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев, Татяна Александрова Семкова, Сашо Найденов 

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

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е       № 77 

 

На следващато заседание да се  покани  техническия ръководител на “В и К  “ Пирдоп , 

за да  разясни  възникналите  въпроси .Също така да отговори на   въпроси относно 

чистотата на водоподаването и безопастността  на съоръженията . 

 

По последната точка от дневния ред  първо беше разгледана докладна записка от 

Татяна Александрова Семкова.Във връзка с предстоящето честване на “ Гергьовден “ – 

празник на Община Антон  да бъде сформирана временна комисия за подготовка на 

мероприятията ,които да бъдат проведени от 1 до 6 май. 

На основание чл.21, ал. 1,  т.1. от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев, Татяна Александрова Семкова, Сашо Найденов 

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

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е       № 78 

 

Избират временнна комисия за подготовка на мероприятията които да бъдат проведени 

от 1 до 6 май във следния състав : 

 Председател –Владислав Симов – председател на ОбС- Антон 

 и членове : 

1.Лена Николова – директор ОУ с.Антон  

2.Маруся Филчева – Директор ЦДГ- с.Антон  

3.Александър Драгнев – Председател ЧН “ Христо Ботев “ с. Антон  

4. Нонка Иванова – секретар на ЧН” “ Христо Ботев “ с. Антон 

5.Радка Кръстева – Председател на ЖД “ Джемина “  

 6. Павлинка Петрова – учител в ОУ с.Антон  

 

Следващата  молба е от организаторите на традиционните конни надбягвания “ 

Тодоровден “. Тяхната молба да се отпуснат средства за награден фонд в размер на 500 

/ петстотин / лева . 

На основание чл.21, ал. 1,  т.23 . от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев, Татяна Александрова Семкова, Сашо Найденов 

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

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е       № 79 

 

             Дават своето съгласие  за отпускане на сумата от 500лв./петстотин/ за награден 

фонд  във връзка  с провеждане на конни състезания .Средствата се отпускат само , ако 

в състезанията не се допуска насилие върху животните. 

 

Разгледана е молба от Иван Тодоров Димитров  ,с която той иска да бъде изменен 

ПУП.Съветниците ,след кратки коментари  

 

На основание чл.21, ал. 1,  т.11. от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА ““ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев, Татяна Александрова Семкова, Сашо Найденов 

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

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е       № 80 

Дават своето съгласие да се даде ход на молбата  на  г-н Иван Тодоров 

Димитров, като за целта той  поеме изработване на проект за това изменение ,като 

проекта трябва да бъде изработен , съгласуван и одобрен от ЗУТ разделІІІ, глава 7-ма. 

 

Г-н Симов  даде думата на г-н Гарчев да запознае съветниците с разпореждане от 

Районна прокуратура,относно приемане на  НАРЕДБА 

 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване 

на строежи или части от тях на територията на Община Антон(по чл. 196, ал. 5 на 

Закона за устройство на територията - ЗУТ).Съветниците  бяха предварително 

получили наредбата ,бяха се запознали с нея и нямаха въпроси. 

  

На основание чл.21, ал. 2,  от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев, Татяна Александрова Семкова, Сашо Найденов 

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

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е       № 81 

Приемат на  НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, 
заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община 

Антон(по чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията - ЗУТ) 

 

На 09.04.2008 г. Общинска администрация- Антон  организира  масово залесяване под 

мотото “ Да посадим дърво да отгледаме надежда”.поканени са децата от ОУ – Антон, 

за целта е необходима да се отпуснат до 100 лв. да се възнаградят децата за положения 

труд 
На основание чл.21, ал. 1,  т.23 . от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев, Татяна Александрова Семкова, Сашо Найденов 

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

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е       № 82 

 

Дават своето съгласие да се отпуснат средства в размер на 100 / сто / лева . 

 

Г-н Гарчев поиска да ползва платения си годишен отпуск за 2007 година в размер на 15 

дни.  

 

На основание чл.21, ал. 1,  т.23 . от ЗМСМА  с  9 /девет/гласа “ЗА “ “ Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев, Татяна Александрова Семкова, Сашо Найденов 

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

Манчева,Райко Цвятков Лумбев и Николай Иванов Маджаров  взеха следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 83 

 

 Разрешават  ползването на платен годишен отпуск  в размер на 15 / петнадесет / дни на 

кмета на община Антон . Считано от 15.04.2008 г. По време на отпуската ще бъде 

заместван  от г-жа Цветелина Константинова Костова-Симова – секретар на Общината . 
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Последния разгледан въпрос е във връзка с неявяването на г- н Любомир Стойнов 

Гарчев на 4 поредни заседания на ОбС и въпреки официалното  писмо ,което получи , 

отговор няма. Г-н Симов  предложи на гласуване  отсряняването на г- н Любомир 

Гарчев . 

 

На основание чл.30, ал. 4,  т.5 . от ЗМСМА  с  6 /шест /гласа “ЗА “  Владислав Симов 

Симов, Николай Дончев Дончев, Татяна Александрова Семкова, Тодор Димов Янакиев, 

Мино Ленков Димитров, ,Райко Цвятков Лумбев и 3 / трима “ПРОТИВ “ 

 Николай Иванов Маджаров  ,Сашо Найденов Александров, Бонка Иванова Манчева се 

взе следното : 

 

Р Е Ш Е Н И Е       № 84 

 

Прекратяват правомощията на общински съветник Любомир Стойнов Гарчев . След 

необходимите уведомления до ОИК, следва да се проведе заседание  и се обяви 

решение за избран следващия в съотвената листа за общински съветник ! 

 

След изчерпване на дневния ред г-н Симов  закри заседанието в 21,00 часа . 

  

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                       /Владислав Симов / 

 

 

       ПРОТОКОЛЧИК : 

            /Елена Николова / 

 

 

 


