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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 

№  6 
             Днес, 22.04.2008 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 
инзвънредно   заседание на ОбС – Антон при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на проект “Реконструкция на външна и вътрешна водопроводна 
мрежа “- среща с техническия ръководител на “В и К “ 

   
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 предложи да се прибави и още една точка към дневния 
ред – Отчет на  Комисия по устройство на територията, пътната и селищна мрежа, 
околна среда и благоустрояване. Предложението беше прието със10 гласа “ЗА “ 
На заседанието присъстваха г-н Стоян Гарчев – кмет на Община Антон, г-н Камберов – 
технически ръководител на “Ви К” – Пирдоп ,Стоян Йорданов – водопроводчик в с.  
Антон и много жители на селото, интересуващи се от  реконструцията на 
водопроводната мрежа. 
Г-н Симов прикани съветниците да зададат своите въпроси. 
Г-н Маджаров : Има ли възможност, когато къщите са в непосредствена близост до 
тротоарите или  до 5 м. от тях , свързването да става в самото помещение в къщата . 
Г-н Камберов – в Наредба № 4 е казано– водомерите трябва да са на не повече от 2 м от 
регулационната линия, а на такива дето са в непостредствена близост  до тротоара- след 
като тръбата пробие зида. В тази връзка – аз съм изпратил до кмета писма, в които има 
указания за задължително използване за водоползването и какво трябва да съдържа 
водомерния възел като фитинки, размера на шахтите за оформяне на водомерния възел  
и цитирането на условията къде да бъдат разположени шахтите и отстоянията от 
регулационната линия. В процеса на  работа се получи директен отказ за преместване 
на шахтите на задължителните два метра под различен предтекс/ слагане на плочки или 
зациментиран двор/.Появи  се  възможност щахтите да бъдат поставяни на тротоара,/ но 
не и на 15 м. навътре в двора/ с цел  предпазване  от кражби на вода и за да може 
инкасаторките да записват  дори и без да има никой в къщата .Ако щахтите отговарят 
на условията да са в чисто и светло помещение –може и във самата къща, ако тя е в 
непосредствена близост до тротоара или на не повече от 2 м.  
Г- н Дончев –какъв трябва да бъде размера на тръбата в  еднофамилна и двуфамилна 
къща. 
Г-н Камберов – Тръбите са ¾ или фи 25.Без значение колко човека  живеят. 
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Г-н Симов – Трябва да обясним  на възрастните хора в Антон , че е наложително да се 
изкопаят нови шахти и да се  спази наредбата .Повечето възрастни хора живеят сами и 
нямат тази възможност и постоянно сме атакувани да променим  тези изисквания. 
Г-н Янакиев –  На водохващането на р. Гушева  няма капаци,няма решетки,има дълбока 
необезопасена дупка. 
Г-н Камберов – Зная за този проблем и през месец май ще сложим нови капаци, 
решетки и ограда, но трябва да се спрат кражбите -това е проблем навсякъде. 
Г-н Янакиев – Трябва да помислим и за качеството  на питейната вода.,защото на 
моменти тя е доста мътна. 
Г-н Камберов – Единственото решение е нова пречиствателна станция ,която може да 
се построи или от нас В и К  или от Общината- сега в близките 2-3 години ,за да се 
използват еврофондовете . 
Г-н Симов –Т рябва да се кандидадства с проект . ОбС ще обсъди възможностите. 
След изчерпване на въпросите от страна на съветниците и от страна на гражданите , 
 г- н Симов благодари на г-н камберов и  премина към втора точка от  дневния ред. 
Г-н Димитров като председател на Комисия по устройство на територията, пътната и 
селищна мрежа, околна среда и благоустрояване  даде отчет за  проверката на 
комисията за правилното  поставяне на водопроводната мрежа. 
При  проверката се установи ,че има нередности по правилното изпълнение на проекта , 
а именно – не се слага достатъчно пясък, хвърлят се  парчета от плочки и асфалт . 
   На основание чл. 21, ал. 1 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 Цветков 
Лумбев взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е     №    85 

Да се направи среща – разговор със фирмата изпълнител “Билдинг -58” ЕООД и 
фирмата по строителен надзор – “ Стройнадзор НСН” ООД. Срещата да се състои в 
най- кратък срок до 29.04.2008 г.  
Във връзка с настъпването на празника на община Антон – 6 май съветниците 
разгледаха и други важни въпроси . 
Постъпила е докладна  записка от Татяна Александрова Семкова – Председател на 
комисията по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика, относно 
утвърждаване на план сметка за провеждане  на културните  празници в Община Антон  
за периода от 1-до 5 май. 
На основание чл. 21, ал. 1 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 Цветков 
Лумбев взеха следното: 

Р Е Ш Е Н И Е     №    86 
 
Дават своето съгласие за отпускане на сумата от 2500/ две и петстотин / лв. за   
провеждане на културни мероприятия  през периода 1-5 май  2008 г. 
Следваща докладна е от читалищното настоятелство на читалище “Христо Ботев “ във 
връзка с органицазията и провеждане на празника на Община Антон  6-ти май  
“ Гергьовден “ 
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23  от ЗМСМА с 10 / десет / гласа “ ЗА “ Владислав 
Симов Симов, Николай Дончев Дончев,Николай Иванов Маджаров, Дилян Георгиев  
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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     №    87 

 
Дават своето съгласие за отпускане на сумата от 4900/ четири хиляди и деветстотин / 
лв. за  за провеждане   на  културни мероприятия  за 6- ти  май  2008 г. 
 
От г-н Стоян Димитров -  началник РПУ е получено уведомително писмо във връзка  с 
сформиране на местна комисия  за обществен ред и сигурност . 
 
На основание чл. 21, ал. 1 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 Цветков 
Лумбев взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е     №    88 

 
Избират от своя състав г-н Тодор Димов  Янакиев  за предстанвител в местна комисия  
за обществен ред и сигурност. 
 
Кмета на Общината предложи както всяка година, така и тази да бъдат финансово 
подпомогнати ветераните от Общината по случай  “6-ти май Деня на българската 
армия”. Останалите вече ветерани са само 5-ма и финансовата помощ да бъде в размер 
на 50 лв. на човек. 
На основание чл. 21, ал. 1 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 Цветков 
Лумбев взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е     №    89 

 
          Да бъдат отпуснати по 50 лв. на ветераните по случай “6-ти май Деня на 
българската армия”. 
 
Всички съветници бяха запознати с писмо от  управителя на “ Симов ОИЛ “ ООД-
с.Антон г-н Симо Симов . В него са зададени въпроси към г-н Гарчев и г-н Симов ,на 
които те  ще отговорят след срещата с фирмата изпълнител. 
След приключване на дневния ред г-н Симов  закри заседанието в 20,00 часа  
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                       /Владислав Симов / 
 
 
       ПРОТОКОЛЧИК : 
            /Елена Николова / 
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Отчет на Комисия по устройство на територията, пътната и селищна мрежа, околна 

среда и благоустрояване   
 
 
 
 
 

На 18.04.2008 г. се извърши проверка по проект “ Реконструкция на вътрешна и 
външна водопроводна мрежа с Антон “ 
Проверката на комисията  беше на обектите, където вече се слагат новите тръби, за 
правилното   им поставяне . 
При  проверката се установи ,че има нередности по правилното изпълнение на проекта , 
а именно – не се слага достатъчно пясък, хвърлят се  парчета от плочки , бордюри и  
асфалт . 
 Тръбите не се изправят и работниците не са прецизни в изпълнението на строителните 
работи. 
  Комисията е силно притеснена  за бъдещата експлоатация на този водопровод .Искаме 
да няма спуквания и разкопаване на улици. 
 Има проблем и  в кадрите. Решение на проблема е назначаването на стабилен 
ръководител, който да контролира обекта .Не е невъзможно да се спазят правилата ,ако 
има всекидневен контрол . 
 
Предложениено на комисията е :  

1. Да се направи среща с фирмаат изпълнител 
2. Да се направи среща и с фирмата – надзор  

 
 
 
 

Председател :........................... 
  /Мино Димитров / 
членове :............................... 
 1. / Райко Лумбев / 
            ................................... 
           2./ Сашо Александров / 
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Отчет на Комисия по устройство на територията, пътната и селищна мрежа, околна 
среда и благоустрояване   

 
 

 
Днес 02.04.2008 г се събра омисия по устройство на територията, пътната и 
селищна мрежа, околна среда и благоустрояване и реши :  
 
 
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 “  
 

 
 
Председател :........................... 
  /Мино Димитров / 
членове :............................... 
 1. / Райко Лумбев / 
            ................................... 
           2./ Сашо Александров / 

 
 
 


