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
№ 1 5
Днес, 22.12.2020 година /вторник/ от 18:00 часа, на основание чл.28 а, ал.3., от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, в сградата на НЧ
„Христо Ботев - 1925” с. Антон, II-ри етаж, Ритуална зала, се проведе редовно онлайн
заседание на Общински съвет – Антон, при следния дневен ред:
1. Изменение структурата на общинска администрация Антон
в дейност
Общинска администрация.
2. Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4 годишни деца на
територията на община Антон за настоящата 2020/2021 година в ДГ Българче с.
Антон
3. Отпускане на еднократна помощ за новородени през 2021 година
4. Кандидатстване на община Антон по Програма топъл обяд в условия на
пандемия на COVID-19
5. Приемане на Отчет и План Такса битови отпадъци 2020-2021 година
6. Други.
В заседанието взеха участие съветниците:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Симеон Георгиев Симов- Председател
Мино Ленков Димитров
Николай Иванов Маджаров
Николай Иванов Николов
Цвятко Георгиев Лумбев
Георги Тотов Лазаров
Иван Красимиров Петков
Цветан Георгиев Маринов
Христо Кънчев Кънчев
Цветан Николов Христов
Нели Цветанова Георгиева

Присъстваха също Андрей Симов – Кмет на Община Антон,Мария Вътева –
главен счетоводител, Костова – секретар на община Антон.
Заседанието беше открито в 17:30 часа от г-н Симеон Симов. Съветниците
гласуваха и приеха с 11 (единадесет) гласа „ЗА” така предложения дневен ред
Заседанието започна с разглеждане на точка 1 – 1. Изменение структурата
общинска администрация Антон в дейност Общинска администрация.

на

Съветниците разгледаха докладна записка с Вх. № 83/24.11.2020 г. и зададоха
въпрос- какво се променя в структурата като бройката остава същата.
Цветелина Костова - Промяната е само ,че бройка незаета в Дирекция
„Финансови счетоводни
дейности“ преминава в Другата Дирекция „Обща
администрация“ за подобряване на работата на администрацията .

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, с 11 (десет) гласа „ЗА” на Симеон Георгиев Симов, Мино Ленков
Димитров, Николай Иванов Маджаров, Николай Иванов Николов, Иван Красимиров
Петков,Цвятко Георгиев Лумбев, Георги Тотов Лазаров , Цветан Георгиев Маринов,
Христо Кънчев Кънчев и Цветан Николов Христов,Нели Цветанова Георгиева
Общински съвет – Антон взе следното
Р Е Ш Е Н И Е
1.

2.
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Изменя структурата на Персонала на общинска администрация Антон
одобрена с решение №87 от Протокол №9/18.06.2020 г. на общински съвет
Антон частта дейност „Общинска администрация“ съгласно Приложение
№1
Възлага на кмета на общината последващите , съгласно закона действия.

По втора точка : 2. Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4
годишни деца на територията на община Антон за настоящата 2020/2021 година в
ДГ Българче с. Антон
Съветниците разгледаха докладна записка № 84 /25.11.2020 г.и нямаха въпроси .
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация,чл.56,чл.8,ал.1 от Закона за предучилищното
образование с 11
(единадесет) гласа „ЗА” на Симеон Георгиев Симов, Мино Ленков Димитров, Николай
Иванов Маджаров, Николай Иванов Николов, Иван Красимиров Петков,Цвятко
Георгиев Лумбев, Георги Тотов Лазаров , Цветан Георгиев Маринов, Христо Кънчев
Кънчев и Цветан Николов Христов,Нели Цветанова Георгиева Общински съвет –
Антон взе следното
Р Е Ш Е Н И Е
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Дава съгласие за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4 годишни
деца на територията на община Антон за настоящата 2020/2021 учебна година в ДГ
Българче с. Антон
По точка 3 Отпускане на еднократна помощ за новородени през 2021 година
С докладна записка №86 /11.12.2020 г. кмета на общината предлага еднократната
помощ за новородени през 2021 година да е 200 лева при постоянен или настоящ
адрес за 1 година назад , като се прави проверка за повторна взимане от друга община.
Николай Николов - Аз съм против отпускането на тази помощ без допълнителни
условия.Предлагам за другата година да се преразгледат нещата и да се включи
допълнително условия – образование и навършени 18 години.Трябва да се стимулира
образованието и да се покаже ,че не трябва да се седи и да се чакат само помощи, а
трябват усилия и труд за постигане на блага.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, с 10 (десет) гласа „ЗА” на Симеон Георгиев Симов, Мино Ленков
Димитров, Николай Иванов Маджаров, , Иван Красимиров Петков Цвятко Георгиев
Лумбев, Георги Тотов Лазаров , Цветан Георгиев Маринов, Христо Кънчев Кънчев и
Цветан Николов Христов, Нели Цветанова Георгиева,и 1 (един )глас – Против Николай
Иванов Николов - Общински съвет – Антон взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е
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Дават своето съгласие за отпускане на еднократна помощ от 200 лева за всички
новородени през 2021 година с постоянен или настоящ адрес на майката в община
Антон , една година назад , считано от раждането на детето.
Следваща докладна №87/15.12.2020 г. е във връзка с Предоставянето на топъл обяд по
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ точка четвърта
от дневния ред.
Цветан Христов попита колко жители на общината се хранят с Топъл обяд .
Г-жа Вътева – жителите на община Антон участващи в проекта са 106 .
Николай Николов – Аз ще гласувам за участие в тази процедура , но не съм съгласен
здрави и прави мъже и жени да се хранят безплатно.
Г-н Андрей Симов обясни ,че правилата за участие в този проект са от държавата и
общината не може да ги променя и да ги нарушава.
Н.Николов- давам предложение да се направят преговори и с други общини за
променяне на критериите и даване на предложението в Министерството.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21 ал. 1 т.23 , чл.17,т.7 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация с 11 (единадесет) гласа „ЗА” на Симеон
Георгиев Симов, Мино Ленков Димитров, Николай Иванов Маджаров, Николай Иванов
Николов, Иван Красимиров Петков,Цвятко Георгиев Лумбев, Георги Тотов Лазаров ,
Цветан Георгиев Маринов, Христо Кънчев Кънчев и Цветан Николов Христов,Нели
Цветанова Георгиева Общински съвет – Антон взе следното
Р Е Ш Е Н И Е
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1.Община Антон да реализира предоставянето на топъл обяд по Процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05EMOP001-5.001-3.1Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19. Оперативна програма за храни и
основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за
публичните финанси.
2.Община Антон да кандидатства
Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05EMOP001-5.001-3.1- Топъл обяд в условията на
пандемията от COVID-19. Оперативна програма за храни и основно материално
подпомагане.
По пета точка от Дневния ред се разгледа докладна № 89/16.12.2020 г. Отчет за
изпълнението на такса битови отпадъци по приход и разхода.
Г- н Симов- кмета на общината даде допълнителни разяснения за нуждата да се
закупят допълнителни контейнери за събиране на строителни материали,поради
закриване на сметището.

Николай Маджаров приветства увеличението на ТБО . Цвятко Лумбев го подкрепи.
Н.Николов попита с какви кофи ще се работи през 2021 година .
Г- н Симов обясни ,че ще бъдат закупени досегашните кофи за смет от старата
обслужваща фирма,които кофи ще се обслужват от новозакупената сметоизвозваща
машина , която вече е коментирана в предишните заседания.
На основание чл.21, ал.1 т.6 т.7 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, във връзка с чл.66 ал 1 от ЗМДТ Раздел І – Такса битови отпадъци
/ съкратено ТБО/ и в съответствие с изискванията на Закона за управление на
отпадъците с 11 (единадесет) гласа „ЗА” на Симеон Георгиев Симов, Мино Ленков

Димитров, Николай Иванов Маджаров, Николай Иванов Николов, Иван Красимиров
Петков,Цвятко Георгиев Лумбев, Георги Тотов Лазаров , Цветан Георгиев Маринов,
Христо Кънчев Кънчев и Цветан Николов Христов,Нели Цветанова Георгиева
Общински съвет – Антон взе следното
Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 5 1

Приемат отчет на изпълнението на Такса битови отпадъци по прихода и по разхода за
2020 г.
І. По прихода
ІІ. По разхода

-

37840.30 лв.
90065.23 лв. т.ч.

Съгласно приложение № 1
№ по
ред

Дейности

Приходи
по план

Приходи към
30.11.2019 г.

1

2
Осигуряване на съдове за съхраняване
на битовите отпадъци – контейнери,
кофи и други /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.1/:

3
2562.81

Събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им /ЗМДТ чл.66 ал.1
т.2/:
Проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг
на
депата
за
битови
отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на битови
отпадъци /ЗМДТ чл.66 ал.1, т.3/и
отчисления по чл.65 от ЗУО:
Почистване
на
уличните
платна,
площадите, алеите, парковете и другите
територии
от
населените
места,
предназначени за обществено ползване
/ЗМДТ чл.66, ал.1, т.4/:
Дофинансиране
от
други
собствени
приходи
Общо:

1.

2.

3.

4.

5.

2066.08

Разходи
по план
2019
4
------

Отчет, разходи
към
31.12.2019г.
5
------

26814.72

21603.03

49412.20

45061.37

11573.87

9323.85

46513.50

34823.26

6019.72

4847.34

2000.00

10180.60

37840.30

97925.70

90065.23

48813.02
97925.70

На основание чл.21, ал.1 т.6 т.7 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, във връзка с чл.66 ал 1
от ЗМДТ Раздел І – Такса битови
отпадъци / съкратено ТБО/ и в съответствие с изискванията на Закона за
управление на отпадъците чл.14-19 от Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антон и във връзка с
чл.65 от Закона за управление на отпадъците,с 11 (единадесет) гласа „ЗА” на Симеон
Георгиев Симов, Мино Ленков Димитров, Николай Иванов Маджаров, Николай Иванов
Николов, Иван Красимиров Петков,Цвятко Георгиев Лумбев, Георги Тотов Лазаров ,
Цветан Георгиев Маринов, Христо Кънчев Кънчев и Цветан Николов Христов,Нели
Цветанова Георгиева Общински съвет – Антон взе следното
На основание чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ и с Раздел I – Такса
за битови отпадъци, предлагам

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 5 2

Приемат :План – сметка за такса „Битови отпадъци” за 2021г. на стойност 95440.00
/деветдесет и пет хиляди четиристотин и четиридесет лева /, както следва:
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други /ЗМДТ чл. 66 ал.1 т. 1/ за община Антон, с. Антон:
за жилищни имоти
– 0,7 промила – очакван приход 4626,14 лв.
за нежилищни имоти
- 0,8 промила – очакван приход 345,57 лв.
2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.2/ за община
Антон, с. Антон:
за жилищни имоти
– 3,0 промила – очакван приход 19826,30 лв.
за нежилищни имоти - 6,20 промила – очакван приход 2678,17 лв.
3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения
за обезвреждане на битови отпадъци /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.3 и чл.65 от ЗУО/ за
община Антон, с. Антон:
за жилищни имоти
– 1,5 промила – очакван приход
11848,41 лв.
за нежилищни имоти
- 2,3 промила – очакван приход 3605,05 лв.
4. Почистване на уличните платна/включително от сняг/, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено
ползване /ЗМДТ чл.66 ал.1 т.4/ за община Антон, с. Антон:
за жилищни имоти
– 0,8 промила – очакван приход 6319,15 лв.
за нежилищни имоти
- 1,7 промила – очакван приход
2664,60 лв.
5. Дофинансиране с други собствени приходи 43527,08 лв.
Общинска администрация,отдел ”Местни данъци и такси” – с.Антон, полага максимални
законови усилия за пълното администриране на всички неиздължени такси.
Размерът на промилите за ТБО за 2021 г е както следва:
- за физически лица
- за юридически лица

-

6.0 на хиляда
11.0 на хиляда

Последна точка от Дневния ред е свързана с докладна записка №88/16.12.2020 г.за
актуализация на капиталови разходи 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация,чл.56,чл.8,ал.1 от Закона за предучилищното
образование с 11
(единадесет) гласа „ЗА” на Симеон Георгиев Симов, Мино Ленков Димитров, Николай
Иванов Маджаров, Николай Иванов Николов, Иван Красимиров Петков,Цвятко
Георгиев Лумбев, Георги Тотов Лазаров , Цветан Георгиев Маринов, Христо Кънчев
Кънчев и Цветан Николов Христов,Нели Цветанова Георгиева Общински съвет –
Антон взе следното
Р Е Ш Е Н И Е
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Дава своето съгласие да бъде актуализиран и допълнен плана за капиталови разходи за
2020 година , Съгласно приложение 8. Средствата са осигурени изцяло от „АУРУБИС
БЪЛГАРИЯ АД“.
Кмета на общината и председателя на Общинския съвет пожелаха Весели празници на
всички съветници и заседанието се закри в 19 часа.

Председател на ОбС-Антон: ……………….
/Симеон Симов/
Протоколчик:………………
/Елена Николова/

