Община Раднево област Стара Загора

ПРЕПИС -ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 25 от заседание на Общински съвет – Раднево ,
проведено на 27. 10. 2005 г. на което са взети следните
РЕШЕНИЯ:
ПО ТОЧКА ПЪРВА : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО КОРЕКЦИЯ НА
БЮДЖЕТА :
Със 17 гласа “ЗА”, “ПРОТИВ” И “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
449. На основание чл. 18 от ЗОБ, чл. 13, ал. 2 от ЗДБРБ за 2005
Година и чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА променя разходната част на
бюджета при спазване общия размер на бюджета на общината по
функции, дейности и параграфи , както следва :
УВЕЛИЧАВА
Функция “ Общи държавни служби “
Дейност “ Общински съвети “
§ 52 – 01 “ Придобиване на компютри и хардуер “
/ 1 брой компютърна система /

1 200.00

Функция “ Почивно дело, култура, религиозни дейности “
Дейност “ Други дейности по културата “
§ 52-03 “ Придобиване на друго оборудване “
9 160.00
/ климатици : 2 броя по 1 800 лв. ,3 броя по 1 020 лв. и
1 брой синтезатор за 2 500 лв./
НАМАЛЯВА

Функция “ Общи държавни служби “
Дейност “ Общинска администрация “
§ 52-04 “ Придобиване на транспортни средства” / от стойността на автомобил “ Вишка “ /

1 200.00

Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност “Други дейности по културата “
§ 10-20 “ Външни услуги “
9 160.00
- 2 450. На основание чл. 13, ал. 2 от ЗДБРБ за 2005 г. дава
съгласие за извършване на вътрешни компенсирани
промени между разходни параграфи , функции, групи и
дейности , както и между отделни обекти с инвестиционно
предназначе-ние , както следва :
Субсидия републикански бюджет
Увеличава
Компютър

1 200 .00

Намалява
Автомобил “ Вишка “

1 200. 00

Приложение 1
Параграф Функция, дейност
Годишна задача СРБ
Разлика_
_____________________________________ Било___Става _________________
52 – 00 Придобиване на ДМА
Функция “ОДС”
Придобиване на трансп.
52 – 04 средства___________________________________________________
Автомобил “ Вишка “
16 462 15 262
- 1 200 __
Придобиване на
52 - 01 компютри и хардуер
2 800
4 000
+ 1 200___
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________19 262 19 262 ____________0_____
Собствени бюджетни средства

Увеличава
Климатици
Синтезатор

6 660 .00
2 500. 00

ПО ТОЧКА ВТОРА : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ПРОДАЖБА НА 80%
ОТ ДЯЛОВЕТЕ В КАПИТАЛА НА “ БКС – РАДНЕВО “ – ЕООД , ЧРЕЗ
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
Със 17 гласа “ЗА”, “ПРОТИВ” И “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма
- 3 ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
451.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА; чл. 4, ал. 2 и чл.32,
ал. 3, т. 2 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.1, чл.3, ал.3, чл.5 и
чл.7 от Наредбата за търговете и конкурсите :

1.Приема правен анализ, експертна оценка и информационен меморандум
относно продажбата на 80% от дяловете в капитала на “БКС - Раднево” ЕООДсобственост на Община Раднево.
Експертната оценка на 80% от дяловете в капитала на “БКС - Раднево”
ЕООД-собственост на Община Раднево е в размер на 400 000.00 лв.
2.Продажбата на собствените на Община Раднево 80 % от дяловете в
капитала на “БКС - Раднево”ЕООД, да бъде извършена чрез публично оповестен
конкурс при следните условия :
а) минималната цена за продавания пакет от дяловете представляващ 80 %
от дяловете в капитала на “БКС - Раднево”ЕООД е 400 000.00 лв.
б) кандидатите да представят:
-план за инвестиции за срок от 5 години.
-проект за развитие на ТД за срок от 5години.
-други предложения в полза на Община Раднево.
в) конкурсната документация се получава в стая 212 на Община Раднево,
срещу представен документ за закупена конкурсна документация в размер на 150
лв., платими на гише №5/каса/ при Информационен център или по сметка на
община Раднево, посочена в конкурсната документация, всеки работен ден до
17.00 часа на 20 –ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен
вестник”; на всички лица закупили конкурсна документация се издава сертификат
за регистрация .

- 4 г) оглед на обектите на ТД – всеки работен ден, след закупуване на
конкурсна документация и предварителна заявка.
д) срокът в който лицата, закупили конкурсна документация могат да
отправят искане за разяснения по процедурата по провеждане на конкурса е
тридневен , считано от датата на сертификата за регистрация, но не по-късно от
крайния срок за закупуване на конкурсната документация.
е) участниците в конкурса изготвят предварителни оферти в съответствие с
конкурсната документация, които се подават в Община Раднево, стая 204
/Деловодство/ в срок до 17.00 ч. на 25 - ия ден от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник”. Изпращане на предварителни оферти по пощата
не се допускат.
ж) конкурса да се проведе на 26 - ия ден от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник “от 13 ч. в заседателната зала на третия етаж №
315, община Раднево, ул.”М.Станев” №1.
з) обявяването на допуснатите до заключителния етап на конкурса кандидати
се извършва със заповед на кмета на общината в 3-дневен срок след получаване на
доклада на конкурсната комисия.
и) оферти в заключителния етап на конкурса се подават в 15 дневен срок от
деня, следващ обявяването на допуснатите кандидати.
й) процедурата на конкурса се провежда от комисия назначена със заповед на
кмета на общината.
3. Сроковете по т.(а-й) се определят по реда на чл.33 от ГПК . Когато
последния ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича
следващия след него присъствен ден.
4. Утвърждава конкурсната документация,
проекта на договора за
продажба, като част от нея и правила за провеждане на заключителен етап на
конкурса.
5.Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия във връзка
с организицията и провеждането на публично оповестения конкурс.
6.Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия конкурса.
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ПО ТОЧКА ТРЕТА : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО
Със 17 гласа “ЗА”, “ПРОТИВ” И “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
452. На основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.57 от ЗУТ
изменя и допълва Наредбата за рекламната дейност на
територията на Община Раднево както следва:
1.В чл.5 ал.1 се създава нова т.5
“5. да съдържат отбелязани името и адреса на собственика, респективно на
юридическото
или
физическо
лице.
2.В чл.5 се изменя ал.3
“(3). Всички текстове е необходимо да бъдат изписани на български език.
Надпис на чужд език се допуска само при запазена марка или фирмен знак на
фирма с доказана международна популярност. В този случай задължително
присъствува и текст на български език, който по големина не може да бъде помалък от надписа на чуждия език.”
3.В чл.6 ал.1 се изменя т.4
“4. Върху всякакъв вид дървета и друга едроразмерна растителност, освен
ако са предвидени мерки за екологично съхраняване.”
4. В чл.6 ал.1 се изменя т.7
“7.В близост до кръстовища, застрашаващи безопасността на движение.”
5. В чл.6 ал.1 се изменя т.8
“8.Върху стълбове на ел. проводи c високо напрежение.”
6. В чл.6 ал.1 се създава т.9
“9.Върху елементи от системата за регулиране на движението по улиците,
пътищата и жп линиите.”
7.В чл.15 се изменя ал.3.
“(3). Одобряването на проекти за надписи, надвишаващи 05.кв.м.се
извършва от гл.архитект и Дирекция „ТСУ“.
8.Изменя се чл.18
“Чл.18.(1). Вертикалният ръб на информационно-указателните табели
трябва да бъде поставен на разстояние от края на уличното платно не по- малко от
0.80 м, а долният хоризонтален ръб - на височина не по-малко от 2.30 м от нивото
на терена.
(2). Ал.1 не се прилага за информационно-указателни табели, разположени в
зелени площи, паркове и градини.
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(3). Информационно-указателни табели с временен характер се демонтират
в срок до 3 /три/ дни след изтичане на разрешителните за поставянето им.
9.Изменя се чл.23
“Чл.23. Обявите по чл.19, ал.1 се демонтират в срок до 3 /три/ дни след
изтичане на срока, обявен в тях.
10.Допълва се т.1 на чл.25 ал.1
“1. външна реклама с изключение на тази по чл.9, ал.1, т.3.”
11.В чл.26 се изменя т.5
“5. Преместваеми търговски обекти по смисъла на чл.56 от ЗУТ и спирки за
градски транспорт.”
12. В чл.27 ал.1 се изменя т.2
“2. Скица с нанесена кадастрална основа и подземен кадастър”
13.Изменя се чл.26
“Чл.26.(1).Искания за разрешение за разполагане на рекламни материали се
подават до кмета на Общината в следните случаи:
1.Външна реклама към градски партер;
2.Фирмени надписи и информационни табели на упражняващите свободни
професии лица, съобразно правата по чл.15, ал.3;
3.Информационно-указателни табели;
4.Рекламни материали с временен характер;
5.Преместваеми търговски обекти по смисъла на чл.56 от ЗУТ и спирки за
градски транспорт.
(2).Върху недвижими имоти могат да се поставят рекламни,
информационни и монументално- декоративни елементи въз основа на разрешение
за поставяне, издадено по ред, установен с наредба на общинския съвет по чл. 56,
ал. 2 от ЗУТ.
(3).Обектите по ал. 1 се премахват при условията и по реда на наредбата по
чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.
(4).Съгласието по ал.1 се дава:
1. В чужди поземлени имоти и сгради разрешението за поставяне на обекти
по ал. 2 се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на
поземления имот или на сградата, или въз основа на писмен договор за наем на
заетата от съоръжението площ.
2. В чужди поземлени имоти и сгради разрешението за поставяне на обекти
по ал. 2 се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на
поземления имот или на сградата, или въз основа на писмен договор за наем на
заетата от съоръжението по ал. 2 площ.
3.Върху сгради - етажна собственост, разрешението за поставяне на обекти
по ал. 1 се издава въз основа на изрично писмено съгласие на етажните
собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от
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съоръжението по ал. 1 площ. Съгласието и договорът за наем се оформят по реда
на правилника по чл. 49, ал. 1 от Закона за собствеността.
4.Върху недвижими имоти - паметници на културата от световно или
национално значение, разрешение за поставяне по ал. 1 се издава след съгласуване
с Националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на
чл. 125, ал. 5 от ЗУТ.
14.Изменя се чл.27
“Чл.27.(1). Исканията за разполагане на РИЕ по покривите и билбордове
трябва да бъдат придружени от:
1.Копие от документ за данъчна регистрация;
2.Скица с нанесена кадастрална основа и подземен кадастър;
3.Идеен проект /скица,колаж,макет– когато рекламоносителят е обемен/ за
искания вид.
4.Документ за собственост и писмено съгласие от собственика на
рекламоносителя /сградата, съоръжението или терена/, където ще се разполагат
рекламните елементи.
5.Приходна квитанция за внесена такса в размер на 40 лв..
15.Изменят се чл.28
“Чл.28. Компетентните общински органи се произнасят по искането за
разполагане на РИЕ по покриви и билбордове в 30 /тридесет/ дневен срок от
постъпването му, чрез някои от следните варианти:
1.издават разрешени еза строеж когато поставянето на РИЕ представлява
строеж по смисъла на пар.5 т.38 от ДР на ЗУТ
2. издават разрешения за поставяне по чл.56 от ЗУТ.
3. постановяват мотивиран отказ. ”
16.Изменя се чл.30
“Чл.30.(1). Исканията за разполагане на останалите видове РИЕ трябва да
бъдат придружени от:
1.Копие от документ за данъчна регистрация;
2.Скица с нанесена кадастрална основа с обозначени местоположение и
вида на РИЕ, ако РИЕ е с площ над 05.кв.м;
3.Идеен проект /скица, колаж, макет- когато рекламоносителят е обемен/ за
искания вид;
4.Документ за собственост и писмено съгласие на собственика на
екламоносителя /сградата, съоръжението или терена /, където ще се поставят
рекламните елементи;
5.Приходна квитанция за внесена такса в размер на 30 лв..
(2). Компетентните общински органи се произнасят по искането за
разполагане на останалите видове РИЕ в 30 /тридесет/ дневен срок от постъпването
му, като:
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1.издават разрешени еза строеж когато поставянето на РИЕ представлява
строеж по смисъла на пар.5 т.38 от ДР на ЗУТ
2. издават разрешения за поставяне по чл.56 от ЗУТ.
3. постановяват мотивиран отказ. “
17.Изменя се чл.31
“Чл.31. Проектите за останалите видове РИЕ се комплектоват съобразно
указанията на съответните технически служби в занижен обем и съдържание
спрямо тези по чл.29 и в зависимост от конкретния случай.”
18.Изменя се чл.34
“Чл.34. Разрешения за поставяне на РИЕ по смисъла на чл.56 от ЗУТ, се
издават възоснова на схема и проекти, одобрени от Главния архитект.”
19.Изменя се ал.2 на чл.35
“2. заявителят е разположил РИЕ в нарушение на тази наредба”
20.Създава се нов чл.36а
“Чл.36а. Ползването за рекламна дейност на имоти, вещи и съоръжения,
включени в капитала на търговските дружества с общинско имущество се
извършва възоснова на договор сключен с управителя. “
21.Изменя се ал.1 на чл.37
“Чл.37.(1). Ползването на частни имоти, сгради и съоръжения за
разполагане на РИЕ се извършва въз основа на писмен и сключен между тях
наемен договор.”
22.Изменя се ал.3 на чл.38
“(3). Разрешение за поставяне или Разрешение за строеж се издава след
сключен наемен договор със спечелилия конкурса инвеститор.”
23.Изменя се чл.40
“Чл.40.(1). Който разполага РИЕ без надлежно разрешение от общинските
органи, в случаите, когато е бил длъжен да поиска разрешение и не го е направил,
или ги разполага в нарушение с чл.6 се наказва с глоба от 100.00 до 500.00 лв.
(2). Който разполага РИЕ, които не отговарят на изискванията на тази
Наредба, се наказва с глоба от 50.00 до 300.00 лв.
(3). При повторност на деянията по ал.1 и 2, нарушителя се наказва с глоба от
300.00 до 500.00 лв.
(4).Размерът на глобата се определя от Кмета на общината, съобразно
тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушителя.
(5). Размерът на максималната глоба се променя при промяната на чл.22,
ал.2. от ЗМСМА.“
24.Изменя се чл.41
“Чл.41.(1). Органите по чл.39 могат да задължат собствениците на РИЕ,
които са неизправни, с лош външен вид, не отговарят на изискванията на тази
Наредба или са поставени без разрешение, да ги приведат в изправност или да ги
демонтират в срок до 30 /тридесет/ дни.
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(2). Който не изпълни в определения срок предписанията на общинските
органи по ал. 1 се наказва с глоба от 5.00 до 50.00 лева.
(3). В случаите по предходната алинея, с наказателно постановление
общинските органи могат да премахнат РИЕ за сметка на собственика.
(4). Премахване на РИЕ от Община Раднево се извършва по реда и при
условията на Наредбата по чл.56 ал.2 от ЗУТ.”
25.Създават се нови пар.1а, пар.1б, пар.4а и пар.7 в ПЗР
“§1а. При 6 /шест/ месечно авансово плащане се прави отстъпка в размер на
10% от дължимата сума по Приложение 1.
§1б. В случаите когато РИЕ е собственост на Община Раднево, дължимата
сума по Приложение 1 се умножава с коефициент = 2.
§4а. По решение на Кмета на Община Раднево, демонтажа на незаконно
разположените РИЕ, може да бъде възложен чрез поръчка.
§7. Приема се новоПриложение № 1.”

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ВЪЗЛАГАНЕ И
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ОТ ОБЩИНСКАТА ,
ОБЛАСТНАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ПО
УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ , КВОТИ НА ОБЩИНА
РАДНЕВО
Със 17 гласа “ЗА”, “ПРОТИВ” И “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
453. На основание чл.17, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.7 и чл.19, ал.1 и чл.26,
ал.2 от Наредба №2 от 15.03.2002 г.на МТС за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили
открива процедура за възлагане на обществен превоз на
пътници чрез конкурс по следните утвърдени автобусни
линии :
 автобусни линии от общинската транспортна схема :
вътрешноградски транспорт :
Градска линия №1 “Психиатрична болница – Работническа
болница - Психиатрична болница”- целогодишна.
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/изпълнява се от понеделник до петък/

07,10 ч.;09,30 ч.;
12,00 ч.;13,30 ч.;
17,10ч.
Градска линия №2 “АГ Раднево - кв.Гипсово – Работническа
болница” ”- целогодишна.
/изпълнява се от понеделник до петък/
06,50 ч.;07,30 ч.;
10,05 ч.;12,05 ч.;
13,40 ч.;16,00 ч.;
18,30 ч.
Градска линия №1 и №2 /комбинирана/ “АГ Раднево кв.Гипсово –АГ Раднево; Психиатрична болница – Гробищен
парк - Психиатрична болница” -целогодишна.
/изпълнява се в почивните дни/
АГ Раднево - кв.Гипсово –АГ Раднево
07,30 ч.; 12,30 ч.
17,00 ч.
“Психиатрична болница – Гробищен парк- 09,00 ч.
Психиатрична болница”
мещдуселищен транспорт в рамките на общината с начални
часове на тръгване от АГ Раднево :
“Раднево- Д.Атанасово-Диня- Тополяне-Раднево”
/бърза, ежедневна, целогодишна/
08,00 ч. ;17,30 ч.
“Раднево- І ОУ - Д.Атанасово-Диня-Раднево”
/изпълнява се от понеделник до петък/
12,50 ч.
“РадневоЗнаменосецКовачТрънковоБоздуганово- Коларово -Раднево”
/ изпълнява се от понеделник до петък / 06,15 ч.

Землен-

“РадневоЗнаменосецКовачБоздуганово- Коларово -Раднево”
/ бърза, ежедневна, целогодишна /

Землен-

Трънково08,00 ч.

“Раднево- Знаменосец- Тополяне- Ковач- Трънково- ЗемленКоларово- Раднево”
/изпълнява се от понеделник до петък/
12,15 ч.
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“Раднево- Знаменосец- Ковач- Трънково- БоздугановоКоларово- Трънково - Знаменосец -Раднево”
/изпълнява се от понеделник до петък/
17,00 ч.
“Раднево- Знаменосец- Тихомирово- Свободен- ТихомировоЗнаменосец- Раднево”
/ бърза, ежедневна, целогодишна /
07,30 ч.
Раднево- Тополяне- Знаменосец- Тихомирово- СвободенТихомирово- Знаменосец- Раднево”
/ бърза, ежедневна, целогодишна /
19,10 ч.
“Раднево – Знаменосец – Българене – Рисиманово – Бели бряг
– Раднево”
/ бърза, ежедневна, целогодишна/
08,00 ч.
“Раднево – Знаменосец – Българене – Рисиманово – Бели бряг
– Гипсово – Раднево”
/изпълнява се от понеделник до петък/
11,30 ч.
“Раднево – Знаменосец – Българене – Рисиманово – Бели бряг
– Гипсово – Раднево”
/ бърза, ежедневна, целогодишна /
16,00 ч.
“Раднево – Гипсово – Бели бряг – Трояново – Любеново и
обратно”
/изпълнява се от понеделник до петък/
6,20 ч.; 9,30 ч.
11,30 ч.
“Раднево – Гипсово – Бели бряг – Трояново – Любеново –
Константиновец и обратно”
/ бърза, ежедневна, целогодишна/
07,45 ч.; 17,00ч.
“Раднево – Гипсово – Бели бряг – Трояново – Любеново и
обратно”
/изпълнява се ежедневно, без петък/
13,40 ч.
“Раднево – Гипсово – Бели бряг – Трояново – Любеново –
Константиновец и обратно”
/изпълнява се само в петък/
13,40 ч.
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 междуобщински транспорт по утвърдени маршрутни
разписания от областна транспортна схема с начални часове на
тръгване от АГ Раднево :
“Стара Загора – Раднево”
/ бърза, ежедневна, целогодишна/ 06,00 ч.; 10,15 ч.; 13,45 ч.
15,30 ч. ; 18,05ч.
“Стара Загора – Раднево”
/изпълнява се от понеделник до петък/07,15 ч.; 08,00 ч.; 09,00 ч.
11,00 ч.; 13,00 ч.; 17,00 ч.
“Стара Загора – Раднево”
/изпълнява се в почивните дни/
08,00 ч.; 09,00 ч.; 11,00 ч.
12,00 ч.; 15,00 ч.; 16,00 ч.
“Гълъбово - Раднево”
/ бърза, ежедневна, целогодишна/
08,00 ч.; 13,00 ч.; 16,20 ч.
 междуобластен транспорт по утвърдени маршрутни разписания
от републиканската транспортна схема с начални часове на
тръгване от АГ Раднево :
“Нова Загора – Раднево”
/ бърза, ежедневна, целогодишна/
07,50 ч.; 10,30 ч.
13,30 ч.; 14,30 ч.
“Несебър - Раднево”
/изпълнява се от 10 юни до 10 септември/
06,30 ч.
“Раднево – Тополовград”
/изпълнява се от понеделник до петък/

07,30 ч.

“Раднево – Полски Градец – Раднево”
/обиколна, ежедневна, целогодишна/

07,10 ч.; 16,00 ч.

“Раднево – Ковачево”
/ бърза, ежедневна, целогодишна/

07,10 ч. /АС Ковачево/
13,30 ч. /АГ

Раднево/

ІІ.Общински съвет гр.Раднево делегира изпълнението на своите
функции относно провеждането на конкурса на Кмета на общината.
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ІІІ.Общински съвет гр.Раднево определя следния състав на комисията
за провеждането на конкурса и оценка на постъпилите предложения :
 правоспособен юрист
 представител на общинска администрация
 представител на общинска администрация
 представител на общинска администрация
 представител на общински съвет
 представител на общински съвет
 представител на общински съвет
 представител на “РОДАИ” Ст.Загора
 представител на КАТ- Пътна полиция
 представител на Териториална данъчна дирекция
 представител на браншовите организации в областта на
автомобилния транспорт.
В изпълнение на това решение Кмета на Община Раднево да издаде
заповед за назначаване на комисия.
ІV.Общински съвет гр.Раднево утвърждава следните критерии и
начин на класиране на кандидатите :
1.Екологичност на превозните средства :
1.1.Всяко превозно средство да притежава сертификат за екологично
работещ двигател :
ЕВРО 3 получава
10 точки
ЕВРО 2 получава
6 точки
ЕВРО 1 получава
3 точки
2.Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация
/определя се средната възраст на парка/ :
2.1.От 0 до 5 години
до 15 точки
2.2.От 5 до 10 години
до 10 точки
2.3.От 10 до 15 години
до 5 точки
2.4. Над 15 години
0 точки /по тази точка се допускат до
участие
единствено
автомобилите,
участващи в конкурса за линиите от
вътрешноградския транспорт/
2.5. Над 15 години
не се допускат до участие /това важи за
всички
подлежащи
на
възлагане
автобусни линии, с изключение на тези
от вътрешноградския транспорт/
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3.Предлагана цена:
3.1.Предложената най- ниска цена се класира на първо място и
получава 20 точки.
Следващите посочени цени се оценяват на принципа : с процента на
посочената по-висока цена се намалява максималния брой точки.
4.Оборудване на превозните средства за трудоподвижни лица :
4.1.Всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни
лица получава 8 точки.
4.2.Необорудвано 0 точки.
5.Наличие на собствен или нает автобусен парк :
5.1.Собствен автобусен парк
5.2.Нает автобусен парк

10 точки
3 точки

6.Наличие на сервизна база за поддържане и ремонт :
6.1.Собствена база, удостоверена с документ
8 точки
6.2.Наета сервизна база, удостоверена с документ
3 точки
7.Доказателства за търговска репутация

до 10 точки

8.Допълнителни услуги в превозните средства :
8.1.Наличие на работещ климатик
6 точки
8.2.Наличие на видео и озвучение
2 точки
По този критерий не се допускат до участие без наличие на
климатик, видео и озвучене автомобилите, участващи в конкурса за
изпълнението на линия “Несебър – Раднево”.
9.Предложения за социални облекчения :
до 8 точки.
10.Преференции за местни превозвачи :
10.1.За данъчна регистрация на територията на
Община Раднево
6 точки
10.2. За данъчна регистрация на територията на
друга община
2 точки
11.Комплектност на предложението
10 точки
Начин на оценяване на кандидатите :
Извършва се на база получения сбор точки по отделните
показатели.
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На първо място се класира кандидата получил най- голям сбор
точки по всички показатели. При равен резултат се класира получилия
по- голям брой точки по критерия “Възрастов състав на автомобилите
по първоначална регистрация”. При повторно равенство в резултата се
класира кандидата с по- голям сбор точки по критерия “Възрастов
състав на автомобилите по първоначална регистрация” и “Цени и
социални облекчения”.
V.Договора за превоз на пътници с класирания на първо място
кандидат да се сключи за срок от 5 години.

ПО ТОЧКА ПЕТА : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЕНИ В “РАДИОТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР – РАДНЕВО 2001 “ – ООД ГР. РАДНЕВО
Със 17 гласа “ЗА” , “ПРОТИВ “ И “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
454. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка със
сключен договор за покупка на дружествени дялове по реда
на чл. 15 от ТЗ и чл. 137, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 от ТЗ :
1. ОСВОБОЖДАВА СЪДРУЖНИКА – “ЯСТРЕБ-ИНВЕСТ” ООД , гр.
Елхово, ул. “ Иван Николов” № 3-а, представля-вано от управителя
ЗИЯД ТУФИК ЕЛ МАСРИ , ЕГН 6707269180 .
2. ОТТЕГЛЯ ПЪЛНОМОЩИЯТА И ОСВОБОЖДАВА
досегашния търговски управител / прокурист / АНГЕЛ
СТОЯНОВ АНГЕЛОВ , ЕГН 7104069104 , с постоянен адрес – гр.
Елхово .
3. ПРЕОБРАЗУВА “ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР –
РАДНЕВО 2001 “ ООД , гр. Раднево в “ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР – РАДНЕВО 2001 “ ЕООД ,гр.Раднево .
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4. ПРИЕМА нов учредителен акт на“ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН
ЦЕНТЪР – РАДНЕВО 2001 “ ЕООД , гр. Раднево / по предло-жен
проект / , и УПЪЛНОМОЩАВА кмета НОНЧО ДРАГИЕВ
ВОДЕНИЧАРОВ да подпише приетия учредителен акт от името на
едноличния собственик на капитала – Община Раднево .

5. ИЗБИРА за ВРИД управител на “ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН
ЦЕНТЪР – РАДНЕВО 2001” ЕООД , гр. Раднево , СТОЯН
ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ до провеждането на конкурс .
6. Упълномощава кмета на Община Раднево НОНЧО ДРАГИЕВ
ВОДЕНИЧАРОВ да подпише договор за възлагане на управление с
избрания ВРИД управител и да представи нужните документи за
вписване на новите обстоятелства в Окръжен съд гр. Стара Загора .

ПО ТОЧКА ШЕСТА : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ИЗГОТВЯНЕ НА
ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРЕДЛАГАНЕ НА
АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА БАЗА ЗА
КРАТКОТРАЕН ОТДИХ “ БОРУЩИЦА “
С 19 гласа “ ЗА” , “ПРОТИВ” И “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

455. Приема финансово икономическия анализ и алтернативните
решения за бъдещото развитие на база за краткотраен отдих
“ Борущица “ .
456. Възлага на Кмета на общината да обособи отделни самостоятелни парцели в УПИ V–130 / 4250 м2 / , предмет на бъдещата
продажба .
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457. В следващо заседание Кмета на общината да предложи вариант
на създадените нови парцели и проект за реконструкция и
модернизация на съществуващия сграден фонд в УПИ ІІІ-129 / 4
940 м2 / .

ПО ТОЧКА СЕДМА : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ
С 19 гласа “ЗА”, “ПРОТИВ” И “ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
458. Създава в чл. 61 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет , неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация нова ал.2 с текст : “ Те се провеждат
ежемесечно в последния четвъртък на всеки месец “ .
Досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно 3 и 4 .

ПО ТОЧКА ОСМА : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЛИ
ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ СПОНСОРИ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ
В РАДНЕВО
С 19 гласа “ЗА”, “ПРОТИВ” И “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
459. Препоръчва на Кмета на общината при разработване на бюджет
2006 г. да се осигурят средства за финансово подпомагане на
детско-юношеския спорт в общината .
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ПО ТОЧКА ДЕВЕТА : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ОТПУСКАНЕ НА
ПАРИЧНА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА
С 19 гласа “ЗА”, “ ПРОТИВ” И “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
460. На основание предложението на Обществения съвет за
съдействие , помощ и контрол на социалното подпомагане в
общината от 17. 10. 2005 г. и приложените медицински
документи отпуска парична помощ на ГЕНО ХРИСТОВ ГЕНОВ
от с. Сърнево , община Раднево за лечение на сина му ХРИСТО
ГЕНОВ ГЕНОВ, ЕГН 9912027521 в размер на 150 лв.
461. На основание предложението на Обществения съвет за
съдействие , помощ и контрол на социалното подпомагане в
общината от 17. 10. 2005 г. и приложените медицински
документи отпуска парична помощ на АСЯ ЙОРДАНОВА
ГЕОРГИЕВА от гр. Раднево за лечение на двете й деца :
КРАСИМИР СЛАВОВ КРАСИМИРОВ, ЕГН 9907317589 и
ЖАНА СЛАВОВА КРАСИМИРОВА, ЕГН 0052297574 в размер
на 150 лв.
462. На основание подадена молба отпуска парична помощ за лечение
на ГЕНО МАТЕВ ГОСПОДИНОВ , ЕГН 4511015800
от с. Полски градец , в размер на 100 лв.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ОПРОЩАВАНЕ НА
НЕИЗПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ПОЧИНАЛО ДЕТЕ
С 19 гласа “ЗА”, “ПРОТИВ” И “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – няма
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

- 19 -

РЕШИ:
463. На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА опрощава сумата в
размер на 29.53 лв. / двадесет и девет лева и петдесет и три
стотински / представляваща едномесечна неплатена такса за
детска градина на трагично починалото през 2003 год. момиченце
ГАБРИЕЛА ХРИСТОЗОВА ТОСКОВА ,
ЕГН 9808227737 .

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДНЕВО
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ______/п/_______
/ Т. ГАНЧЕВ /
ПРОТОКОЛИСТ : _____/п/________
/ Ж. СТОЙНОВА /

