
              8 ноември - 14 ноември 2012г.  4П О З И Ц И И

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹ 18 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ- Áàë÷èê, ïðîâåäåíî íà 30.10.2012 ã.
/Продължава от стр.3/
РЕШЕНИЕ 249:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл.

25, ал. 2 от НСОИОБ:
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъде отпусната парична награда на екипажа на

РК БК5336 с капитан Янаки Узунов, в размер на 200 (двеста) лева.
2. Задължава кмета на общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”
По единадесета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за възлагане превоз на

пътници по Маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни
схеми по реда на Закона за обществените поръчки.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 250:  На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от

Закона за автомобилните превози във връзка с чл. 16в, ал. 1 от Наредба №2/15.03.2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози
на пътници с автобуси и Правила на МТ за възлагане на превози по транспортни схеми по реда на
Наредба №2/15.03.2002 г. от 10.10.2012 г., Общински съвет Балчик реши:

I. Отменя Решение 210, Протокол 16 от 16.08.2012 г. на Общински съвет  Балчик
ГЛАСУВАНЕ:
20 “За”,  0  “Против”,  0 “Въздържали се”
II. Дава съгласие да се възложи превоза на пътници по Маршрутни разписания от общинската,

областната и републиканската транспортни схеми по реда на Закона за обществените поръчки.
III. Делегира изпълнението на своите функции, относно провеждането на процедура

по реда на Закона за обществените поръчки и сключването на договори на кмета на
Общината.

ГЛАСУВАНЕ на т. ІІ и ІІІ:
20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”
IV. Упълномощава кмета на община Балчик да удължи срока на договорите със старите

превозвачи до провеждането на обществената поръчка.
ГЛАСУВАНЕ:
16 “За”,  0  “Против”,  4  “Въздържали се”
По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за изразяване на предварително съгласие за

преминаване на трасето на въздушен електропровод ВЛ110нV п/ст “Варна север”   п/ст “Каварна”.
Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 251:  Общински съвет град Балчик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,

чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, изразява предварително съгласие за определяне /преминаване/ на трасето
на електропровод ВЛ 110 kV п/ст”Варна север”-п/ст “Каварна” през следните имоти частна и
публична общинска собственост:




