
   

                                                                                                                                                                                                                             

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 

     

ОТНОСНО:  Дарение на ОД на МВР-Смолян на компютърни конфигурации, 

принтери и мултифункционални устройства 
  

  

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

   При проведени срещи по опазването на обществения ред на територията на 

Община Смолян с представители на ОД на МВР- Смолян и Община Смолян, същите 

многократно са повдигали въпроса за недостатъчна и остаряла материално техническа 

база на ОД на МВР- Смолян. За тази цел е необходима допълнително компютърна 

техника и принтери,  която да позволи на органите на МВР за  по добра работа при  

разкриване на извършените престъпления на територията на общината.  

Със заповед на кмета на Община Смолян е създадена е Местна комисия за 

борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМП), 

като основната дейност на комисията е да ръководи, организира и осъществява 

контрол на цялостна дейност по превенция и противодействие на асоциалното 

поведение на малолетни и непълнолетни лица.  С решение № 64 от 18.02.2016г. е 

приета  от Общински съвет - Смолян Наредба №1 за осигуряване на обществения ред 

на територията на Община Смолян, като органите на МВР следят за спазването на 

наредбата, както съставят АУАН.  За спазване на обществения ред Община Смолян 

постоянно увеличава кръга и периметъра на видеонаблюдение на територията си, с 

което допринася за по - бързото  разкриване и идентифициране на извършителите на 

дадено деяние. В тази връзка е необходимо дарение за обезпечаване и подобряване 

изпълнението на функциите и задачите на ОД на МВР – Смолян по опазване на 

обществения ред, повишаване на сигурността и спокойствието на гражданите, 

осигуряване на безопасността на движението по пътищата, защита при бедствия, 

превенция и противодействие на престъпността на територията на община Смолян. 
 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл.27 ал.4 

и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местна администрация чл. 34, ал. 4, 

пред.3 от Закона за общинска собственост, чл. 249, ал. 9, т. 1 от Закона за 



министерството на вътрешните работи, чл. 225 от Закона за задълженията и 

договорите, предлагам на Общински съвет - Смолян да приеме следните 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

I. Дава съгласие Община Смолян да дари на ОД на МВР - Смолян следните вещи: 

1. Персонални компютри  - 4 бр. 

2. Монитори - 4 бр. 

3. Принтери - 5 бр. 

4. Многофункционални устройства - 2 бр. 

5. Рутер - 1 бр. 

 

Общата стойност на дарението е до достигане на  сумата от 5 000 лева. 

 

II.  Възлага на Кмета на Община Смолян да подпише договор за дарение, като 

приложи към него двустранно подписани приемателно - предавателни протоколи, 

удостоверяващи предаването и приемането на дарените вещи. 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                 

ВНОСИТЕЛ: …………… 

                   /Н. МЕЛЕМОВ/ 

                                                                                                                                          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


