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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 
 

от   
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
   
 

ОТНОСНО:    Дарение на ОД на МВР – Смолян на резервни части, автомобилни 
гуми, акумулатори, гориво, смазочни материали и консумативи, 
уред за диагностика на служебните МПС и извършване на 
ремонтни дейности на служебните МПС към ОД на                  
МВР – Смолян 

 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

В деловодството на Община Смолян е постъпило писмо с вх.                                   
№ ДЛ002546/16.03.2017 г. от Николай Димов, директор на Областната дирекция на    
МВР – Смолян, с което е поискано общината да подпомогне материално и технически 
областната дирекция чрез дарение на резервни части, автомобилни гуми, акумулатори, 
гориво, смазочни материали и консумативи, уред за диагностика на служебните моторни 
превозни средства (МПС) и извършване на ремонтни дейности на служебните МПС към 
ОД на МВР – Смолян. Дарението е необходимо за обезпечаване и подобряване 
изпълнението на функциите и задачите на ОД на МВР – Смолян, с оглед 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. 

Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация във 
връзка с 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 
 

Р  Е  Ш  Е Н И Я: 
 

І. Дава съгласие Община Смолян да дари на ОД на МВР – Смолян: резервни части, 
автомобилни гуми, акумулатори, гориво и смазочни материали и консумативи, уред за 
диагностика на служебните МПС и извършване на ремонтни дейности на служебните 
МПС към ОД на МВР – Смолян, като общата стойност на дарението не надвишава 
сумата от 15 000 лева (петнадесет хиляди лева) в рамките на 1 (една) година. 



 ІІ. 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, стоки и услуги. 
  
 
 

ВНОСИТЕЛ: ���� ……………………           

                                                                                   НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
           Кмет на Община Смолян 

 
 
 
 
 
 


