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Препис! 
 
 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 968 

 
 
 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 48 

 
 
 
 
 

ОТНОСНО: Дарение на парични средства за нуждите на ОД на МВР – Смолян за 
резервни части, автомобилни гуми, акумулатори, гориво и смазочни материали за 
служебните МПС, копирна хартия и тонер в размер до 15 000 лева. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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, чл. 18 от Закона за собствеността и чл. 48, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за 
местните данъци и такси 

                                            

                                               Р Е Ш И: 
 

I. Дава съгласие Община Смолян да дари на ОД на МВР – Смолян сума в 
размер до 15 000 лева (петнадесет хиляди лева) с цел закупуване на резервни 
части, автомобилни гуми, акумулатори, гориво и смазочни материали за 
служебните МПС, копирна хартия и тонер. 

II. Възлага на Кмета на Община Смолян да подпише договор за дарение, 
съгласно следния проект: 

 

ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ 
 

Днес, __.__.2015 г., в гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, в изпълнение 
на Решение № ______ от __.__.2015 г. на Общински съвет – Смолян и на основание     
чл. 249, ал. 9, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 225 от Закона 
за задълженията и договорите, чл. 18 от Закона за собствеността и чл. 48, ал. 1, т. 1, 
буква „а“ от Закона за местните данъци и такси  

между: 
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ОБЩИНА СМОЛЯН, със седалище и адрес на управление в град Смолян,       
бул. „България” № 12, ЕИК: 000615118, Инд. № по ЗДДС: BG 000615118, 
представлявана от НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – кмет на общината, и ВЕНЕРА 
РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА – директор на дирекция ФСДБ на общината, от една страна, 
наричана за краткост ДАРИТЕЛ, 

и 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ  НА МВР - СМОЛЯН, със седалище и адрес на 

управление в град Смолян, бул. „България” № 67, Инд. № 129009920, представлявана от 
НИКОЛАЙ МИТКОВ ДИМОВ – директор на областната дирекция и НАДКА 
ПЕТРОВА ДРАГНЕВА - гл. счетоводител на областната дирекция, от друга страна, 
наричана за краткост НАДАРЕН, 

 
се сключи настоящият договор за дарение на парична сума, с който страните се 

споразумяха за следното: 
Чл. 1. ДАРИТЕЛЯТ дарява на НАДАРЕНИЯ безвъзмездно сума в размер до 

15 000 лева (петнадесет  хиляди лева). 
Чл. 2. Страните се договарят, че дарението се извършва с тежест и при особена 

цел, а именно за закупуване на следните стоки, необходими за законово определената 
дейност на НАДАРЕНИЯ: резервни части, автомобилни гуми, акумулатори, гориво и 
смазочни материали за служебните МПС, копирна хартия и тонер. 

Чл. 3. (1) НАДАРЕНИЯТ заявява, че е съгласен и приема с благодарност 
дарението, описаното в чл. 1 на настоящия договор. 

(2) НАДАРЕНИЯТ се задължава при поискване в срок до 5 /пет/ календарни дни 
да предостави на ДАРИТЕЛЯ информация за начина на разходване на дарената сума, 
ведно с копия от разходооправдателни документи. 

Чл. 4. ДАРИТЕЛЯТ се съгласява да се публикува в публичния регистър на 
даренията на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи 
информация за дата и номер на настоящия договор, страните по договора, предмет и 
стойност на договора, получател на дарението.  

 
Чл. 5. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство в Република България.  
 
Неразделна част от настоящия договор е приемо – предавателен протокол. 
 
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за 

ДАРИТЕЛЯ и един за НАДАРЕНИЯ и се подписа от тях, както следва: 
 
 
 
ЗА ДАРИТЕЛ:                                       ЗА НАДАРЕН: 
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ   НИКОЛАЙ МИТКОВ ДИМОВ 
Кмет на Община Смолян                         Директор на ОД на МВР Смолян 
 
 
 
ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА                 НАДКА ПЕТРОВА ДРАГНЕВА 
Директор на Дирекция „ФСДБ”              Главен счетоводител 
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III.  Възлага на Кмета на Община Смолян контрола върху изпълнението на 
договора по предходния пункт. 
 

 
 
 
 

 29-21-17 
 
 
 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                                       /Ф. Топов/ 
Вярно с оригинала, 


