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ОТНОСНО: Дарение на РУ МВР – Смолян и писмо с вх. № ДЛ008871/15.10.2020 г. на 

Началника на РУ МВР – Смолян 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

При проведени срещи във връзка с опазване на обществения ред на територията на 

община Смолян с представители на ОДМВР – Смолян, РУ МВР – Смолян и община Смолян, 

многократно е повдиган въпросът за остарялата и недостатъчна материално-техническа база, 

недостига на техника и консумативи. 

За опазване на обществения ред община Смолян постоянно увеличава периметъра на 

видеонаблюдение на територията си, което допринася за по-бързото идентифициране и 

разкриване на извършителите на нарушения и престъпления. 

В тази връзка е необходимо постоянно осъвременяване и подобряване на условията на 

работа и на органите на МВР, което да позволи по-добра и ефективна работа при разкриване 

на престъпленията, извършени на територията на общината. С цел по-качествено и 

съвременно обслужване на населението в община Смолян, както и осигуряване на високо ниво 

на обществения ред и сигурност на територията на общината, подобряване на превантивната, 

разследващата и оперативната дейност на полицейските органи, както и ефикасно 

противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, във връзка и 

с активната роля на община Смолян в превенцията на престъпленията и противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни, како и загрижеността за обществения ред и спокойствие 

на територията на община Смолян е необходимо да бъде извършено дарение за обезпечаване и 

подобряване изпълнението на задачите и функциите на РУ МВР – Смолян по опазване на 

обществения ред, повишаване сигурността и спокойствието на гражданите, осигуряване на 

безопасността  на движението по пътищата, защита при бедствия и аварии, превенция и 

противодействие на престъпността на територията на община Смолян. Сумата е необходима 

за закупуване на компютърна техника, средства за видеонаблюдение, строителни материали и 

консумативи, мебели, полеви тестове за откриване на наркотични вещества и др., и съгласно 

писмото на Началника на РУ МВР – Смолян възлиза на 9 247.41 /девет хиляди двеста 

четиридесет и седем лева и четиридесет и една стотинки/ лева с ДДС. 

 

Въз основа на гореизложеното 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 местната администрация, чл. 34, ал. 4, предл. 3 от 

Закона за общинската собственост, чл. 225 от Закона за задълженията и договорите във връзка 

с чл. 249, ал. 9, т. 1 от Закона за министерство на вътрешните работи, предлагам Общински 

съвет – Смолян, да приеме следните: 



 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 

 I.  Дава съгласие община Смолян да дари на РУ МВР – Смолян парична сума за закупуване на 

компютърна техника, средства за видеонаблюдение, строителни материали и консумативи, 

мебели, полеви тестове за откриване на наркотични вещества и др., съгласно писмото на 

Началника на РУ-Смолян, възлизаща на 9 247.41 /девет хиляди двеста четиридесет и седем 

лева и четиридесет и една стотинки/ лева с ДДС; 

 

ІІ. Възлага на кмета на община Смолян да подпише договор за дарение на посочената в т. I 

сума; 

 

  

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на община Смолян 
 
 

 


