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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
От 

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ - ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ДИМИТРОВГРАД 

ОТНОСНО: Осигуряване на нощна охрана в гр. Мсричлсри 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На проведено общоградско събрание с жителите на град Меричлери и 
общинските съветници от БС11 на 21.09.2012 год., изключително остро бе поставен 
проблемът с битовата престъпност и липсата на полицейско присъствие през нощта. В 
тази връзка бе и питането на г-жа Емилия Масларова, депутат от Хасковски 
избирателен район, към министъра на вътрешните работа за осигуряване на 
дополнителен щат или изграждането на полицейски участък във втория град в община 
Димитровград. От отговора на питането става ясно, че такъв щат не може да бъде 
отпуснат. Това налага община Димитровград да нредприеме спешпи мерки за 
осигуряване на реда и спокойствието на гражданите на гр. Меричлери и да отпуспе 
средства за осигуряване на нощен патрул в населеното място. Нощната охрана ще бъде 
превантивна мярка против посегателствата на частната и общииска собственост и ще 
допринесе за спокойствието на живущите в гр. Меричлери. При спазването на Кодекса 
на труда, необходимите средства за издръжката па трима човека нощна охрана в гр. 
Меричлери ще бъдат около 25 000 лв, конто трябва да бъдат заложени в бюджет на 
община Димитровград за 2013 г од. 

Предвид гореизложеното, предлагай на Общински съвет Димитровград да вземе 
следното 

РЕШЕНИЕ 

На основание чл.21, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Димитровград 
възлага на кмета на общината 

1. Да заложи в бюджет 20Ш год. на община Димитровград сумата от 25 000 лв. 
за осигуряване на нощна охрап&щ гр. Меричлери. 

2. Да проведе необходимата процедура за избор па изпълнител. 
3. Да сключи договор в/сила от 01.01.2013 год. за нощна охрана на гр. 

Меричлери. - " 

ДИМИТЪР ПЕТРОВ 
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