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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

 

от Катя Иванова Иванова – председател на Общински съвет - Братя Даскалови 

 

 

 

ОТНОСНО: Изграждане на система за видеонаблюдение в централната част на с. 

Братя Даскалови. 

 

 

   

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С оглед осигуряване на сигурността и безопасността на жителите на община 

Братя Даскалови и охраняване на имуществото е необходимо да бъдат предприети 

действия за изграждане на система за видеонаблюдение. Тя ще допринесе за 

ограничаване възможността за извършване на кражби, грабежи и други посегателства 

спрямо лица, живущи в населени места в общината, както и подпомагане на 

оперативно-следствени мероприятия по разкриване на този вид престъпления.  

Към момента има частично изградени камери за видеонаблюдение, в няколко от 

населените места, които са поставени на входно-изходните артерии. Те са крайно 

недостатъчни за разкриването и предотвратяването на престъпления, тъй като има 

възлови зони, които не са в обхвата за видеонаблюдение. 

Като продължение на първия етап за изграждане на видеонаблюдение, който 

Община Братя Даскалови стартира, предлагам да бъде въведен проект за превенция на 

престъпността в с. Братя Даскалови, който да обхване цялата централна част, а  

поетапно да започне изграждането и в останалите населени места. 

Проектът за изграждане на системата за видеонаблюдение включва монтирането 

на 3 броя видеокамери с резолюция 6 МР с идентифициране на преминаващите 

автомобили и 19 броя видеокамери с резолюция 4 МР с функционалност - наблюдение 

и запис на площите и улиците в централната част на с. Братя Даскалови. 

Записите ще се записват на записващ видеорекордер, намиращ се в сградата на 

Община Братя Даскалови, като при необходимост ще бъдат предоставяни на органите 

на реда. 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното  
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РЕШЕНИЕ: 

 

На  основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.19  от Наредба за реда за 

упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с 

общинско участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел,  Общински съвет  Братя Даскалови  дава 

съгласие за изразходване на финансови средства в размер на 31724,34 лв./ тридесет и 

една хиляди седемстотин двадесет и четири лева и тридесет и четири стотинки/ с ДДС 

от "Тържище с. Плодовитово" ЕООД. 

   1. Средствата да се изразходват за закупуване и изграждане на система за 

видеонаблюдение в централната част на с. Братя Даскалови. След изграждане, 

системата да бъде предоставена за безвъзмездно ползване от "Тържище с. 

Плодовитово" ЕООД на Община Братя Даскалови. 

  2. Упълномощава Управителя на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД да подпише 

договора с фирмата изпълнител "АНДИ БГ" ООД със седалище и  адрес на управление:  

с. Труд,  бул. "Карловско шосе" № 16 Б, община Марица, област Пловдив, ЕИК/ПИК 

115820126. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител: 

            Катя Иванова 

            Председател на Общински съвет - Братя Даскалови 

 

 

 

 

Изготвил: 

Марияна Колева 

мл. експерт Технически сътрудник ОбС 
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