
                                                                                       ПРЕПИС! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 186 

 

взето с Протокол № 15 от извънредно заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 29.12.2016 година 

  

              По т. 2 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

предоставяне на сграда/помещения за времето на изпълнение на проект 

„Насърчаване на социалните услуги и активно подобряване достъпа до заетост” в 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05М9ОР001-2.005 

„АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”, Компонент 1 и Компонент 2” 

на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Чл. 18 ал.1 т. 2 от Закона за социалното подпомагане и Чл. 36в, 

ал. 3 т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

Общински съвет – Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 

          Общински съвет предоставя за работни помещения и адаптирането им за 

хора с увреждания следната общинска собственост или части от нея както следва: 

1.Сградата на Младежки дом в село Болярци, построена в урегулиран 

поземлен имот I – Младежки дом, кв. 33 по подробния устройствен план на 

селото, за която сграда и поземлен имот е съставен Акт за частна общинска 

собственост № 20 от 22.06.1998 год., за нуждите на Центъра за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда; 

2.Стая от първи етаж от двуетажна масивна сграда-СОНС със застроена 

площ 200 кв.м. в УПИ VI – СНС, кино в кв. 42 по ПУП на село Катуница с площ 

1405 кв.м., която сграда се ползва за кметство на село Катуница и общината 

удостоверява собствеността си с Акт за публична общинска собственост № 29 от 

04.04.2002 година; 

3.Стая от втори етаж от двуетажна масивна сграда-кметство със застроена 

площ 62 кв.м. в УПИ I – Културен дом и обслужващи дейности в кв. 62 по ПУП 

на село Чешнегирово с площ 3783 кв.м., която сграда се ползва за кметство на 

село Чешнегирово и общината удостоверява собствеността си с Акт за публична 

общинска собственост № 44 от 18.12.2012 година; 

4.Две стаи от четвърти етаж от пететажна масивна административна сграда 

със застроена площ на етаж четири - 526 кв.м., сградата построена в УПИ II – 163, 



обществено обслужващи дейности в кв. 28 по ПУП на град Садово, която сграда 

се ползва за административна от общинска администрация Садово и общината 

удостоверява собствеността си с Акт за публична общинска собственост № 58 от 

03.12.2013 година; 

5. Стая от втори етаж от двуетажна масивна сграда-кметство и здравна 

служба със застроена площ 307 кв.м. в УПИ I – Кметство в кв. 41 по ПУП на село 

Поповица с площ 2286 кв.м., която сграда се ползва за кметство на село Поповица 

и общината удостоверява собствеността си с Акт за публична общинска 

собственост № 39 от 22.10.2012 година; 

6.Стая от втори етаж от двуетажна масивна сграда със застроена площ 340 

кв.м. в УПИ I – СНС в кв. 22 по ПУП на село Милево с площ 880 кв.м., която 

сграда се ползва за кметство на село Милево и общината удостоверява 

собствеността си с Акт за публична общинска собственост № 9 от 15.01.2001 

година; 

7.Стая от втори етаж от двуетажна масивна сграда със застроена площ 320 

кв.м. в УПИ I – СОНС в кв. 34 по ПУП на село Болярци с площ 1275 кв.м., която 

сграда се ползва за кметство на село Болярци и общината удостоверява 

собствеността си с Акт за публична общинска собственост № 14 от 06.10.1995 

година; 

8. Стая от втори етаж от двуетажна масивна сграда със застроена площ 618 

кв.м. в УПИ IX – Културен дом, сладкарница, здравна служба в кв. 16 по ПУП на 

село Караджово с площ 3570 кв.м., която сграда се ползва за кметство на село 

Караджово и общината удостоверява собствеността си с Акт за публична 

общинска собственост № 4 от 24.10.2002 година, за времето на изпълнение на 

проект  "Насърчаване на социалните услуги и активно подобряване достъпа до 

заетост" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.005 

„АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“, Компонент 1 и Компонент 2 и със срок до 

одобряване на окончателен доклад по проекта. 

 

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   14 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    14 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 

                                                             
                                                                          
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК:  /п/ 
                                  /Д. ДИНКОВА/                                             /АТ. ТЕЛЧАРОВ / 
  


