
                                                                                       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 
                                                № 224 

 

взето с Протокол № 18 от извънредно заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 24.02.2017 година 

  

 

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

кандидатстване на община Садово по Схема за безвъзмездна финансова помощ 

ВG05М9ОР0001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”) 2014-2020” 

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

администрация 

Общински съвет – Садово 
Р  Е  Ш  И: 

                 

1. Общински съвет-Садово дава съгласие Общината да кандидатства с  

проектно предложение по Схема за безвъзмездна финансова помощ 

ВG05М90Р001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество” по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

2. Да се създаде Социално предприятие за предоставяне на услуги в  

общността, в т.ч. социална кухня и осигуряване на лична помощ в дома на 

потребителите. 

3. Общински съвет предоставя част от общинска собственост – зала със  

сервизно помещение – изложение запад, с площ от 81 кв.м., намиращо се на 

първи етаж в двуетажна масивна сграда – кметство и читалищен дом, построена в 

УПИ ІV-културен дом, сладкарница, младежки дом и АТЦ в кв. 24 по ПУП на 

село Богданица, община Садово, за която сграда и поземлен имот е съставен Акт 

за частна общинска собственост № 48 от 06.03.2013г., за нуждите на Социално 

предприятие за предоставяне на услуги в общността, в т.ч. социална кухня и 

осигуряване на лична помощ в дома на потребителите, като гарантира че частта 

от сградата се предоставя за срока на изпълнение на проекта и за срок не по-

кратък от 3 години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад по 

проекта. 

 

 



4. Дава съгласие за адаптиране на работни места за хора с увреждания  

и/или извършване на ремонт. 

5. Допустимите дейности от проектното предложение са в съответствие с  

одобрените стратегии за развитие на социалните услуги на областно и общинско 

ниво. 

 

 

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 / 
  

 


