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Р Е Ш Е Н И E
№ 200
взето с Протокол № 16 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 27.01.2017 година

По т. 13 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
изменение на Решение № 186, взето от Общински съвет – Садово с Протокол №
15/29.12.2016 година в частта на фактическите и правните основания за приемането
му”
на основание: Чл. 45 ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
Общински съвет-Садово изменя Решение № 186, взето на редовно
заседание с Протокол № 15 от 29.12.2016 година, като за повече яснота, точност и
избягване на противоречия допълва фактическите основания за приемането му
със следния текст: „Посочените в проекта на решението общински имоти и части
от тях, които се предоставят за работни помещения и адаптирането им за хора с
увреждания, ще се ползват от служители на Общината – технически сътрудници,
с които кметът на Общината ще подпише трудови договори, ако общински 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 ВG05М9ОР001-2.005
„АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ” , Компонент 1 и Компонент 2, бъде финансиран.
Настоящото предложение за решение е продиктувано от необходимостта към
пакета кандидатстващи документи по проект „Насърчаване на социалните услуги
и активно подобряване достъпа до заетост” да бъде приложено и решение на
Общинския съвет за предоставяне на сграда /помещение/я за времето на
изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по
проекта – за адаптиране на работните места за хора с увреждания и/или за
социални/интегрирани услуги. Целта на предложеното решение е то да
индивидуализира помещенията, в които ще полагат труд в полза на работодателя

(кмета на Общината) като технически сътрудници в Общинската администрация
10 лица с увреждания, които от своя страна посредством проекта ще получат
социална закрила като хора в неравностойно положение чрез осигуряване на
заетост. Т. е. това общинско имущество няма да се ползва от трети лица(например
от доставчици на социални услуги и др.), а от самата община за постигане целите
на проекта. Доставчик на социалните услуги – включени в проекта като дейност,
ще бъде кметът на Общината. По отношение на общинската сграда, посочена под
№ 1 в разпоредителната част на проекта на решението – Сградата на Младежки
дом в село Болярци, построена в урегулиран поземлен имот І-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., следва да
се уточни че тази сграда е предоставена за нуждите на Център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда по
проект „Услуги за социално включване и независим живот в община Садово” с
Решение № 601, взето с Протокол № 52 от заседание на Общински съвет-Садово,
проведено на 28.05.2015 година. С предоставянето отново на същата сграда за
нуждите на вече съществуващия център (доставчик на социалните услуги по
проект „Услуги за социално включване и независим живот в община Садово” в
Центъра в село Болярци е също кметът на Общината) се има предвид, че
реализацията на новия социален проект, ще надгради услугите, предоставяни в
Центъра в село Болярци (същият не е самостоятелно юридическо лице), чието
създаване и функциониране се финансира по проект от 2015 година”, изменя
правните основания за приемането на Решение № 186, които следва да се
четат: „Чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с Чл.18 ал.1 т.2 от Закона за социалното подпомагане”.
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