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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 366 

 
взето с Протокол № 31 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 31.03.2022 година 
 
 
 
           По т. 17 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински недвижима 
собственост на Агенция по заетостта за нуждите на филиал Садово към дирекция 
„Бюро по труда“ Първомай“ 
предвид следните мотиви: предвид структурни реорганизации в Общинска 
администрация се налага Общината да ползва стаи с №№ 207 и 209, които към 
настоящия етап се ползват от Агенция по заетостта за нуждите на филиал Садово 
към Бюро по труда гр. Първомай. Постигнато е съгласие с Агенция по заетостта 
вместо стаи с №№ 207 и 209 да ползват помещенията на бившето деловодство на 
Общината, намиращо се на първия етаж на сградата, с осигурен достъп и за хора с 
увреждания           и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с Чл. 12 ал.3 от Закона за общинската собственост 
Общински съвет-Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Да се предостави безвъзмездно за управление на Агенция по заетостта,  
ЕИК 121604974 следната част от общински имот-помещение(в две части) с 
полезна площ от 31 кв.м.(бивше деловодсво на Общината), намиращо се на 
първи етаж от административната сграда на Общината с административен 
адрес – град Садово, ул. „Иван Вазов“ № 2, вместо ползваните от Агенцията 
по договора от 01.06.2018 година стаи №№ 207 и 209 от административната 
сграда на Общината, етаж втори. 

2. Възлага на кмета на Общината в изпълнение на това решение да  
подпише анекс към договора от 01.06.2018 година. 
 
 
            По т. 17 се извърши поименно гласуване. 
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
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                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 

 

 

 

 


