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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 
                                                № 601 

 

взето с Протокол № 52 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 28.05.2015 година 

 

 

           По т. 3 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

кандидатстване на община Садово по Схема за безвъзмездна финансова помощ 

ВG05М90Р001 – 2.002 „Независим живот” 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 – 2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020. 

2. Да се създаде нов Център по процедура „Помощ в дома” за почасово  

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

поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, 

за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния 

доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства. 

3. Общински съвет предоставя общинска собственост – 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., за нуждите на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността и в домашна среда, като гарантира че 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. Решението да се изпълни от кмета на Общината. 

 

 



    

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   16 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    16 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 
 
 
 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК:  /п/ 
                                  /Д. ДИНКОВА/                                               /Г. БУКОВ/ 
 

 

 

 


