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           По т. 5 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

откриване на нова социална услуга като делегирана от държавата дейност” 

предвид следните мотиви: В община Садово се реализира проект „Услуги за 

социално включване и независим живот в община Садово”, чието изпълнение 

приключи на 05.10.2017г. Идеята е да се предприемат стъпки за разкриването на 

нова социална услуга като делегирана от държавата дейност – Дневен център за 
пълнолетни лица с увреждания, за която услуга ще се ползва общинската сграда 

в с. Болярци(създаденият по проекта център за почасово предоставяне на услуги 

за социално включване в общността или в домашна среда). Предоставяните 

услуги по проекта са получили широк обществен отзвук и одобрение, желаещите 

да ползват услугите са все повече. От друга страна би било жалко една създадена 

услуга от гледна точка на сграден фонд, оборудване, обзавеждане, организация и 

персонал, да не бъде продължена. ОСРСУ в Община Садово за периода 2016-

2020г. и Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Садово за 

2018г. са допълнени с нова социална услуга – Дневен център за пълнолетни лица 

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

администрация, във връзка с Чл. 36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социалното подпомагане 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 
1. Общински съвет-Садово приема настоящото решение за откриване на  

нова социална услуга на територията на община Садово, а именно в село Болярци 

– сградата (общинска собственост), построена в урегулиран поземлен имот І-

Младежки дом, кв. 33 по подробния устройствен план на селото, като делегирана 

от държавата дейност, а именно: Дневен център за пълнолетни лица с 
увреждания, с капацитет 40 потребители. 

 



2. Възлага на кмета на Общината, след влизане в сила на настоящото  

решение, да представи необходимите документи съгласно чл. 36в, ал.3 от ППЗСП 

на Директора на дирекция „Социално подпомагане” Първомай за изготвяне на 

предложение до изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане 

за издаване на решение. 
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