РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Б Щ И Н А Ц Е Н О В О, О Б Л А С Т Р У С Е

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

ОТНОСНО: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2015 г. до
31.12.2015 г. като създава нова т. 8. Безвъзмездно предоставяне за управление на имоти
общинска собственост на юридически лица на бюджетна издръжка или на техните
териториални структури

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с реализацията на нов модел за предоставяне на комплексни услуги в
подкрепа на уязвими групи чрез мултидисциплинарен и междусекторен подход от
съвместни екипи на Агенция социално подпомагане /АСП/ и Агенция по заетостта /АЗ/, в
Община Ценово постъпи писмо от Дирекция социално подпомагане - гр. Бяла, с наш Вх.
№ 3155 от 24.08.2015 г., с искане за безвъзмездно предоставяне за управление на
помещение - общинска собственост.
С цел превенция на социалното изключване и подобряване на качеството на живот
ще стартират Центрове за заетост и социално подпомагане /ЦЗСП/. Дейността на тези
центрове ще даде възможност за изграждане на плавен преход между пасивно получаване
на помощи към включване на лицата в трайна заетост. Чрез обезпечаване и подкрепа на
дейността на ЦЗСП, предоставящи консултиране, ориентиране и информиране, се цели
улесняване на достъпа на безработни лица и хора на социално подпомагане до заетост и
социално включване чрез по-активни услуги за намаляване периода на социално
подпомагане.
За изграждането на ЦЗСП и осигуряване на неговата дейност е необходимо
помещение в сградата, в която са разположени териториалните поделения на АСП – ДСП
- Бяла, ИРМ - Ценово и АЗ – ДБТ - Бяла, филиал - Ценово. Помещението трябва да бъде
предоставено със срок не по-рано от края на 2022 г., тъй като по проекта трябва да бъде
осигурена устойчивост от 5 години, от датата на одобрение на окончателния доклад.
Предвид функциите и дейността, които агенцията осъществява и развива, във
връзка с качественото и своевременно обслужване на населението на Общината, възниква
и необходимостта от предоставяне на помещение – общинска собственост за безвъзмездно
управление.
Предлагам да се предостави за безвъзмездно управление помещение с площ 9.46 м²
- общинска собственост на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Бяла, находящо се в
реално обособена част от масивна двуетажна сграда със самостоятелен вход, етаж II, със
застроена площ от 283.80 м², с акт за частна общинска собственост АКТ №2307 от
03.04.2012 г., която се намира в с. Ценово, кв. 36, УПИ IV, 979, ул. „Цар Освободител” №
68.
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Воден от горното и на основание чл. 56, ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, предлагам на уважавания Общински съвет - Ценово, следния проект за

РЕШЕНИЕ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал. 1, ал. 2 и чл. 12, ал. 1, ал. 3 от Закона за общинската
собственост, чл. 10, ал. 1 от Наредба № 2 за общинската собственост на Община Ценово и
във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет - Ценово.

РЕШИ:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на Община Ценово за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., като създава
нова точка т. 8. Безвъзмездно предоставяне за управление на имоти общинска собственост
на юридически лица на бюджетна издръжка или на техните териториални структури
2. Предоставя за безвъзмездно управление помещение с площ 9.46 м², находящо се
в масивна двуетажна сграда със самостоятелен вход, етаж II, със застроена площ от 283.80
м², с акт за частна общинска собственост АКТ №2307 от 03.04.2012 г., която се намира в с.
Ценово, кв. 36, УПИ IV, 979, ул. „Цар Освободител” № 68.
3. Възлага на Кмета на Община Ценово да сключи договор за срок от 7 /седем/
години за безвъзмездно управление на помещение с площ 9.46 м², което се намира в
масивна двуетажна сграда със самостоятелен вход, етаж II, със застроена площ от 283.80
м², с акт за частна общинска собственост АКТ №2307 от 03.04.2012 г., с. Ценово, кв. 36,
УПИ IV, 979, ул. „Цар Освободител” № 68 с Дирекция „Социално подпомагане” – гр.
Бяла.
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