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ДО  
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

От Радослава Ставрева - зам. кмет на Община Първомай 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на помещение, представляващо 
част от недвижим имот –  публична общинска собственост на Агенция за социално 
подпомагане, гр. София за административни нужди на „Дирекция социално подпомагане” – 
Първомай.  

ДАМИ и ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Общинска администрация е постъпило искане с вх. № 24-03-32/29.07.2019 г. от 
Директора на “Дирекция социално подпомагане” – Първомай, с което е изявено желание да 
им бъдат предоставени безвъзмездно за управление помещениe, находящо се на партерния 
етаж, от сградата на общината, построена в УПИ І – ОБНС, администрация, в кв.89 по 
регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, с цел осигуряване 
правото на равен достъп на хората с увреждания на територията на общината в съответствие 
с чл.53 от Закона за хората с увреждания, за подобряване на административното им 
обслужване. 

Помещенията предоставени на “Дирекция социално подпомагане” – Първомай с 
Договор изх.№ РД-13-317/17.12.2019 г. се намират на трети етаж от административната 
сграда на общината, поради което се затруднява административното обслужване на хората с 
увреждания. Предвид обстоятелството за осигуряване на безпрепятствен достъп на хората с 
увреждания до сгради с административно обслужване и в частност до “Дирекция социално 
подпомагане” – Първомай, е необходимо да се предостави помещение на първия етаж от 
административната сграда на общината. 

Предмет на настоящето предложение е стая № 101 с площ от 12,00 кв.м., находяща се 
на първи етаж секция Б /източно крило/ от триетажна масивна административна сграда, 
построена в УПИ І – ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на гр. 
Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив. 

“Дирекция социално подпомагане” – Първомай е териториална структура на 
държавна бюджетна издръжка към Министерство на труда и социалната политика и 
съгласно чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, имоти и вещи - общинска 
собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на 
юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят 
безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни 
териториални структури. 



Помещението, което заявителя желае да му бъде предоставено безвъзмездно за 
управление не е включено в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост в община Първомай за 2020 г., приета с Решение № 19 от 30.01.2020 
год. на ОбС община Първомай, поради което е необходимо същата да бъде допълнена. 

Предвид изложената по-горе фактическа обстановка Ви предлагам следното

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закон за местното самоуправление и местна 
администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
предлагам Общински съвет гр. Първомай: 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане, – 
гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. ”Триадица” № 2, с ЕИК 
121015056, представлявано от Изпълнителния директор Румяна Димитрова Петкова, за 
административни нужди на “Дирекция социално подпомагане” – Първомай, за срок до 10 
години, следните части от  недвижим имот –  публична общинска собственост, а именно: 

Помещение /стая/ с № 101 с площ от 12,00 кв.м., находяща се на първи етаж секция Б 
/източно крило/ от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І – ОБНС, 
администрация, в кв. 89 по регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. 
Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666/1994 г., при граници: УПИ ІІІ – обслужващи 
дейности и търговия, улица, УПИ ІІ – озеленяване и от три страни улици. 

2. Всички консумативни разходи по използване на предоставеното помещение са за 
сметка на ползвателя. 

3. Упълномощава кмета на общината да сключи допълнително споразумение /Анекс 
към договор № РД-13-317/17.12.2019г. за управление на безвъзмездно предоставеното 
помещение. 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 14, ал.2 от ЗОС, чл.20, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с искане с вх.№ 24-03-
32/06.02.2020 г. от Директора на “Дирекция социално подпомагане” – Първомай. 

Приложение: Искане вх. № 24-03-32/06.02.2020г; Скица на имота; Акт за ПОС № 
136/ 20.05.1999г. 

ВНОСИТЕЛ: 
РАДОСЛАВА СТАВРЕВА 
Зам. кмет на Община Първомай


