
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1250 

Взето с Протокол № 62 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 24.04.2019г. 

Относно: Искане за предоставяне на имот-държавна собственост на основание 
чл.54 от ЗДС, безвъзмездно в собственост на община Септември. 
 

           Със заповед № РД – 02 – 170 / 14.09.2016 г.на министъра на 

здравеопазването  от Дом за медико-социални грижи за деца – гр.Ветрен е отнет 

имот – публична държавна собственост, находящ се в гр.Ветрен, ул. „Четиридесет 

и четвърта” №33 и подробно описан в Акт за публична държавна собственост 

№6297/24.03.2014г. 

     Наличното движимо имущество на ДМСГД-Ветрен, находящо се в сградата 

е предоставено на община Септември за ползване за целите на бъдещи социални 

услуги, които общината ще развива. 

     В тази връзка община Септември направи задълбочено проучване свързано 

с  потребностите на лица с увреждания. От предоставена справка от Дирекция 

„Социално подпомагане” гр. Септември става ясно, че на територията на община 

Септември към настоящия момент се подпомагат общо 1876 лица с увреждания, 

от които 57 деца и 1819 пълнолетни лица. Тази статистика ни даде основание и 

наложи необходимостта от частично преработване на първоначално депозираното 

от наша страна искане, като уточняваме, че имотът, предмет на искането, ще бъде 

използван само за разкриване на Център за социална рехабилитация и 

интеграция /ЦСРИ/за деца и пълнолетни лица с увреждания, към община 

Септември.  

      Предоставянето на услугата ЦСРИ от община Септември цели подкрепа на 

индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и 

самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа 

на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и 

превенция на социалното изключване.                     

       Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности  ще се 

осъществяват от специалисти, които ще съдействат и ще подкрепят 



потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови 

занимания. 

         Лицата ще ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) 

почасово – всеки ден или няколко пъти в седмицата/месеца в зависимост от 

индивидуалните им потребности.  

        Броят на лицата в групите ще е съобразен с възрастовите особености, 

потребностите им и възможностите на наличната материална база. 

       Социалната услуга ЦСРИ може да се предоставя на широк кръг 

потребители – деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки:  

 деца и лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески 
проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието;  

 деца и лица с различни форми на зависимост;  
 деца и лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация; 

 други. 

 

        Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета 

на Общината, след станалите разисквания и на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост, чл.8, ал.1 и 

чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, 

 

Р Е Ш И: 

  

        І. Дава съгласие да се отправи искане чрез Областен управител на 

гр.Пазарджик до Министъра на здравеопазването за решение за безвъзмездно 

прехвърляне в собственост на Община Септември на: 

            Урегулиран поземлен  имот І – Санаториум, кв.105, по плана на гр.Ветрен с 

площ от 13100 (тринадесет хиляди и сто) кв.м. ведно с построените в него сгради: 

            1. Двуетажна масивна сграда – Заведение за социални грижи със 

застроена площ - 572 (петстотин седемдесет и два) кв.м.; 

            2. Едноетажна, масивна сграда – Склад ,със застроена площ - 36 (тридесет 

и шест ) кв.м.; 



            3. Едноетажна масивна сграда - за енергопроизводство, със застроена 

площ - 30 (тридесет) кв.м.; 

            4. Едноетажна, масивна, промишлена сграда, със  застроена площ  - 17 

(седемнадесет ) кв.м.; 

            5. Едноетажна, масивна, промишлена  сграда, със застроена площ - 32 

(тридесет и два) кв.м.; 

           6. Едноетажна, масивна, жилищна сграда, със застроена  площ  - 126 (сто 

двадесет и шест) кв.м.; 

           7. Едноетажна, масивна, селскостопанска сграда, със застроена площ - 59 

(петдесет и девет) кв.м.; 

           8. Едноетажна, масивна, селскостопанска сграда, със  застроена площ от 58 

(петдесет и осем) кв.м. 

 

          ІІ. Общински съвет дава съгласие да се отмени  Решение № 657/22.02.2017г. 

и Решение № 686/28.03.2017г. поради отпаднала необходимост. 

 

        ІІІ. Възлага на Кмета на Община Септември да предприеме необходимите 

действия за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху имота. 

 

 

 

Общ брой общински съветници 21 
Присъствали 19 
Гласували 19 
"За" 19 
"Против" 0 
Въздържали се 0 

 
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


