
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№  579  
 
 Взето с протокол № 29 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 29.07.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Учредяване временно безвъзмездно право на ползване на Агенция за 
социално подпомагане гр. София, ул.”Триадица”№2, за нуждите на Дирекция  Социално 
подпомагане” гр. Септември за срок от 10/десет/ години върху помещения, находящи се 
в двуетажна сграда /старата административна сграда - ПОС/, в УПИ III в  кв.91 по плана 
на гр. Септември с обща площ от 166.99 кв. м.  

 В общинска администрация постъпи заявление с вх.№2400-410/10.06.2021г. от  
Надка Стоева – Директор дирекция „Социално подпомагане” гр. Септември, с искане да  
бъде предоставено временно безвъзмездно право на ползване за срок от 10/десет/ години 
върху помещения, находящи се в двуетажна сграда /старата административна сграда - 
ПОС/, в УПИ III в кв.91 по плана на гр. Септември със следната идентификация: 

 

 Първи етаж - 7бр. помещения с обща площ от 125.81 кв.м. 
 Втори етаж - 4бр. помещения  с обща площ от  41.18 кв.м. 

Обща площ на помещенията с общите части    166.99 кв.м.. 
 
 Общинският съвет, след като се запозна с предложението на Кмета на Община 
Септември и след станалите разисквания на основание  чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39, 
ал.5 от Закона за общинската собственост, §35 и §36 от Закона за социално подпомагане, 

 

Р Е Ш И: 
1. Дава съгласие за учредяване временно безвъзмездно право на ползване на 

Агенция за социално подпомагане гр. София, ул.”Триадица”№2, за нуждите на Дирекция 
„Социално подпомагане” гр. Септември за срок от 10/десет/ години върху помещения, 
находящи се в двуетажна сграда /старата административна сграда - ПОС/, в УПИ III в 
кв.91 по плана на гр. Септември със следната идентификация: 

 

     * Първи етаж - 7бр. помещения с обща площ от 125.81 кв.м. 
     * Втори етаж - 4бр. помещения  с обща площ от  41.18 кв.м. 
     Обща площ на помещенията с общите части      166.99 кв.м..  
 

2. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на решението и да 
сключи договор с Агенция за социално подпомагане гр. София, ул.”Триадица”№2, за 
нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Септември 
 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             18 
Гласували: 18 
"За": 17 
"Против":            1       
"Въздържали се": 0 

 
КУЗО БОЖИНОВ 
Зам. Председател на ОбС-Септември 


