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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 193 

 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №22 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА  19.11.2009г.  В  ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  

СОПОТ  

 

Относно: Безвъзмездно предоставяне на  помещение с площ от 61 кв.м. 

находящо се в Комплекс за обществено обслужване/Битов 

комбинат/ в УПИ  І, кв.26 по плана на гр.Сопот в полза на 

основната организация към “Съюза на инвалидите” с адрес на 

управление гр.Сопот ул.”Поп Еньо Николов” №5 - клуб 

 

Общинският съвет, след като се запозна с Докладна записка с  

вх.№71/09.11.09г. от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот 

становището  на ПК “УТ” и след станалите разисквания  

 

РЕШИ: 

 

Не приема проекта за решение, предложен в докладната записка и я връща 

на вносителя със следните мотиви:     

 

1.Чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, цитиран като единствено правно основание за 

исканото в докладната записка е недостатъчно като правно основание за 

законосъобразността на решението . 

 

2. Видно от приложеното към ДЗ удостоверение №75/21.09.2005г. на Съюза на 

инвалидите в България – Основната (Общинска) организация на СИБ в община 

Сопот е  “част  от организационната структура на Съюза”, но не и самостоятелно 

юридическо лице с нестопанска цел, което да му дава възможност да се превърне 

в субект и страна по договор за предоставяне безвъзмездно право на ползване на 

имот общинска собственост. 

 

3. На общините, по силата на разпоредбите на Закона за интеграция на хората с 

увреждания им е вменено, в рамките на предоставената им компетентност, да 

осъществяват редица дейности и мероприятия, с които да опосредстват 

интеграцията на тези хора, в т.ч. и да осигурят “необходимите материални 

условия и средства за осъществяване на социални контакти на хората с 

увреждания“. Това обаче следва да се направи за всички хора с увреждания на 

територията на общината, а не само за тези, които са членове на Съюза на 

инвалидите. Исканото в ДЗ създава реална опасност да се дискриминират хора с 

увреждания, членове на други съюзи и/или въобще не членуващи във такива, 
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затова следва да се намери друга форма за изпълнение на задълженията на 

общината по смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания. 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Гласували     - 15 

“За”             -15 

“Против”   - няма 

“Въздържал се” – няма 
 

 

Зам.председател на Об.С……………...  

      /Л.Джапаров/ 

 

 

Зам.председател на Об.С………………………. 

/М.Кацарова/ 

 
Председател на ОбС.:……………….. 

   /В.Попов/         

       

       

 

          Вярно с оригинала: 

/печат/  


