
 
 
 
 
 

 
МОТИВИ 

КЪМ ПРОЕКТА ЗА ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, 

ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА, ЧИСЛЕНИЯ СЪСТАВ И УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО“ 
 (съгласно изискванията на чл. 28 от ЗНА) 

 
І. Причини, които налагат изменението и допълнението на Правилник за 

организацията, дейността, структурата, числения състав и управлението на Общинско 
предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“, приет с 
Решение  № 351, прието по Протокол № 31 от 28.06.2018 г. на Общинския съвет гр. Завет. 

 
            Правно основание: 

               чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА; 
               чл. 26 и чл.28 от ЗНА; 
               чл. 76-79 от АПК 
 

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция 
„Европейски фондове, международни програми и проекти” предостави възможност на 
бенефициенти да подават проектни предложения по Приоритетна ос 2: Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 
„Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в 
социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел 
улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един 
краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 
предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Община Завет кандидатства с проектно предложение с наименование „Развитие 
на социалното предприемачество в община Завет“ във връзка с което е подписан 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с рег. № 
BG05M9OP001-2.010-0328-С01. Проектът е на стойност 390 628,00 лв. и срок на 
изпълнение 17 месеца. 

Основна цел на проекта е да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за 
социално включване на лица от уязвими групи чрез насърчаване на социалното 
предприемачество и създаване на подходящи условия за тяхната професионално 
интеграция в сферата на социалната икономика.  
            Във връзка с реализирането на проекта, Общинският съвет гр. Завет с Решение  
№ 351, прието по Протокол № 31 от 28.06.2018 година създаде  общинско предприятие 
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” към Общината по реда на 
чл. 52 и 53 от Закона за общинската собственост, което функционира като 
специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги. 



Социалното предприятие се  явява второстепенен разпоредител на бюджетни 
средства   и осъществява дейността си  въз основа на правилник, приет с  Решение  № 
351 /28.06.2018 година  на Общински съвет.  

С правилникът  се определят предмета на дейност, структурата, управлението, 
численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на 
предоставеното му общинско имущество. 
            Със стартирането работата на „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство” се направи  обстоен  преглед на  текстовете, разписани в правилника. 
За ефективното функциониране на социалното предприятие се налага прецизиране на 
част от текстовете  на  Правилника  за организацията, дейността, структурата, 
численият състав и управлението на Общинско предприятие „Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство“. 

 
2. Цели,  които се поставят: 
Да се актуализира и прецизира Правилника за организацията, дейността, 

структурата, числения състав и управлението на Общинско предприятие „Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство“. 

 
3,Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба. 
Предложеният проект за  изменение и допълнение  на Правилник за организацията, 

дейността, структурата, числения състав и управлението на Общинско предприятие „Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство“, не изисква финансови  средства. 

 
4. Очаквани резултати от приеманите изменения: 
Съответствие на Правилника за организацията, дейността, структурата, числения 

състав и управлението на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство“.  

 
 

 
Вносител, 
Ахтер Велиев 
Кмет на Община 
 
 


