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ZAVET 
MUNICIPALITY 

 
     
 
 
                           

 
 

ПРАВИЛНИК  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА, ЧИСЛЕНИЯТ СЪСТАВ 

И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ  

„СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО“ 

(Приет с Решение № 351 по протокол № 31 от 28.06.2018 г., изм. и доп. с Решение № 428 по Протокол 

№ 39 от 18.02.2019 г. на Общинския съвет гр. Завет) 

 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1)Този правилник урежда организацията,предмета на дейност, структурата, 

численият състав, управлението му, правата и задълженията на Общинско предприятие 

„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ по отношение на 

предоставеното му общинско имущество.  

(2) Общинското социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община 

Завет е създадено на основание чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с изпълнение на дейност по проект „Развитие на социалното предприемачество в 

община Завет“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос 2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура 

BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“. 

 

 

РАЗДЕЛ II 

ПРАВЕН СТАТУТ 

Чл. 2. (1) Общинското социално предприятие е специализирано звено към 

Общината по смисъла на гл.VІ от Закона за общинската собственост с предмет на дейност 

„Озеленяване и благоустройство“ за изпълнение на местни дейности и услуги, 

финансирани от общинския бюджет и национални и европейски проекти и програми. 

(2) Общинското социално предприятие се създава, преобразува и закрива с решение 

на Общински съвет-Завет. 

(3) Общинското социално предприятие не е самостоятелно юридическо лице и 

осъществява дейността си от името на Община Завет в рамките на предоставените му 

правомощия. 

ОБЩИНА 
ЗАВЕТ 



2 
 

(4) Общинското социално предприятие осъществява дейността си въз основа на 

настоящия правилник и в съответствие със Закона за общинската собственост и приети от 

Общински съвет - Завет подзаконови актове. 

(5) Общинското социално предприятие осъществява дейността си под 

наименованието - Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство”. 

(6) Общинското социално предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни 

кредити по бюджета на Община Завет.  

(7) Общинското социално предприятие за озеленяване и благоустройство е със 

седалище: гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19. 

 

 

РАЗДЕЛ IIІ 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 3. Предмет на дейността на Общинско предприятие „Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство“ е: 

1. Хигиенизиране на територията на града и другите населени места в община Завет. 

2. Подобряване на околната среда – градинки, междужилищни, междублокови 

пространства, зелени площи, детски и спортни площадки в чертите на града и 

другите населени места на общината. 

3. Косене на зелените площи, поречията и коритата на реките, поддържане на зелените 

ивици и дървесните насаждения по улиците и пътищата на града и другите населени 

места в общината. 

4. Извършване на ремонтни дейности в имоти общинска собственост. 

5. Поддръжка на обществени паркове, улици, градини и др., в т.ч. поддържане на 

парковата мебел и елементите на градското обзавеждане. 

6. (нова Решение № 428 по Протокол № 39/18.02.2019г) Предоставяне на услуги по 

озеленяване, благоустройство и строителство. 

7. (нова Решение № 428 по Протокол № 39/18.02.2019г) Осигуряване на оптимална заетост на 

наетите лица от целевата група – интеграция на уязвими групи и подкрепа за 

заетост на неактивни и/или безработни лица 

 

РАЗДЕЛ IV 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ 

Чл. 4. (1) Основната цел на Общинско предприятие „Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство“ е осигуряване на заетост на лица в неравностойно 

положение на пазара на труда и други социално изключени лица от следните целеви групи: 

- хора с увреждания с право на работа; 

-  безработни младежи до 29 годишна възраст; 

-  безработни младежи с трайни увреждания;  
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- безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си;  

- безработни лица – самотни родители с деца до 5 годишна възраст;  

- безработни над 54 годишна възраст; 

        (2) Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство“  изпълнява следните функции: 

       1.Организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на основната си 

дейност – озеленяване и благоустройство в населените места на община Завет. 

       2.Осигурява необходимата техническа и материално - счетоводна отчетност за 

реализация на дейностите в Общинското социално предприятие. 

 

 

РАЗДЕЛ V 

СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО“ 

Чл. 5. (1) Организационно-управленската структура и численият състав на 

общинското социално предприятие се утвърждава от Общински съвет-Завет, съгласно 

Приложение №1 към настоящия правилник, а длъжностното разписание-от Кмета на 

Общината. 

(2) Численият състав на предприятието се определя с щатното разписание на 

предприятието, което се утвърждава ежегодно от кмета на общината в рамките на 

определената численост от Общинския съвет. 

(3) Общият числен състав на общинското социално предприятие е 36 лица, от които 

34 лица от целевата група по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 

предприемачество“. 

(4) (нова Решение № 428 по Протокол № 39/18.02.2019г) Подборът на персонала се 

извършва на конкурсен принцип, при спазване на  хоризонталните политики по 

оперативната програма по процедури, разработени от екипа по проекта. 

(5) Последващи изменения в организационната структура се утвърждават от 

Общински съвет - Завет, по предложение на Кмета на Общината, на база мотивиран доклад 

от Директора. 

 

РАЗДЕЛ VI 

УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 6. (1) Дейността на Общинското социално предприятие се координира и 

контролира от Кмета на Общината със съдействието на Общинската администрация. 

(2) Общинската администрация чрез своите специализирани звена оказва 

методическа помощ на Общинското предприятие. 
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Чл. 7. (1) Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство” се управлява от Директор, който се назначава и освобождава от Кмета на 

Общината. 

Чл. 8. (1) Кметът на общината назначава Директора на „Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство” и сключва индивидуален трудов договор с него по реда и 

условията на КТ. 

(2) Договорът с Директора на общинското социално предприятие се прекратява с 

изтичането на срока на договора, както и предсрочно на основанията, предвидени в 

Кодекса на труда. 

Чл. 9. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съобразно 

действащото законодателство, договорът за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, 

сключен с Управляващият орган по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на 

социалното предприемачество“, настоящия правилник, наредбите и решенията на 

Общинския съвет и заповедите на Кмета на Общината. 

Чл. 10. (1) За осъществяване на делегираните му правомощия Директора на 

Общинското социално предприятие издава заповеди. 

(2) Директорът сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в 

предприятието, утвърждава длъжностните им характеристики и урежда трудовите 

правоотношения с тях съгласно Кодекса на труда. 

Чл. 11.  (отменен Решение № 428 по Протокол № 39/18.02.2019г)  

Чл. 11а. (1) (нов Решение № 428 по Протокол № 39/18.02.2019г) Директорът, отговаря за 

управлението на социалното предприятие, координацията на работата на служителите, 

оценява тяхната работа, разпределя и делегира задачи и отговорности на служителите на 

предприятието, упражнява оперативен контрол върху задачите на членовете на екипа, 

изпълнението на времевите графици, контрол върху отчетността, проверка и контрол на 

работата на доставчиците и изпълнителите. Организира изготвянето, актуализирането и 

представянето на периодични отчети за осъществената стопанска дейност на 

Предприятието, в разпоредените срокове, пред отдел „БФУС“; 

(2) Директорът предоставя информация за предприятието и дейността му за 

публикуване на официалната страница на Община Завет, след съгласуване със съответното 

длъжностно лице от Община Завет, отговарящо за публикуване на информация на 

официалната страница.“ 

Чл. 11б. (нов Решение № 428 по Протокол № 39/18.02.2019г) Персоналът (работници и 

служители) на социалното предприятие взема активно участие в управлението на 

предприятието като:  

1. Разработва вътрешни правила и процедури, регламентиращи дейността по неговото 

функциониране.  

2. Участва при вземането на решения във връзка с производствената дейност – планиране, 

изпълнение и отчитане; управление на персонала и социалните дейности;  инвестиционната 

и финансова дейност, както и при разпределение на формирана печалба от страна на 

предприятието, и други, свързани с управлението на Предприятието. 
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РАЗДЕЛ VII 

ФИНАНСИРАНЕ  

Чл. 12. (1) Цялостната дейност на предприятието от датата на сключване на договор 

за отпускане на безвъзмездна финансова помощ между Община Завет и Управляващия 

орган по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ се 

финансира със средства: 

1.1. До приключване на дейностите по проект „Развитие на социалното предприемачество в 

община Завет“  по процедура  BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 

предприемачество“  – с финансиране по  Оперативна програма “Развитие на човешките 

ресурси“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз; 

1.2 След изпълнение на проектните дейности и одобряване на окончателния доклад на 

проекта за период минимум от 6 месеца – със средства от бюджета на Община Завет. 

(2) Всички разходи се реализират по Единния бюджетен класификатор на разходите 

по бюджета на Община Завет. 

(3) Разходите на Общинското предприятие  „Социално предприятие за озеленяване 

и благоустройство”, съгласно приетия бюджет се отразяват в План-сметка и включват: 

1. Възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за утвърдената численост. 

2. Закупуване на материали, консумативи и материални активи, необходими за 

дейността на социалното предприятие- по параграфи материали и консумативи, горива, 

външни услуги и други. 

(4)  (нова Решение № 428 по Протокол № 39/18.02.2019г)  При формиране на печалба от 

страна на предприятието, същата се използва изцяло за постигане на положително 

социално въздействие, като минимум 51% се насочва за постигане на основната цел, а 

останалата част се използва от Община Завет за подобряване на качеството на живот на 

уязвимите групи и  за свързани с основната цел дейности. 

Чл. 13. Бюджетните средства се изразходват само по предназначение, съгласно 

одобрения от Общинския съвет бюджет на Общинското предприятие. 

Чл. 14. Промени в одобреният бюджет се извършват след разглеждане и гласуване 

от Общинския съвет въз основа на мотивирано искане от Директора на Общинското 

социално предприятие . 

Чл. 15. Общинското социално предприятие осъществява счетоводната си дейност 

съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдена счетоводна политика на 

Община Завет. 

Чл. 15а. (нов Решение № 428 по Протокол № 39/18.02.2019г) Годишните брутни приходи 

на предприятието се установяват въз основа на годишния счетоводен отчет.  

Чл. 15б. (нов Решение № 428 по Протокол № 39/18.02.2019г) Предприятието реализира 

приходи от дейността си, които подлежат на внасяне изцяло в прихода на бюджета на 

Община Завет. 
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РАЗДЕЛ VIII 

ИМУЩЕСТВО 

 

Чл. 16. За осигуряване на условия за осъществяване дейността на общинското 

социално предприятие, Общински съвет Завет предоставя за ползване и управление активи 

и имущество, както следва: 

№ 

по 

ред 

наименование мярка  количество ед. цена  стойност 

1 Компютърна конфигурация инв. № 00128 брой 1 190.00 190.00 

2 

Принтер лазарен Xerox phazer 3117 инв. № 

22341 брой 1 230.40 230.40 

          420.40 

 

1. Помещение, находящо се в едноетажна масивна сграда „Младежки клуб“ на ул. 

„Лудогорие“ № 19 в гр. Завет, собственост на Община Завет съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 10 от 25.04.2008 год. Сградата се предоставя на Общинско 

предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” в община 

Завет за срок от 5 години и при запазване на предназначението му за същия срок. 

Чл. 17. Общинското социално предприятие използва предоставеното имущество за 

изпълнение предмета на дейността си и не може да го използва за други цели, да го 

преотстъпва на трети лица. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на този правилник: 

1. „социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, 

което:  

а) в съответствие със своя правилник, има за основна цел постигането на измеримо, 

положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици и 

което:  

-предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост  

 и/или  

-използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална 

цел;  

б) използва своята печалба на първо място  за постигането на основната си цел;  

в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин; 
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2. Под социална възвращаемост следва да се разбира действия и/или дейности, насочени 

към подобряване качеството на живот на уязвими групи. Под социална възвращаемост не 

се разбира и не следва да се включват дарения и благотворителност.  

Под понятието „на първо място“ следва да се разбира минимум 51 % от печалбата, която 

трябва да се насочва към основната цел на социалното предприятие. Основната цел на 

социалното предприятие трябва да води до постигане на измеримо положително социално 

въздействие.   

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 2. Този правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската 

собственост. 

§ 3. След назначаването му Директорът на Общинско предприятие „Социално предприятие 

за озеленяване и благоустройство” в община Завет незабавно предприема действия за 

регистрацията му, пред съответните органи. 

§ 4. Изменения и допълнения в правилника се правят с решение на Общински съвет Завет. 

§ 5. За неуредени в настоящия правилник въпроси Общински съвет Завет  - приема  

отделни решения.  

§ 6. За неуредените в този правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство на Република България, в това число и актовете на органите на местно 

самоуправление на територията на община Завет. 

§ 7. Контрола по изпълнението на този правилник се осъществява от Кмета на общината 

и/или определени от него лица.  

§ 8. Правилникът е приет с Решение № 351.4 по Протокол № 31 от 28.06.2018 г.  на 

Общински съвет гр. Завет и влиза в сила от датата на Решението. 

 

Заключителна разпоредба 

към Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията, 

дейността, структурата, численият състав и управлението на Общинско предприятие 

„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ 
(приет с Решение № 428 по Протокол № 39/18.02.2019г) 

 
§ 7. Правилника е приет с Решение № 428 по Протокол № 39 от 18.02.2019 г. на Общинския 

съвет г Завет и  влиза в сила от деня на публикуването му на интернет страницата на 

община Завет. 

 


