
 

 
 

1 

                                       

 

                        
                                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                    

                                                              Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

                                             Протокол  №31 от 28.06.2018  година 

 

ПО ШЕСТА  ТОЧКА   

         Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община 

Завет за осигуряване на заетост по проект „Развитие на социалното предприемачество 

в община Завет“.                                                                                                                                                                              

                                                                             Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                           

       Общинският съвет гр.Завет с  14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -3(трима)от проведеното поименно  гласуване прие 

следното                                                      

                                                                             
                                                        РЕШЕНИЕ  № 351 

 

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.  

Дейностите са насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови социални 

предприятия, във връзка с осигуряване на заетост чрез: 
 

- Информиране и избор на лица от целевата група за включване в дейности по проекта и 

създаване на социално предприятие; 

- Провеждане на мотивационно обучение и предоставяне на психологическа  подкрепа на 

лица от уязвимите групи за включване в заетост; 

- Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи;  

- Провеждане на професионални обучения за повишаване на професионалната 

квалификация по професия „Работник в озеленяването” и „Помощник в строителството“; 



 

 
 

2 

- Осигуряване на заетост на лицата от целевата група и на екипа на социалното 

предприятие; 

Във връзка с реализирането на проекта е необходимо създаване на общинско 

социално предприятие за озеленяване и благоустройство като специализирано звено към 

Общината по реда на чл. 52 и 53 от Закона за общинската собственост. Социалното 

предприятие ще бъде второстепенен разпоредител на бюджетни средства и ще бъде 

включено в структурата на Община Завет. Дейността си предприятието ще осъществява въз 

основа на правилник, приет от Общински съвет.  

С правилника ще се определят предметът на дейност, структурата, управлението, 

численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на 

предоставеното му общинско имущество. 

В рамките на тази дейност ще бъде извършен подбор на лица от уязвимите групи за 

назначаване в социалното предприятие. Екипът на проекта ще разработи конкретни 

методики за подбор на лицата от уязвимите групи. 

Социално предприятие за озеленяване и благоустройство ще осигури субсидирана 

заетост за период до 12 месеца на 32 лица от уязвими групи за осъществяване на дейности 

по озеленяване и благоустройство на територията на община Завет, като 16 от тях ще бъдат 

назначени на длъжност „Работник в озеленяването“ и 16 а на длъжност „Помощник в 

строителството“, като работниците ще бъдат подбрани от следните целеви групи – хора с 

увреждания с право на работа, безработни младежи до 29 годишна възраст, безработни 

младежи с трайни увреждания, безработни младежи от социални заведения, завършили 

образованието си, безработни лица – самотни родители с деца до 5 годишна възраст, 

безработни над 54 годишна възраст. 

Назначените лица  ще извършват дейности като хигиенизиране, подобряване на 

околната среда на територията на община Завет, извършване на ремонтни дейности в 

имоти, общинска собственост, поддръжка на обществените паркове, улици, тротоари, 

градини и др.  

Същинска дейност на социалното предприятие ще се осъществява под ръководството 

на директор, счетоводител и двама технически организатора. 

С изпълнение на проекта ще се даде възможност на неактивни или безработни лица 

да получат нужното професионално образование, подходяща работна заетост и натрупат 

професионален опит, които са основна предпоставка за успешна дългосрочна реализация на 

трудовия пазар и пълноправно участие в обществения живот. 

 

Съгласно условията за кандидатстване е необходимо Община Завет да предостави и 

помещение за целите на социалното предприятие, като се предвижда това да бъде 

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. 

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 2, чл. 12, ал. 4 и чл. 52 

от Закона за общинската собственост, чл. 24 от  Наредба №2 на ОбС – гр. Завет за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка 

с  изискванията за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 , процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на 

социалното предприемачество“,  Общинският съвет – Завет   

 

Р Е Ш И: 
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1. Създава Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство” в община Завет, което ще функционира като специализирано звено на 

общината за изпълнение на местни дейности и услуги. 
 

2. Определя структура и утвърждава численост на персонала на Общинско 

предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”, съгласно 

Приложение № 1 
 

3. Предоставя на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване 

и благоустройство” Активи за управление и стопанисване, съгласно Приложение №2.    

 

4. Приема Правилник за организацията, дейността, структурата, численият 

състав и управлението на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство“, съгласно Приложение №3. 

 

5. Одобрява План – сметка за разходите на Общинско предприятие „Социално 

предприятие за озеленяване и благоустройство” в община Завет  за 2018 г., съгласно 

Приложение №4.  

 

6. Предоставя за безвъзмездно ползване за времето на изпълнение на проекта и 

пет години след приключването му 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. 

 

7. Възлага на кмета на Община Завет да извърши необходимите фактически и 

правни действия за изпълнение на взетите решения. 

 

8. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 

      Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

  

 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 

ЕРСИН  ИСМАИЛ 

Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

                                                                                            
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zavet-bg.com/zavetbgcom/e107_files/downloads/pril1_soc.pdf
http://zavet-bg.com/zavetbgcom/e107_files/downloads/pril2_soc.pdf
http://zavet-bg.com/zavetbgcom/e107_files/downloads/pril3_soc.pdf
http://zavet-bg.com/zavetbgcom/e107_files/downloads/pril4_soc.pdf

