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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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Кмет на Община Трявна 
 
 

Относно: Създаване на общинско социално предприятие за  благоустройство, 
озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна и 
приемане на Правилник за организацията и дейността на общинско социално 
предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено 
ползване в Община Трявна 

  

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Община Трявна започна изпълнение проект “ Създаване на социално предприятие за  
благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в 
Община Трявна“ административен Договор BG05M9OP001-2.010 – 0241С01 по 
процедура BG05M9OP001-2.010 Развитие на социалното предприемачество, 
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. 
Проектът предвижда създаването на общинско социално предприятие на  основание 
чл.52 и  чл.53 от Закона за общинската собственост, което да извършва дейности и 
услуги по озеленяване, почистване, поддръжка и облагородяване на обществени зони и 
частни имоти, в т. ч. паркове, зелени площи, междублокови пространства, гробищни 
паркове, крайречни територии, стопански обекти и други. Съгласно разпоредбите на 
Закона за общинската собственост общинското предприятие е специализирано звено на 
общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския 
бюджет, което се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет. 
Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от 
общинския съвет.С правилника се определят предметът на дейност, структурата, 
управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по 
отношение на предоставеното му общинско имущество. 
За функционирането на предприятието ще се назначат 12 човека персонал, като десет 
от тях ще са лица от целевите групи - хора с увреждания и/или лица в неравностойно 
положение на пазара на труда и други социално изключени лица. Чрез предвиденото по 
проекта обучение част от тези хора ще придобият професионална квалификация и 
умения, свързани с конкретната длъжност в предприятието. Също така ще се осигурят 
двама наставника за период от 6 месеца, които да подпомогнат новоназначените 
служители от целевата група. С уменията и опита си, наставниците ще са гаранция за 
качественото изпълнение на дейностите и услугите още от стартирането на 
предприятието. За обезпечаване на дейностите по проекта също така ще бъдат закупени 



техника, материали и консумативи, необходими за изпълнението на предвидените 
дейности. 

Настоящото предложение има характера и на доклад по смисъла на чл. 26, ал. 3 от 
Закона за нормативните актове, като относно изискването на чл. 28, ал. 2 от ЗНА 
подробна информация се съдържа в документа предварителна частична оценка на 
въздействието.  Проектът на Правилник ще бъде публикуван за 14 дни на страницата на 
община Трявна за изразяване на становища 
 
Мотиви за прилагане на чл.26, ал.4 предлож.2 от ЗНА: 

Съгласно условията на административен договор срокът за изпълнение на  проекта е 
31.12.2019 г. и започва от неговото подписване. С цел ускоряване на процедурата по 
създаване на Общинското предприятие, след което да започне изпълнението на 
дейностите и постигане на резултатите, заложени в проекта, при наличие на 
изключителен обществен интерес, както и превенция за бъдещи финансови загуби на 
Община Трявна, на осн. на чл.26, ал.4 предлож. 2 от ЗНА, съставителя на проекта 
счита приемането на Проект на правилник за организацията и дейността на общинско 
социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за 
обществено ползване в община Трявна за изключителен случай и определя 
14/четиринадесет/ дневен срок на заинтересованите лица за внасяне на предложения и 
становища по проекта. 
 

 
 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Трявна да вземе следното 
 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52 и 53 от ЗОС и чл.37, ал.3 

от ЗНА, Общински съвет Трявна 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА 
РЕШИ: 

  
1. Създава общинско социално предприятие за  благоустройство, озеленяване и 

поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна 
2. Приема Правилник за организацията и дейността на общинско социално 

предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено 
ползване в Община Трявна / Приложение № 1/ 

 
Приложения: Проект на Правилник за организацията и дейността на общинско 
социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за 
обществено ползване в Община Трявна,  Мотиви за проект на  Правилник за 
организацията и дейността на общинско социално предприятие за благоустройство, 
озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна 



 Предварителна частична оценка на въздействието на Правилника, Обява за обществено 
обсъждане 
 
 
 
 
 
ДОНЧО  ЗАХАРИЕВ 
Кмет на община Трявна 

Съгласувал: 
Адв. Галин Ненов 
Юрист на община Трявна 


