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На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от  04.02.2021 г., за предложения 

и становища  по  настоящия  проект  на   Изменение и допълнение на  Правилника за организацията 

и дейността на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на 

територии за обществено ползване в Община Трявна. 

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в 

деловодството на Община Трявна, ул.Ангел Кънчев 21 и по електронен път на e-mail: 

tryavna@tryavna.bg  

 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ПРАВИЛНИК 
 
 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА 

ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА ТРЯВНА 
 

Допълва и изменя  Правилника за организацията и дейността на Общинско социално предприятие за 

благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна, 

приет с Решение № 11 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Трявна, както следва: 

1.Изменя чл.3,ал.3 както следва: 

С Решение на Общински съвет Трявна дейността на „Общинско социално предприятие за 

благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна“ 

може да се дофинансира със средства от бъджета на Община Трявна. След приключване на дейностите 

по проект „Подкрепа за уязвими лица от Община Трявна“ финансиран по ОПРЧР по процедура МИГ 

„Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на 

територията на общините Дряново и Трявна“ код BG05M9OP001-2.105 приоритетна ос Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване,  в заетост ще останат минимум 1/2 от наетите лица 

от целевите групи за период от четири седмици след, съгласно изискванията в Условията за 

кандидатване по процедурата. 

2.Допълва чл.10 с нова ал. 3 със следния текст: 

(3) 1. Социалното предприятие има за основна цел постигането на измеримо, положително социално 

въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери и което 

предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост / 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 /. 

2. Използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел. 

3.  Използва своята печалба на първо място / 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 /. 

за постигането на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила 

относно всяко разпределяне на печалбата на Община Трявна, което гарантира, че това разпределяне не 

накърнява основната цел.  

4. Се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в 

управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност. 

 


