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
МОТИВИ
1.
Причини, които налагат приемане на този правилник
Изпълнение на одобрен 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
С решение № 11 от 31.01.2019 г. Общински съвет Трявна създава Общинско социално
предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено
ползване в Община Трявна и приема Правилник за организацията и дейността на Общинско
социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за
обществено ползване в Община Трявна. С решение № 216 / 29.10.2020 г. ,във връзка с
изискванията на Процедура BG05M9OP001-2.105 - „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на
Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините
Дряново и Трявна“, Общински съвет Трявна променя общата численост на „Общинско
социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за
обществено ползване в Община Трявна“ на 34 щатни бройки, от които:
Директор / управител /
Счетоводител
Представители от целевата група наети в социалното предприятие - 30 лица в т.ч. на
длъжност "работник поддръжка", "работник озеленяване" и „работник чистота“
Наставници - 2 лица

С писмо вх. № 1500-80 / 03.02.2021 г. ръководителят на Управляващия орган на ОРРЧР
отправя покана за представяне на документи от Община Трявна за сключване на договор. Един
от документите, който се изисква е Правилник за дейността на предприятието от който да е
видно, че 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 112
и/или
(а2) използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална
цел; б) използва своята печалба на първо място2 за постигането на основната си цел и е въвело
предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между
акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната цел; и
в) 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.
1

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.
2

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.

Това обстоятелство, както и изпълнение на изискванията за устойчивост по проекта налага
изменение допълнение на горепосочения правилник с изискваните от управляващия орган
текстове.
2.
Мотиви за прилагане на чл.26, ал.4 предлож.2 от ЗНА:
Поканата от УО на ОПРЧР за представяне на необходимите документи за сключване на
договор е с определен едномесечен срок. С цел ускоряване на процедурата по приемане на
изменения и допълнения към Правилника, 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 за изменение и
допълнение 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
3. Целите, които се поставят
Синхронизиране условията в правилника с изискванията на Управляващия орган на ОП
Развитие на човешките ресурси.
3.Финансовите и други средства, необходими за прилагането на правилника
Дейността на предприятието се финансира по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси" 2014-2020г., от цени на услуги, предоставяни съгласно чл.4, т.2 от
настоящия правилник, като след приключване на срока на действие на проекта,
финансирането е от общинския бюджет.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
С продължаване на дейността на предприятието по проекта ще бъде реализиран обществено
значим проект за общината за предоставяне на услуги на територията на общината, които
генерират социална възвръщаемост, реализиране на пазара на труда на безработни лица и лица
с увреждания с висок риск от социално изключване, които не могат да се реализират на пазара
на труда без целенасочена подкрепа и мерки за заетост. Това ще допринесе за постигането на
политиките на общината за положително социално въздействие и подобряване качеството на
живот на уязвимите групи от населението.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на
Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.Проектът е
разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е
документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички
особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по
места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект изменение и
допълнение на този Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на
издаване на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са
разпоредбите на Европейската харта на местно самоуправление.

