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 Публикуван на: 14.11.2018 г. 

 На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 14.11.2018 г., 

за предложения и становища по настоящото предложение за проект на Правилник за 

допълнение на правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие 

„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово”. 

  Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от 

АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящето предложение 

на интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения и становища в Център за 

административни услуги и информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” 

№1, както и в Общински съвет Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” № 

1 – ет. 3, стая 325, тел.: 0608 40 032/40 255 или на e-mail: apio@popovo.bg  
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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО  
 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
ОТ Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

 

 Относно: Приемане на Правилник за допълнение на правилник  за 
организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство при Община Попово”. 

               УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
  

 Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство при Община Попово” е създадено с Решение на Общински съвет гр. 

Попово с предмет на дейност: Хигиенизиране на територията на града , вкл. градския 

парк, подобряване на околната среда - градинки, междужилищни, междублокови 

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

зелените площи, поречията и коритата на реките, извършване на ремонтни дейности в 

имоти общинска собственост, Поддържане на парковата мебел и елементите на 

градското обзавеждане. За подпомагане на своята дейност и осъществяване на 

поставените му задачи през годините, Общинското предприятие е кандидатствало и 

изпълнявало редица програми и проекти, предимно по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”, с които е набирала десетки работници, които са преминавали през въвеждащи 

обучения и впоследствие постъпвали на работа в предприятието. Към настоящия 

момент Община Попово е кандидатствала с проектно предложение по процедура BG 

05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, с изпълнението на 

който се очаква 27 души да преминат обучение и да бъдат назначени на работа в ОП 
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово”. За да 

бъде реализирано проектното предложение е необходимо да бъде допълнен 

Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално 

предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово”, като бъде 

добавено определението за „Социално предприятие” заложено в насоките за 

кандидатстване по процедура BG 05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 

предприемачество” 

 Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 

от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 

3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, предлагам следния 

проект за 



Р Е Ш Е Н И Е: 
  

 Приема Правилник за допълнение на правилник за организацията и дейността на 

Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при 

Община Попово”, както следва: 

§1. В чл. 1 се създава нова алинея 9 със следното съдържание:  

/9/ „Социално предприятие” е предприятие, независимо от правната му форма, което:  

 а) в съответствие със своя учредителен договор, устав или друг правен документ 

за създаването му, има за основна цел постигането на измеримо, положително социално 

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

 б) предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост;  

 в) използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава 

неговата социална цел;  

 г) използва своята печалба на първо място 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;  

 д) 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;  

  

  

  

Кмет на Община Попово: ………..П…………. 
                  /д-р Людмил Веселинов/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



МОТИВИ 
 

към предложението на проект на Правилник за допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство при Община Попово”. 

 1. Причини, налагащи приемането на Правилник за допълнение на 
Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово”.    
 С така предложеното допълнение на Правилника се създават предпоставки за 

изпълнение на условията за кандидатстване по процедура BG 05M9OP001-2.010 

„Развитие на социалното предприемачество”, с което се създават нови работни места и 

се постигат принципите на социалното предприятие, а именно създаване на нови 

работни места, постигане на положително социално въздействие и създаване на стоки и 

услуги, които гарантират социална възвръщаемост.  

 2. Цели, които се поставят с  Правилник за допълнение на Правилник за 
организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство при Община Попово”.    
 Развитие на социалното предприемачество, подобряване на предлаганите услуги 

от Общинското предприятие, постигане на по – качествено изпълнение на предмета на 

дейност на предприятието.  

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Правилник за 
допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско 
предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при 
Община Попово”. 
 Не са необходими финансови и други средства за прилагане на Наредбата. 
 4. Очаквани резултати от приемане на Правилник за допълнение на 
Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово”. 
 Актуалност на текстовете в Правилника. 

 Създаване на нови работни места и включване в управлението на работници, 

клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност. 

 Подобряване на качеството на предоставяните от „Социалното предприятие” 

услуги. 

 Успешно реализиране на приключване на дейностите по проектното 

предложение.  

 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
 Настоящото предложение на Правилник за допълнение на Правилник за 
организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство при Община Попово”е подзаконов нормативен акт и 

е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и тези на 

европейското законодателство.  

 

Настоящото предложение е направено на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с 

чл.21, ал.2 от ЗМСМА, при  спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 

11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.  

Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 

законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящето предложение на 

интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения и становища в Център за 

административни услуги и информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” 

№1, както и в Общински съвет Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” № 

1 – ет. 3, стая 325, тел.: 0608 40 032/40 255 или на e-mail: apio@popovo.bg  


