
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА” 

1. Причини, които налагат приемането. 

Със свое Решение № 546, взето с Протокол № 34/ 28.09.2017г., Общински съвет – 

Горна Оряховица: 

- Дава съгласие за подаване на проектно предложение за създаване на общинско 

социално предприятие „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица“ по 

Процедура „Развитие на социалното предприемачество” Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

- Дава съгласие за предоставяне на 3 /три/ помещения, 2 /две/ съблекални и 2 / две/ 

помещения санитарни възли, находящи се в гр. Горна Оряховица, ул. „Владая“ №21. 

Съгласно договора финансирането на проекта е на 100%. За изпълнение му е 

необходимо да се създаде Общинско социално предприятие „“. 

Проектът ще даде възможност за постигане на значими и устойчиви резултати за 

активиране и интегриране в заетост на продължително безработни и неактивни лица, на 

лица с ниско образование от всички възрастови групи, както и на лица, които не са 

нито в образование, нито в заетост. В допълнение, с изпълнение на проектното 

предложение в Община Горна Оряховица ще се повиши качеството на живот, ще се 

насърчи социалното включване и интегриране в обществото на групите в 

неравностойно положение и със специални потребности, както и на други уязвими 

групи. Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗОС, общинското предприятие се създава, преобразува 

и закрива с решение на общински съвет, а съгласно ал. 3 от същия, дейността на 

предприятието се осъществява въз основа на правилник, приет от общински съвет. В 

тази връзка, с оглед необходимостта от създаване на Общинско социално предприятие 

„Спомагателни дейности в община Горна Оряховица“, възниква и необходимост от 

приемане и на Правилник за дейността му. 

 

2. Цели, които се поставят. 

Цели се, чрез приемане на Правилника да се осигури на общинското социално 

предприятие оптимален числен състав и структура за ефективно и качествено 

извършване на своя предмет на дейност, както и ясно дефиниране на правата и 

задълженията на ръководството и персонала зает в него. Това ще създаде условия за 

бърза реакция и контрол при изпълняваните дейности.  

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 



За приемането на Правилник за дейността на общинското социално предприятие не са 

необходими финансови средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането:  

Очакванията от приемането на Правилник за дейността на Общинското социално 

предприятие са свързани с поставените цели, а именно да се създаде оптимална 

възможност за доброто функциониране на предприятието, като се уреди предметът на 

дейност, структурата, числения състав и др., с оглед изпълнение на поставените в 

проекта цели, а именно да се даде възможност за постигане на значими и устойчиви 

резултати за активиране и интегриране в заетост на продължително безработни и 

неактивни лица. 

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Настоящият проект на Правилник за дейността на Общинско предприятие е подзаконов 

нормативен акт и съответства с правото на Европейския съюз, с което е обвързано 

действащото българско законодателство, относимо към уредбата на тези обществени 

отношения. 

 

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на 

Община Горна Оряховица – www.g-oryahovica.org на 20.09.2018 г. за обществени 

консултации. 

 

Правни основания: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал 2, чл. 26, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 

ЗНА, чл. 51, чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС. 

 

 

http://www.g-oryahovica.org/

