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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
" Развитие на човешките ресурси " 2014-2020, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз
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ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

МОТИВИ
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИ Е И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА I1A ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО
ПРЕДПРИЯТИЕ „ПОМОЩ В ДОМА И ГРАДИНАТА" ОБЩИНА ДОБРИЧКА

I.Причини, които налагат приемането:
Във връзка с реализирането на проект „Социално предприятие „I юмощ в дома и
в градината" - генератор на социална възвръщаемост в община Добричка" по
оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.", Добрички
Общински съвет прие Решение № 875/26.07.2018г., с което бе създадено Общинско
социално предприятие и приет Правилник за неговата дейност,
С правилника се уреждат предмета на дейност, структурата, управлението,
числения състав, правата и задълженията на социалното предприятие. За определение
за „социално предприятие" се използва дефиницията посочена в чл. 2 от Регламент
(ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година
относно Програма на европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSl) и за
изменение на Решение № 283/201 О/ЕС за създаване на Европейски механизъм за
микрофииансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес", а именно :
„ социално предприятие" означава 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, и което:
(i)
предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост
и/или
(и)
използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава
неговата социална цел;
б) 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 меоюду акционери и собственици, което гарантира, че това
разпределяне не накърнява основната цел;
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.
По указание на управляващия орган на ОПРЧР и в съответствие с критериите за
социално предприятие по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество" се налага
прецизиране на разпоредбата относно реализираните приходи от ОСП, което ще доведе
до изменение и допълнение на чл.9, ал.1 от приетия правилник. Текстът на ал.1 на чл.9
„Всички приходи, реализирани от ОСП се внасят в приход на бюджета на общината.
Социалното предприятие няма да генерира печалба и да начислява амортизация,
съгласно Закона за общинската собственост." ще бъде заменен със следния текст :
„Социалното предприятие използва своята печалба на първо място, тоест минимум 51%
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от нея за постигането на основната си цел, като всички приходи реализирани от ОСП се
внасят в приход на бюджета на общината за Социалното предприятие."
II.Поставени цели:
С изменението на чл.9, ал.1 от Правилника се цели прецизиране на разпоредбата
относно реализираните приходи от ОСП. С приемане на изменението ще се създаде
ясна и точна подзаконова нормативна база, кореспондираща си с националното и
европейско законодателство и с цел законосъобразно функциониране на
предприятието.
III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата:
Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на общинско социално предприятие „Помощ в дома и градината", община
Добричка не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от
бюджета на общината, както и допълнителни човешки ресурси.
IV. Анализ за съответствие с правото на Европейски съюз:
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото
на Европейският съюз е предопределено от синхронизирането на действащото
българско законодателство с регламенти и директиви, относими към тази материя.
V.Очаквани резултати от прилагане на правилника
Промяната и прилагането на правилника за изменение и допълнение на
Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие „Помощ в
дома и в градината" община Добричка се очаква да се създаде ефективен и действащ
подзаконов нормативен акт.
На основание чл. 26, ал. 4, изр. Първо от Закона за нормативните актове проектът
на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на общинско социално предприятие „Помощ в дома и градината", община
Добричка, ведно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на община
Добричка http://www.dobrichka.bg в секция „Проекти на правилници и наредби".
В 30-дневен срок от публикуването му всички заинтересовани лица могат да
изпращат мнения, становища и препоръки на електронната поща на община Добричка
obshtina@dobrichka.bg или в Центъра за услуги и информация с адрес: гр. Добрич,
ул."Независимост" №20, стая 105.
Предвид на гореизложеното, предлагам Добрички общински съвет да приеме следното
ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.11, ал.З от Закона за нормативните актове, чл.79 от
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Административнопроцесуалния кодекс, чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската
собственост и във връзка с изпълнение на проект „Социално предприятие „Помощ в
дома и в градината" - генератор на социална възвръщаемост в община Добричка"
Договор № BG05M9OP001-2.010-0467-C01,
Добрички общински съвет приема
Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на
общинско социално предприятие „Помощ в дома и в градината" община Добричка,
както следва:
§ 1. В чл.9, ал.1 се правят следните изменения: „Всички приходи, реализирани от ОСП,
се внасят в приход на бюджета на Общината. Социалното предприятие няма да
генерира печалба и да начислява амортизация, съгласно Закона на общинската
собственост." се заменя с нов текст: „Социалното предприятие използва своята печалба
на първо място, тоест минимум 51 % от нея за постигането на основната си цел, като
всички приходи реализирани от ОСП се внасят в приход на бюджета на общината за
Социалното предприятие."
§ 2. В Преходни и заключителни разпоредби се създава § 4 със следния текст:
„Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на Общинското социално предприятие е приет с Решение № .... от
г. на
Добрички Общински съвет, община Добричка".
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