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На основание чл. 26, ал. 4, изр. първо от Закона за нормативните актове проектът на 
Правилника, ведно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на община 
Крушари http://www.krushari.bg в секция „ Проект на нормативни актове“.

В 30-дневен срок от публикуването му всички заинтересовани лица могат да изпращат 
мнения, становища и препоръки на електронната поща на община Крушари 
krushari@dobrich.net или в Звеното за административно обслужване с адрес- с. Крушари, 
ул.“Девети септември“ №3-А.

МОТИВИ
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПОМОЩ
В ДОМА И ГРАДИНАТА" КРУШАРИ

Причини, които налагат приемането:
С Решение №6/62 от 20.06.2018г. Общински съвет -  Крушари прие Правилник за 

организацията и дейността на общинско социално предприятие „Помощ в дома и 
градината“, което към настоящия момент развива дейност.

С Решение №5/43 от 05.04.2019г. Общински съвет -  Крушари допълни така приетия 
Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие „Помощ в 
дома и градината“ в частта относно реализираните приходи от ОСП и наименование на 
длъжности по Проекта.

С Решение №3/33 от 27.02.2020г.. Общински съвет -  Крушари измени Правилника за 
организацията и дейността на общинско социално предприятие „Помощ в дома и градината“ 
в частта относно числения състав и структура на ОСП.

Съгласно клаузите на сключения между МТСП и община Крушари Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схемата за предоставяне на 
безвъзмездна помощ проект BG05M90P001-2.010-0213 “Социално предприятие Крушари”по 
оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.” се налага прецизиране 
на някои разпоредби. Срокът на изпълнение на Договора е 31.12.2019г. като след неговото 
приключване финансирането на дейностите по него е за сметка на общинския бюджет.

Съобразно чл.3.20.1 от Договора бенефициентът се задължава да запази 
функционирането на социалното предприятие за 12 месеца като за първите 6 месеца 
заетостта на назначените представители на целевите групи по бюджетно перо 1 е 50%, а за 
останалите 6 месеца -  по един представител от целева група. Това налага промени в чл.7 
от Правилника на ОСП, където са заложени Структурата и числения състав на ОСП като 
длъжността „работник в озеленяването“ в звено „Помощ в градината“ -  от 6 се изменя на 
един. При определяне броя на длъжностите по целеви групи в ОСП се взе предвид вида на 
работа и необходимостта от нейното изпълнение за общината.

При изработването на проекта на Правилника за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията и дейността на общинско социално предприятие „Помощ в 
дома и градината“ Крушари са спазени принципите на необходимост, обоснованост,
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предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност, 
регламентирани в ЗНА.

Цели, които се поставят:
С измененията в чл.7 от Правилника се цели прецизиране на съответни разпоредби с 

чл.3.20.1 от Договора и възможностите за осигуряване на средства за работни заплати и 
осигуровки за назначените служители от общинския бюджет.

Измененията ще доведат до съобразяване на материята както клаузите на Договора, 
така и с финансовите възможности на общината.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на наредбата:
Прилагането на тази нормативна уредба ще е свързано с изразходване на финансови 

средства от бюджета на община Крушари, тъй като съгласно чл.8 от Правилника на ОСП в 
периода от създаването му до 31.12.2019 г., дейността на Общинското социално 
предприятие ще се осъществява и финансира по проект BG05M90P001-2.010-0213-С01 
"Социално предприятие - Крушари", който се осъществява чрез процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.010 „Развитие на социалното
предприемачество” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, 
съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, а след приключване на 
проекта - със средства от бюджета на община Крушари.

Средствата, необходими за заплати и осигуровки на лицата, работещи в ОСП са 
заложени в бюджета на община Крушари за 2020г.

Очаквани резултати от прилагането, включително и финансови:
С промяната се цели изпълнение на договорни задължения за община Крушари в 

рамките на сключения с МТСП договор BG05M90P001-2.010-0213-С01 за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ.

От 01.01.2020г. община Крушари се задължава да осигури финансиране на дейностите 
по Проекта като заложи такива в общинския бюджет за 2020г. Средствата за трудовото 
възнаграждение на служителите от ОСП са определени съобразно заложените по Проекта 
изисквания.

Анализ на 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 /Регламент (ЕС) 
№1407/2013 на К о ш ^я та -о т  18.12.201 Зг./. Предлаганият Правилник е в съответствие с 
нормативните а к т р ^ ^ /у й ш ^ а д ^  степен, както и с тези на европейското законодателство.

Вносител,
Ил хан Мюстед
Кмет на община

ПРОЕКТ НА

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА 
И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПОМОЩ В ДОМА И

ГРАДИНАТА" КРУШАРИ

§1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ап. 2 се изменя така:
„(2) Численият състав на ОСП се състои от 4/четири/ души.“ 
§2. Приложение №1 от чл.7, ал.1 се изменя така:



Приложение № 1

§3. В преходните и заключителните разпоредби се прави следното допълнение:
1. Създава нов § 6 със следния текст:
„§ 6. Правилника за изменение и допълнение на Правилника за дейността на

Общинско предприятие „Помощ в дома и градината“ е приет с Решение №......  по Протокол
№....... / ..........  2020 г. от Общински съвет Крушари.“


