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Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас,
както
и
на
следните
електронни
адреси:
m.velcheva@burgas.bg;
z.georgieva@burgas.bg в 14 -дневен срок, считан от публикуване на настоящия
проект на правилник.

Мотиви за приемане на Правилник за организацията и дейността на
" Социално предприятие за озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти"
1. Причини, които налагат приемането на правилника:
На заседание на Общински съвет Бургас №25/28.03.2017 г. е взето решение Община
Бургас да кандидатства с проектно предложение за „Създаване на социално
предприятие за озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти" в Община Бургас”
по Процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ по
ОПРЧР 2014-2020. Проектът с рег. № BG05M9OP001-2.010-0376 е одобрен за
финансиране и предвижда 100 % безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на
субсидирана заетост на 16 души за срок от 12 месеца, включително обучението им в
квалификационна степен „Градинар“.
Срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени
консултации е 14 дни, предвид следните обстоятелства:
Предприятието се създава във връзка с изпълнение на проект по ОПРЧР 20142020г., като в насоките за кандидатстване е посочено, че същото трябва да е създадено
към датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Към
настоящия момент община Бургас е представила изискуемите документи за сключване
на договора и очаква покана за подписването му в края на м. май 2018 година.
2. Цели, които се поставят
Създаване на правила за функциониране на новосъздаденото общинско
предприятие, чрез което ще се улесни достъпа до заетост и осигури подкрепа за
социално включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната
професионално интеграция в сферата на социалната икономика.
Социалното предприятие ще има за основна дейност извършване на мероприятия
по озеленяване и поддръжка на общински обекти и площи - паркови пространства,
зелени площи в отдалечените квартали на гр. Бургас и малките селища на територията
на общината. С това ще се подобри жизнената среда, като в същото време ще се даде
възможност за интеграция на лица от различни рискови групи, а от друга – ще се
постигне трайно поддържане на зелените площи на територията на Община Бургас.
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3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба
Разходите в размер на 191 316,57 лв., разчетени до 31.12.2019г. са 100%
безвъзмездна финансова помощ. Във връзка с решение на Общински съвет Община
Бургас се задължава да запази функционирането на социалното предприятие, както и
заетостта на минимум 50 процента от новоназначените представители на целевата
група за период не по-малко от 6 месеца след приключване на проектните дейности.
Във връзка с гореизложеното през 2020 год. в бюджета на Община Бургас трябва да
бъдат заложени 41 397, 60 лв. за изплащане възнагражденията на 7 бр. озеленители и
три броя служители на социалното предприятие.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива
 Социална и професионална интеграция на уязвими групи и подкрепа за
заетост на неактивни и/или безработни лица.
 Създаването на СП за озеленяване и благоустройство в Община Бургас е
ключова стъпка насочена към справяне с проблемите, произтичащи от
бедността и социалната изолация на групи от обществото, считани за
рискови и уязвими и останали по една или друга причина в изолация.
 Подобряване на социалния статус на лица от уязвимите групи от
населението на гр. Бургас.
 Създаване и подкрепа на успешна практика за развитие на СП за
озеленяване и благоустройство в гр. Бургас.
 Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия
 Подобряване на жизнената среда в крайните квартали и райони на Община
Бургас.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият Правилник за организацията и дейността на ОП „Зелени системи“
е в съответствие с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство в
т.ч. нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското
законодателство.
6. Правно основание: Предлаганият проект на Правилник за организацията и
дейността на „Социално предприятие Зелени асистенти“ е с правно основание чл. 21,
ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, вр. чл.52, ал.3 и ал.4 от Закон за общинската собственост,
при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от ЗНА .
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