На заинтересованите граждани и юридически лица се предоставя 14дневен срок, считано от 09.07.2018г. до 23.07.2018г. включително, за
предложения и становища по настоящия Проект на Правилник за дейността
на Социално предприятие „Общинска пералня-Гърмен”.
Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния
адрес на общината oba_garmen@abv.bg и в информационния център в сградата
на общинска администрация на адрес:с.Гърмен, ул.“Първа“ №35, област
Благоевград.

ПРОЕКТ
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ОБЩИНСКА ПЕРАЛНЯ-ГЪРМЕН“
ОБЩИНА ГЪРМЕН
РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този правилник урежда предметът на дейност, структурата,
управлението, численият състав, правата и задълженията на Социално
предприятие „Общинска пералня-ГЪРМЕН” в Община Гърмен наричано в
настоящия
правилник
„Социално
предприятие”,
по
отношение
на
предоставеното му общинско имущество.
Чл.2. (1) Социално предприятие „Общинска пералня-ГЪРМЕН” се създава
на основание чл.52 и чл.53 от Закона за общинска собственост, във връзка с
изпълнението на дейностите по проект „Социално предприятие „Общинска
пералня-ГЪРМЕН“, Договор № BG05M9OP001-2.010-0088-С01 за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ, по процедура BG05M9OP001-2.010
„Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд.
(2) Социалното предприятие осъществява дейността си въз основа на
настоящия правилник в съответствие със Закона за общинска собственост,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.,

www.eufunds.bg
Проект: Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, Договор № BG05M9OP0012.010-0348-С01, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване“, процедура № BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното
предприемачество“ за изпълнение на Проект: Създаване на социално
предприятие „Общинска пералня-ГЪРМЕН”, Административен договор №
BG05M9OP001--2.010-0088-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по посочения проект, и приетите от Общински съвет-Гърмен
подзаконови актове.
(3) Социално предприятие „Общинска пералня-ГЪРМЕН” се създава,
преобразува и закрива с решение на Общински съвет-Гърмен.
(4)
Социално
предприятие
„Общинска
пералня-ГЪРМЕН”
е
специализирано звено на общината по смисъла на гл.VІ от Закона за
общинската собственост за изпълнение на местни дейности и услуги,
финансирани от общинския бюджет.
(5) Социално предприятие „Общинска пералня-Гърмен” не е юридическо
лице и изпълнява дейността си от името на Община Гърмен, в рамките на
предоставените му правомощия.
(6) Социалното предприятие има собствен печат, на който е отбелязано
наименованието на предприятието и организационната му структура.
Чл.3. Социално предприятие „Общинска пералня-ГЪРМЕН” в Община
Гърмен е насочено към осигуряване на заетост, подкрепа за социално
включване на уязвими групи и професионална интеграция в сферата на
социалната икономика.

РАЗДЕЛ ІІ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.4. (1) Предметът на дейност на Социално предприятие„Общинска
пералня-Гърмен” е:
(2) Общинска пералня:
 Пране и гладене на хотелско бельо;
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 Пране и гладене на ресторантски текстил;
 Индивидуално пране и гладене;
 Индивидуално пране и сушене на самообслужване;
(3) Социалното предприятие „Общинска пералня-ГЪРМЕН” осъществява
дейността си с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05М9ОP001-2.010 „Развитие
на социалното предприемачество” за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, представляваща минимална помощ в съответствия с Регламент (ЕС)
№1407/2013, проект Социално предприятие „Общинска пералня-ГЪРМЕН”,
Административен договор № BG05M9OP001-2.010-0088-С01, съфинансиран от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
(4)Социалното предприятие ще обслужва детските градини и училищата
на територията на община Гърмен, целия социален сектор и приоритетно
туризма, като отрасъл в лицето на многото къщи за гости, хотели и ресторанти
на територията на община Гърмен и околните туристически селища,
индивидуални и семейни клиенти за лично пране.

РАЗДЕЛ ІІІ ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ
Чл.5. (1) Социално предприятие „Общинска пералня-ГЪРМЕН” в Община
Гърмен е насочено към осигуряване на заетост, подкрепа за социално
включване на уязвими групи и професионална интеграция в сферата на
социалната икономика, и в съответствие със своя правилник, има за основна
цел постигането на измеримо, положително и социално въздействие.
(2) Социално предприятие „Общинска пералня-ГЪРМЕН” създава условия за
провеждане на ефективна общинската социална политика, насочена към
осигуряване подкрепа за социално уязвимите групи на обществото, подкрепа
осигуряваща заетост и активност на лица от рискови групи на пазара на труда
от община Гърмен.
(3) Социалното предприятие изпълнява следните функции:
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1. Организира

и осигурява необходимите
основната си дейност.

условия

за

осъществяване

на

2. Осигурява необходимата техническа и материално - счетоводна отчетност за

реализация на дейностите си.

РАЗДЕЛ ІV СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Чл.6. (1) Организационно-управленската структура и численият състав на
предприятието е, както следва:
1. Управител – 1 бр.;
2. Касиер домакин – 1 бр.;
3. Счетоводител отчетник – 1 бр.;
4. Експерт човешки ресурси-1 бр
5. Електротехник – 1 бр.;
6. Технически сътрудник – 1 бр.;
7. Работник пералня – 6 бр.;
8.Гладач, преса/ръчно/-6 бр.
9.Пакетировач- 4 бр.
Обща численост: 22 броя
(2) Подборът и назначаването на персонала на Социалното предприятие се
извършва, съгласно изискванията на Кодекса на труда, при спазване на
заложените в Оперативната програма хоризонтални принципи: •Равни
възможности и недопускане на дискриминация •Равенство между половете
• Устойчиво развитие.
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РАЗДЕЛ V УПРАВЛЕНИЕ
Чл.7. (1) Дейността на Социално предприятие „Общинска пералня-Гърмен“
се координира и контролира от Кмета на Общината или от определено от него
длъжностно лице.
(2) Кметът на Община Гърмен утвърждава длъжностно щатно разписание,
както и други документи регламентиращи дейността на предприятието.
(3) Кметът на Община Гърмен назначава персонала на Социалното
предприятие след проведено интервю и сключва индивидуални трудови
договори, по реда и условията на Кодекса на труда.
Чл.8. (1) Социалното предприятие се ръководи и представлява от управител.
(2) Управителят ръководи, организира, координира и контролира
дейността на Социалното предприятие, съгласно действащото законодателство,
решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на Общината.
(3) Управителят изготвя документи, инструкции и правила свързани с
дейността на предприятието.
(4) Провежда необходимите мероприятия за осигуряване на техническа
безопасност и противопожарна охрана.
(5) Осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към
изпълнението на дейностите в Социалното предприятие.
Чл.9. Работещите в Социално предприятие „Общинска пералня-ГЪРМЕН“
изпълняват служебните си задължения в съответствие с Кодекса на труда,
настоящия правилник, Правилника за вътрешния трудов ред, длъжностните си
характеристики и др. утвърдени документи.
РАЗДЕЛ VІ ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩИНА ГЪРМЕН
Чл.10. Дейността на предприятието се финансира по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а след приключване на срока
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на изпълнение на проекта, в рамките на утвърдения от общинския съвет
бюджет.
Чл.11. При формиране на печалба от страна на предприятието, същата се
използва изцяло за постигане на положително социално въздействие, като
минимум 51% се насочва за постигане на основната цел, а останалата част за
свързани с тази цел дейности.
Чл.12. Социалното предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно
изискванията на Закона за счетоводството и утвърдена счетоводна политика
на Община Гърмен. Предприятието води отделна аналитична отчетност за
приходите и разходите си.
Чл.13. Годишните брутни приходи на предприятието се установяват въз
основана годишния счетоводен отчет.
Чл.14. Предприятието реализира финансови средства от дейността си, които
подлежат на внасяне изцяло в прихода на бюджета на Общината.
РАЗДЕЛ VІІ ИМУЩЕСТВО
Чл.15. За осигуряване на условия за осъществяване дейността на Социалното
предприятие, с Решение №333 от ПРОТОКОЛ№27/18.08.2017г. на Общински
съвет-Гърмен са предоставени помещения с площ от 110 кв.м, намиращи се в
сутерена на Кметство село Марчево- собственост на община Гърмен, съгласно
Акт №43/01.02.2000 г. за общинска публична собственост с адрес: с.Марчево,
община Гърмен, Кметство село Марчево;
Чл.16. Социално предприятие „Общинска пералня-Гърмен“ се разпорежда с
предоставеното му имущество за изпълнение предмета на дейността си и не
може да го използва за други цели и/или да го преотстъпва на трети лица.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Определение за „социално предприятие“ e посочено в чл. 2 от Регламент
(ЕС) No 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11.12.2013 г.
относно Програма на ЕС за заетост и социални иновации („EaSI“) и за
изменение на Решение No 283/2010/ЕС за създаване на Европейски
механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване
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„Прогрес”, а
именно:„социално
предприятие“
независимо от правната му форма, което:

означава

предприятие,

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 възвращаемост и/или (ii) 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 между акционери и собственици, което гарантира,че
това разпределяне не накърнява основната цел; и
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.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Този правилник се приема на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52 и чл.53 от
Закона за общинската собственост.
§2. Контролът по изпълнение на правилника се осъществява от Кмета на
Община Гърмен и/или определени от него лица.
§3. Правилникът влиза в сила от деня на приемането му от Общински съвет –
Гърмен;
§4. Изменения и допълнения в правилника се правят с решение на Общински
съвет - Гърмен.
§5. За неуредени в настоящия правилник въпроси Общински съвет - Гърмен
приема отделни решения.
Правилникът е приет с Решение № ... от Протокол № ….. от….. г.. на Общински
съвет –Гърмен;
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