ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица, ул.”Отец Паисий”№ 2; тел: 03143/27-86, факс: 03143/22-53

e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg, www.perushtitsa.bg
Съгласно чл.26 ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок
от 30дни, община Перущица чрез настоящото публикуване за обществена консултация,
предоставя възможност на заинтересованите страни да направят своите предложения и
становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинско
предприятие „Благоустрояване, спорт и социални дейности“ – Община Перущица на email: perushtitsa_ob@abv.bg или Център за административно обслужване в гр.
Перущица, ул. „Отец Паисий“ №2
Мотиви за конкретната необходимост от приемане на Правилник за
организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване, спорт и
социални дейности“ – Община Перущица
1.Причини, които налагат приемането.
С оглед настъпилите промени в нормативната уредба, касаеща предоставяне на
социални услуги – Закон за личната помощ, Закон за хората с увреждания и др. ,
обединяване на дейности, които биха генерирали големи разходи, в случай че бъдат
възложени на външни изпълнители ( благоустрояване на обществени територии,
почистване на обществени територии, поддръжка гробищен парк, направа на асфалтови
кръпки, поставка на пътни знаци, хоризонтална и вертикална улична маркировка, ,
поддръжка и ремонт на системата за улично осветление, изграждане и поддръжка на
зелената система в общината), ефективно организиране на спортни мероприятия и
предстоящо изграждане на фитнес зала се предлага закриване на ОП „Социален
патронаж“ и образуване на ОП „ Благоустрояване, спорт и социални дейности“. В
дейността на което ще се включват и предмет на дейности на закритото предприятие.
Директорът на Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити. Предвид закриването на ОП „Социален патронаж“ и изискванията на чл.3 ал.7
от Наредба за създаването, управлението и контрол върху дейността на общинските
предприятия по глава VI от ЗОС на община Перущица, предлагам правоприемник на
активите и пасивите на ОП „Социален патронаж“ да бъде новосъздаденото предприятие
ОП „Благоустройство, туризъм, спорт и социални дейности“.
Общинско предприятие „Благоустрояване, спорт и социални дейности” се създава за
изпълнението на общински дейности и ще има предмет на дейност:
1. благоустрояване на обществените територии чрез стопанисване и поддръжка
зелените ивици, площи, цветни алеи, дървестни насъждения по улици и паркове,
както и създаването и поддържането на нови такива; поддържане на паркова
мебел и елементи на градското обзавеждане;
2. ремонт, поддръжка и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура общинска собственост;
3. поддържане и стопанисване на гробищен парк;
4. поддръжка и текущ ремонт на имоти и вещи общинска собственост; поддържане
и ремонт на системата за улично осветление на територията на общината;
5. организиране почистването на обществени територии и поддържането на
чистотата;
6. подпомагане дейности по организация и провеждане на общински мероприятия;

7. стопанисване, управление, експлоатация и контрол на общинска собственост със
спортно предназначение;
8. организиране на спортни мероприятия и учебно-тренировъчна и състезателна
дейност;
9. предоставя социални услуги на възрастни хора, хора в неравностойно положение,
самотни хора от община Перущица;
10. администрира и осъществява предоставяне на социална услуга «Асистентска
подкрепа» на територията на общината;
11. организира и ръководи дейността по предоставяне на механизма «Лична помощ»;
12. приготвя и предоставя храна на възрастни хора, самотноживеещи, и хора с
увреждания;
13. организирани, координиране и контролиране изпълнението на програмите за
временна заетост
2.Цели, които се поставят.
Цели се създаденото общинско предприятие да бъде с оптимален числен състав и
структура за ефективно и качествено извършване на своя предмет на дейност. Цели се
ясно дефиниране на правата и задълженията, както на ръководството на предприятието
по отношение на персонала зает в него, така и отношенията с Кмета на община Перущица
и Общински съвет-Перущица. Цели се създаване на по-добре организирана и уредена
градска среда, като се създаде по-добър ред и контрол при изпълняваните дейности.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Закриването на ОП „Социален патронаж“ , създаването на ОП „Благоустрояване,
спорт и социални дейности“ и предвиденото приемане на Правилник за организацията и
дейността на новото общинско предприятие изисква осигуряването на финансови
средства, човешки ресурси и материална база за осъществяването на дейностите.
Финансовите средства за осъществяването на дейността ще бъдат осигурени от
заложените в бюджета на община Перущица за 2021г. средства в дейности: 524Домашен социален патронаж, 561-Личен асистент, 532-Програми временна заетост, 606
-Изграждане, ремонт улична мрежа, 619 -Други дейности по благоустрояването, 704Спортни бази и спорт за всички, 832-Служби и дейност по ремонт на пътища, 865- Други
дейности по туризма.
Човешките ресурси ще бъдат осигурени от заложените в бюджета щатни бройки
по дейности общо: 14,5 /четеринадест цяло и половина/. Отразяването на този показател
е в Приложение 1 към Правилник за организацията и дейността на новосъздаденото
общинско предприятие.
Материалната база за осъществяване на дейностите е отразена в Приложение 2
към правилника на новото общинско предприятие.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Очакванията от създаването на ОП „Благоустрояване, спорт и социални
дейности“ и приемането на Правилник за организацията и дейността на общинско
предприятие към община Перущица са: постигане на по-високи резултати и прилагане
на по-висок контрол върху осъществяването на всички изпълнявани от предприятието
дейности, както и по-висока ефективност при тяхното изпълнение.
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Настоящият проект на създаването на ОП „Благоустрояване, спорт и социални
дейности“ и приемането на Правилник за организацията и дейността на общинско
предприятие към община Перущица е подзаконов нормативен акт и съответствието му
с правото на Европейския съюз е обвързано със синхронизирането на действащото
българско законодателство, относимо към уредбата на тези обществени отношения.

