
 
 

 
 

 
П Р О Т О К О Л 

От 
31.10.2018 година 

  
 Днес на 31.10.2018 год. от 09:00 часа в заседателната зала на общински съвет – 
Никола Козлево се проведе обществено обсъждане на Правилник за дейността, 
структурата, числения състав и управлението на предоставеното имущество на 
Общинско социално предприятие „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“  
 
На заседанието присъстваха: 
1. Стефан Стефанов – председател на общински съвет; 
2. Нежля Кямилова – юрист консулт на община Никола Козлево 
3. Таня Иванова – Христова – ст. Експерт дирекция „УТ, СпД и ЕП“  
4. Емине Коджа Апти – „Протокол ОбС“ 
 
 На 16.10.2018 г. съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, е 
публикуван проект на Правилник за изменение и допълнение на  Правилник за 
дейността, структурата, числения състав и управлението на предоставеното имущество 
на Общинско социално предприятие „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“  

В обявения срок не са постъпили в деловодството на общинска администрация  
Никола Козлево предложения.  
 
 Заседанието се ръководи от Таня Иванова – Христова – Ст. Експерт дирекция 
„УТ, СпД и ЕП“, като ръководител на проект BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване на 
заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на Община Никола Козлево“. 
След като откри заседанието г-жа Христова представи проект за промяна на  
Правилник от името на вносителя – Ешреф Реджеб - Кмет на община Никола Козлево. 
 

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на  
Правилник за дейността, структурата, числения състав и  

управлението на предоставеното имущество на 
Общинско социално предприятие ,,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ 

(Приет с Решение № 86 по Протокол № 9 от 26.07.2018 год. на  
Общински съвет Никола Козлево) 

 
 
§ 1. В Глава четвърта „ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ“ в чл. 8 се правят следните 
изменения и допълнения: 

1. Изменя се ал. 2, както следва:  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20-82, e – mail : obankozlevo@abv.bg 

 



„(2) Имуществото, което се предоставя за управление на Социалното предприятие се 
определя в Приложение № 1 към настоящия правилник след извършване на 
строително-ремонтните дейности и закупуване на предвиденото в Проекта 
оборудване.“ 

2. Добавя се ал. 4, както следва: 
„(4) Промени по Приложение № 1 към настоящия правилник се извършват с 
решение на Общински съвет Никола Козлево.“ 

§2. Създава се Приложение № 1, както следва: 
Приложение № 1 - Имущество, което се предоставя за управление на общинско 
социално предприятие ОП „Социални дейности“: 
 
№ Имущество 
1. Приземен етаж на административна сграда „Младежки дом“, с 

местонахождение: с. Никола Козлево, обл. Шумен, Квартал 42, парцел 
VII – публична общинска собственост, описана в Акт № 156 от 
13.03.2006 г.  

2. Лек автомобил Peugeot PARTNER NEW FRG LONG 1.6 BlueHDI 100, 
Шаси No: VF37EBHY6JJ601517, Двигател No: 10JBHB3277024 

 
§3. Създава се § 6, както следва: 
„§6. Настоящият правилник е изменен и допълнен с Решение № ….. по Протокол № …. 
от ….. на Общински съвет Никола Козлево.  
 
По време на обсъждането Стефан Стефанов – председател на общински съвет 
предложи следната редакция с мотива да се прецизират текстовете чисто юридически: 
 
(2) Имуществото, което се предоставя за управление на Социалното предприятие,  
след извършване на строително-ремонтните дейности и закупуване на 
предвиденото в Проекта оборудване, е описано в Приложение №1 – общинско 
имущество, което се предоставя за управление на общинско социално 
предприятие  „Социални дейности“. 
 
(4) Промени в Приложение №1 – общинско имущество, което се предоставя за 
управление на общинско социално предприятие „Социални дейности“, се 
извършват по предложение на кмета на община Никола Козлево с решение на 
общински съвет Никола Козлево.  
 
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10:00 часа. 
 
 
 
Протоколчик: 
/Емине Коджа Апти/ 


