
П Р О Т О К О Л 
От 

11.06.2018 година 
  
 Днес на 11.06.2018 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. Иванка Найденова – директор дирекция „ФСД и АО“; 
3. Венцислав Панайотов – Финансов контрольор на община Никола Козлево; 
4. Антоанета Колева – Гл. Спец. „МКБПМНН“; 
5.  Мюждет Шабан  – спец. „Екология и опазване на горите“; 
6. Йовко Христов – спец. „Европроекти, обществени поръчки и ИТ“; 
7. Таня Атанасова Иванова – Христова – ст. Експерт в дирекция „УТ, СпД и ЕП“; 
8. Нежля Кямилова – юрисконсулт на община Никола Козлево. 
 
 На 26.06.2018 г. съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, е 
публикуван проект на Правилник за дейността, структурата, числения състав и 
управлението на предоставеното имущество на Общинско социално предприятие 
„Социални дейности“ в сайта на община Никола Козлево и обява, с която бяха 
поканени всички заинтересовани лица за обществено обсъждане за приемане на 
Правилник за дейността, структурата, числения състав и управлението на 
предоставеното имущество на Общинско социално предприятие „Социални дейности“ 
 
 В обявения срок е постъпило в общинска администрация предложение с вх. № 
61-00-161 от 10.07.2018г. от Стефан Стефанов – Председател на общински съвет 
Никола Козлево. 
 
 Заседанието се ръководи от Таня Атанасова Иванова – Христова – ст. Експерт в 
дирекция „УТ, СпД и ЕП“, след като откри обсъждането, г-жа Христова  даде думата на 
Стефан Стефанов – председател на общински съвет Никола Козлево, като вносител на 
Предложение за промяна в съдържанието на чл. 17 от Правилник за дейността, 
структурата, числения състав и управлението на предоставеното имущество на 
Общинско социално предприятие „Социални дейности“. 
 
След проведеното обсъждане се стигна до следното съдържание на: 
 Чл. 17 (1) Директорът на предприятието ежемесечно до 25-то число на текущия 
месец представя на Кмета на община Никола Козлево план-сметка за предстоящия 
месец и отчет за приходите и разходите за предходния месец, придружен с анализ на 
изпълнението.  
 (2) След приключването на всяко тримесечие в срок 10 число на следващия 
месец, Директорът на предприятието представя в общински съвет Никола Козлево – 



отчет, подробен анализ на резултатите придружен с доклад за дейността на социалното 
предприятие „Социални дейности“. 
 (3) При неприемане на отчета от Общински съвет Никола Козлево се предлага на 
Кмета да прекрати трудовия договор на Директора на предприятието, считано от 
влизане в сила на решението на общински съвет.  
     
 Г-н Стефанов направи предложение обозначените с тире текстове в чл. 3, 4, 5, 
чл. 7, ал. 2 и § 1 да се преобразуват в точки. 
 
След проведеното обсъждане се стигна до следното: 

Чл. 3. Социалното предприятие развива дейности, имащи изразен социален 
ефект спрямо лицата от уязвими групи с цел: 

1. Подобряване на жизненото им равнище; 
2. Ефективното им социално включване. 
Чл. 4. Основната цел на Общинското социално предприятие е осигуряване на 

заетост на лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално 
изключени лица, в т.ч. следните целеви групи: 

1. продължително безработни лица за период по-дълъг от 12 месеца; 
2. безработни младежи до 29 годишна възраст; 
3. безработни над 54 годишна възраст. 

 Чл. 5. (1) Социалното предприятие се създава за изпълнението на дейности и 
услуги по проект BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване на заетост в общинско 
предприятие „Социални дейности“ на Община Никола Козлево“, финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, и има следния предмет на 
дейност:  
 1. приготвяне на топла храна за консумация на място в столова и разнос по 
домове, училища и работни места за желаещи от всички населени места на общината; 
 2. поддръжка, косене и оформяне на зелени площи, паркове и градинки, 
затревяване, засаждане на цветни лехи; 
 3. прочистване на дерета, поддръжка на гробищни паркове, чистене на сняг и 
опесъчаване, пролетно почистване, резитба на клони и почистване на есенни листа.  

(2) Социалното предприятие предоставя услуги или стоки, които генерират 
социална възвращаемост и/или използва метод за производство на стоки или услуги, 
които въплъщават неговите социална цел.  
Чл. 7. (1) Численият състав на Общинско социално предприятие „Никола Козлево“ е 36 
щата. 
 (2) Структурата на Общинско социално предприятие „Социални дейности“ е 
както следва: 
 1. директор – 1 бр.; 

2. юрисконсулт – 1 бр.; 
3. психолог – 1 бр.; 
4. специалист „Социални дейности“ – 1бр.; 

 5. главен готвач – 1 бр.; 
 6. помощник готвач – 2 бр.; 
 7. готвач – 3 бр.; 
 8. работник кухня – 3 бр.; 
 9. мияч съдове – 2 бр.; 
 10. шофьор лекотоварен автомобил – 1 бр.; 
 11. разносвач на храна – 1 бр.; 



 12. касиер, домакин – 1 бр.; 
 13. работник в озеленяването – 18 бр. 
 (3) След изтичане на срока на проект BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване на 
заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на Община Никола Козлево“, 
заради който е създадено предприятието, и при наличието на обстоятелства, изискващи 
корекции в структурата и числеността на персонала, Директорът на Социалното 
предприятие представя мотивирано предложение за промени до Кмета на общината, 
който внася в Общински съвет предложение за промяна на Правилника в частта 
относно структурата и числеността на персонала.  
 § 1. По смисъла на този правилник: 
„социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, 
което:  
1. в съответствие със своя правилник, има за основна цел постигането на измеримо, 
положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите 
собственици и което:  
а) предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост  
 и/или  
б) използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата 
социална цел;  
2. използва своята печалба на първо място  за постигането на основната си цел;  
3. се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин; 
 
 
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10:00 часа. 
 
 
 
 
Протоколчик: /П/ 
/Емине Коджа Апти/ 


