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П Р О Т О К О Л 
№10 от 12.07.2019 г. 

          Днес 12.07.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе извънредно заседание  на Общински съвет Никола Козлево за 2019 година. На 

заседанието присъстват, Таня Иванова – Христова – Стр. експерт в Дирекция „УТ, СпД и 

ЕП“. Председателят на Общинския съвет – Фераим Керим Сали констатира наличието на 

кворум – присъстват 11 (единадесет) съветника, отсъства Сейнур Юсеинов Ахмедов и 

Галин Иванов Георгиев.  

След това председателят предложи дневния ред: 

1. Докладна с вх. № 218 от 08.07.2019г. 

След като няма други предложения се премина към гласуване на предложения дневен ред: 

От общо 11 присъстващи съветника с 11 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал 

се“ Общински съвет Никола Козлево прие така предложения дневен ред.   

По първа точка от дневния ред – Докладна с вх. № 218 от 08.07.2019 год. – 

относно: Приемане на ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилник за 

дейността, структурата, числения състав и управлението на предоставеното имущество на 

Общинско социално предприятие ,,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“.  

Председателят на общински съвет разясни внесената докладна и даде думата на 

председателите на водещите комисии за допълнителни въпроси ако има такива Стефан 

Иванов Стефанов вместо Галин Георгиев, Неджат Неджиб Ахмед, Нурхан Осман Али са с 

положително становище по докладната и Себайдин Фикрет Ахмед за председател който 

заяви, че комисията не изразява становище по докладната. След  прекратяване на 

разясненията се премина към  гласуване.  

Себайдин Фикрет Ахмед не гласува поради съмнения за конфликт на интереси. 

От общо 11 присъствали с 8 гласа „за“; 2 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост 

и чл. 3, ал. 9 от Наредбата за създаване, управление и осъществяване на контрол на 

общински предприятия на територията на община Никола Козлево, общински съвет Никола 

Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 70 

Общински съвет – Никола Козлево изменя съдържанието на Допълнителни разпоредби § 1. 

и добавя в Заключителни разпоредби § 7  от Правилник за дейността, структурата, числения 

състав и управлението на предоставеното имущество на Общинско социално предприятие 

,,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ със следното съдържание: 

§ 1. В ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ в § 1 се правят следните изменения и допълнения: 

„§ 1. По смисъла на този правилник: 

„социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, което: 

1. 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:  

(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 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 
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3. 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. „ 

§2 В ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава се § 7, както следва: 

„§7. Настоящият правилник е изменен и допълнен с Решение № ….. по Протокол № …. от 

….. на Общински съвет Никола Козлево.„ 

 

 Приложение: 

 1. 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“; 

 2. Протокол от проведено обществено обсъждане. 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 10:20 часа. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:………..                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….. 

/Емине Коджа Апти/      /Фераим Керим Сали/ 


