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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОПОВО 

             

     ПРЕПИС! 
 

РЕШЕНИЕ № 40 
 

по Протокол  № 5 / 30.01.2020 г. 
 

 

Относно: Допълнение на Решение № 475 по Протокол № 28/20.12.2018 г. на 

Общински съвет - Попово 
 

 

Общ брой общински съветници:  29 

Общ брой присъстващи съветници:  29  

 

Докладва: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при 

спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, 

чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

Допълва Решение № 475 по Протокол № 28/20.12.2018 г. на Общински съвет - 

Попово, като в приетия Правилник след §1 се добавят следните текстове: 

 

§2. В чл. 1 се създава нова алинея 10 със следното съдържание: 

/10/ Под социална възвращаемост следва да се разбира действия и/или дейности, 

насочени към подобряване качеството на живот на уязвими групи. Под социална 

възвращаемост не се разбира и не следва да се включват дарения и благотворителност.  

Под понятието „на първо място“ следва да се разбира минимум 51 % от печалбата, която 

трябва да се насочва към основната цел на социалното предприятие. Основната цел на 

социалното предприятие трябва да води до постигане на измеримо положително социално 

въздействие.   

 

§3. В заглавието на Раздел II. се добавя „ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ“ 
 

§4 В чл. 2 се добавя нова алинея 5 със следното съдържание:  

/5/ Социалното предприятие ще предоставя услуги или стоки, които генерират социална 

възвращаемост, т. е. извършва действия и дейности, насочени към подобряване качеството на живот 

на уязвимите групи и/или използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава 

неговата социална цел. 

 

§5 В чл. 2 се добавя нова алинея 6 със следното съдържание:  

/6/ Социалното предприятие осигуряване оптимална заетост на наетите лица от целевите 

групи. 

 

§6 Добавя се нов член 4 със следното съдържание:  

Чл.4. (1) Основната цел на Общинското социално предприятие е осигуряване на заетост на 

лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица. 

 (2) Общинското социално предприятие изпълнява следните функции: 



 2

 1.Организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на основната си дейност – 

озеленяване и благоустройство в населените места на община Попово. 

2.Осигурява необходимата техническа и материално - счетоводна отчетност за реализация на 

дейностите в Общинското социално предприятие. 

 

§7 Добавя се нов член 14 със следното съдържание:  

Чл. 14. /1/ Общото събрание на работниците на социалното предприятие избира представител. 

/2/ Гласуването е явно, с обикновено мнозинство. 

 

§7 Добавя се нов член 15 със следното съдържание:  

Чл. 15. Представителят на работниците има право: 

1. На съвещателен глас при вземане на управленски решения по отношение на 

социалното предприятие; 

2. Да дава предложения до управителните органи на социалното предприятие; 

3. Да изисква достъп до годишните финансови отчети на социалното предприятие. 

§8 Добавя се нов член 17 със следното съдържание:  

Чл.17. Цялостната дейност на предприятието, във връзка с изпълнение на Проект „Развитие 

на социалното предприемачество в община Попово” от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси,№: BG05M9OP001-2.010 - Развитие на социалното предприемачество, се 

финансира по Договор № BG05M9OP001-2.010 -0603-С01, а след приключване на проекта със 

средства от общинския бюджет и собствени приходи. 

 

  

 

 

 

Гласували:   за - 29  ;  против -   0 ;   въздържали се – 0 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


