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П Р О Т О К О Л 

от 18.07.2018 година 

  

 Днес на 18.07.2018 год. от 10:30 часа в заседателната зала на общински съвет – 

Никола Козлево се проведе обществено обсъждане на изменение на наредбата за „Реда за 

учредяване на търговски дружества, дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с 

нестопанска цел и упражняване на правата на собственост на общината в тях“. 

На обсъждането присъстваха: 

1. Стефан Стефанов – председател на общински съвет; 

2. Иван Иванов – Зам.-кмет на Община Никола Козлево. 

 На 03.07.2018 г. съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, е 

публикуван проект на изменение на наредбата за „Реда за учредяване на търговски 

дружества, дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и 

упражняване на правата на собственост на общината в тях“ в сайта на община Никола 

Козлево и обява, с която бяха поканени всички заинтересовани лица за обществено 

обсъждане за изменение на наредбата за „Реда за учредяване на търговски дружества, 

дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и упражняване на 

правата на собственост на общината в тях“. 

 В обявения срок не са постъпили в общинска администрация предложения във 

връзка с  изменение на наредбата за „Реда за учредяване на търговски дружества, дружества, 

образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и упражняване на правата на 

собственост на общината в тях“. 

Обсъждането се ръководи от Стефан Стефанов – Председател на Общински 

съвет – Никола Козлево, след като откри обсъждането, г-н Стефанов  даде думата на 

Иван Иванов –  Зам. кмет на Община Никола Козлево – „Считам, че предложението за 

промяна на Правилника е в противоречие със Закона за държавното обществено 

осигуряване и по-специално с Приложение № 1 към чл. 9, т.1 от Закона, 

регламентиращо минималния осигурителен доход по основни икономически дейности 

и квалификационни групи професии.  

Търговското дружество ще извършва разнообразни дейности, като вече 

извършва строителство. По дейностите, които ще извършва дружеството на 

ръководителя, т.е. управителя в горецитираното Приложение № 1 са предвидени 

следните минимални осигурителни прагове:   

1. Растениевъдство – 1034 лв. Това е дейност, която дружеството ще извършва 

след като му бъдат предоставени по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ площите, върху 

които от „Лигнум холдинг“ АД са засадени различни дървесни видове. 

2. Сметосъбиране – 832 лв. 

3. Строителство на сгради – 790 лв.“ 

Предложението ми е текста на чл. 34, ал. 4 от Наредбата да придобие следният 

вид:  (4) Месечното възнаграждение на управителя се определя съгласно Системата от 

показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в 

Приложение № 1 към раздел IV, т. 7 от Договора за управление, с изключение на 

първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което да е в 

размер от 800 до 1200 лв. в зависимост от  икономическите дейности, които извършва в 

този период. 

 След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10:50 часа. 

 

Протоколчик:………….    Водил обсъждането:…………… 

/Антония Колева/       /Стефан Стефанов/ 
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