РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ
№ 181
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 16 ОТ 27. 05. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за реда за учредяване на
търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху
общинската част от капитала на търговските дружества”
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Александър Константинов– Зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79 от АПК, и предвид
изложените в предложение вх. № 10ХІ – 109 от 19. 04. 2010 г. фактически основания,
Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за реда за учредяване на
търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху
общинската част от капитала на търговските дружества”, приета с Решение на Общински
съвет Пловдив №241, взето с протокол №13 от 25.06.2009г. на Общински съвет – Пловдив,
както следва:
1. Допълва текста на чл.57, ал.3 от Раздел Х „Определяне възнаграждението на членовете на
изпълнителните и контролните органи в едноличните търговски дружества с общинско
имущество”, като добавя израза „като същото не следва да превишава 1 500 лева месечно”.
2. Допълва текста на чл.57, ал. 4 от Раздел Х „Определяне възнаграждението на членовете на
изпълнителните и контролните органи в едноличните търговски дружества с общинско
имущество”, като добавя израза „като същото не следва да превишава 1 500 лева месечно”.
3. Допълва текста на Приложение №1 към Наредбата, приета с Решение № 241, взето с
протокол № 13 от 25.06.2009 г. на Общински съвет - Пловдив, като в края на изречението
„Възнаграждението на изпълнителните директори и управителите е определено при стойност
на една тегловна единица в размер на 1 (една) минималната месечна работна заплата за
страната за съответната година” се добавя изръзът „като същото не следва да превишава 1500
лева месечно”.
4. Допълва типовите Договори за възлагане управлението на едноличните търговски
дружества, приети с Решение № 475 от 10. 10. 2002 г. на Общински съвет – Пловдив, както
следва:
4. 1. Допълва т. 9 от Раздел V. „Възнаграждение и обществено осигуряване на Управителя” от
типов Договор за възлагане управлението на ЕООД, като добавя израза” като същото не
следва да превишава 1500 лева месечно”.
4. 2. Допълва т. 10. 1 от Раздел VІІІ. „Възнаграждение и обществено осигуряване на
членовете на Съвета на директорите” от типов Договор за възлагане управлението на ЕАД,
като добавя израза” като същото не следва да превишава 1500 лева месечно”.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Пловдив да анексира типовите договори за възлагане
управлението на едноличните търговски дружества, съобразно приетите промени в
Наредбата.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 79 от АПК. Фактическото основание препоръчани от
правителството антикризисни мерки в посока изтичането на средства за работни заплати на
ръководните екипи на едноличните търговски дружества с участие на Община Пловдив.
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