ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул. “България” № 84,, тел. 08141/28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg

НАРЕДБА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА
№ 16 УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ
НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА
ДВЕ МОГИЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА
УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ
ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ
ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА ДВЕ
МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ

Приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове във връзка
с Решение № ..... по Протокол № 4/18.12.2015 г.
на Общински съвет – Две могили
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§ 1. В чл. 46, изменя предвидения срок на договор за управление в едноличните
търговски дружества с общинско имущество от „3 (три)” години на „4 (четири)” години.
§ 2. В чл. 52, ал. 2, изменя определеното възнаграждение на управителите на
търговските дружества от „3 (три)” минимални работни заплати за страната на „2 (две)”
минимални работни заплати за страната.
§ 3. Заключителна разпоредба
1. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.01.2016 г.
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за
упражняване на правата на собственост на община Две могили в търговски дружества с
общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за
сключване на договори за съвместна дейност на Община Две могили, Област Русе се издава
на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от
Закона за нормативните актове с Решение № ...... по Протокол № 4/18.12.2015 г. на
Общински съвет – Две могили и е подпечатана с официалния печат на Председателя на
Общинският съвет.

Председател на Общински съвет – Две могили:
____________________ (Байчо Петров Георгиев)
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