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VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg
(

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 886
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 53/29.05.2015 г.
По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21,
ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 3 от Правилник № 1
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, във връзка чл. 22, ал. 2, чл.
26 ал. 1 т. 9 във връзка с ал. 3 т. 1, чл. 39 и чл. 40 ал. 1 от Наредба № 16 за
узловията 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 граждаснки дружества и за сключванена договори за
съвмсестна дейност на община Две могили, област Русе и Докладна записка с
вх. № 174 от 14.05.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 1 (един) глас
„Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”,

РЕШИ:
1. Обявява конкурс за избор на Управител на Търговско дружество „Черни Лом 2008”
ЕООД – град Две могили, както следва:
1.1. Критерии за избор на кандидат:
1.1.1. Образование – висше.
1.1.2. Трудов стаж – не по-малко от 5 години.
1.1.3. Бизнес програма за развитие и управление на дружеството за 3 години.
1.2. Срок за подаване на документите за участие в конкурса – до 17.00 часа на
30.06.2015 г. в деловодството на Община Две могили.
1.3. Комисията по провеждане на конкурса да е от 5 члена в състав: трима Общински
съветника, двама служители от Общинска администрация и двама резервни членове.
2. Възлага на Кмета на Общината да осигури организационното провеждане на
конкурса.
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