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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 172 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 9/23.05.2012 г. 
 

По осма 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. 50, ал. 

2 и ал. 4, чл. 50а, ал. 1 от Наредба № 16 за условията и реда за упражняване 

на правата на собственик на Община Две могили върху общинската част от 

капитала на търговските дружества на Община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 226 от 15.05.2012 г., 
  

Р Е Ш И : 
 

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 – магистър по икономика, право, инженер. 

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. 

1.1.4. Отлична компютърна грамотност. 

1.1.5. Владеене на чужд език е предимство. 

1.2. Срок за подаване на документите за участие в конкурса – до 17.00 часа на 

29.06.2012 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. 

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Вярно с оригинала 

 

при ОбС: .…............................ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


