
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №21/28.02.2013г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр.Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 286 

 

На основание чл.21, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  

чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация във връзка с 

чл.137, ал.1, т.5, вр. с чл.147, ал.2 от Търговския закон, чл.7, т.5 и чл.19 от Наредба за 

упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на 

търговските дружества, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

 1. Управлението на общинско предприятие – общинско търговско дружество 

„ПОДЕМ”ЕООД гр. Полски Тръмбеш със седалище и адрес на управление, гр.  Полски Тръмбеш, 

ул.”Търговска”№4 да бъде възложено след провеждане на конкурс за управител на дружеството.  

 2. Възлага на Кмета на община Полски Тръмбеш да организира и проведе конкурс за нов 

управител на „Подем”ЕООД гр. Полски Тръмбеш при условия и критерии утвърдени с 

настоящото решение. 

 3. Утвърждава, условията, критериите и начина на провеждане на конкурс за длъжността 

Управител на „Подем”ЕООД гр. Полски Тръмбеш. 

 3.1. Изисквания към кандидатите: 

 - да притежават минимална образователно – квалификационно степен „бакалавър”; 

- да притежават специалност „инженер” или „икономист”;  

 - да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, 

освен ако са реабилитирани; 

- да имат минимум три години професионален опит;  

3.2. Не могат да бъдат управители на общински еднолични дружества с ограничена 

отговорност, физически или юридически лица, които: 

 1. От свое или от чуждо име извършват търговски сделки; 

 2. Участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена 

отговорност; 

 3. Заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;  

 4. Са лишени с присъда или с административно наказание от правото да вземат 

материално-отчетническа длъжност до изтичане срока на  наказанието; 

 5. Са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контролни органи на друго 

дружество или общинско еднолично търговско  дружество; 

 6. Са народни представители, областни управители,зам.обл.управители, кметове, 

зам.кметове, кметски наместници, секретари на общини,изпълнителен директор и членове на НС 

на Агенция за приватизация, членове на Комисията по приватизация в общината.  

 Забраните по т.1, 2, 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на 

дружеството. 

 Не могат да бъдат управители на общински еднолични дружества с ограничена 

отговорност и физически лица, които работят по трудов договор.  

 3.3. Начин на провеждане на конкурса: 

 - защита на концепция за управлението на търговското дружество за тригодишен период;  

 - провеждане на интервю с кандидатите. 

 4. Необходими документи: 



 - заявление за участие в конкурс /по образец/; 

 - документ за самоличност; 

 - свидетелство за съдимост; 

 - трудова автобиография; 

 - диплома за завършено образование; 

 - диплом за специалност „инженер” или „икономист”; 

 - документ /и/, удостоверяващ трудовия стаж; 

 5. Място и срок за подаване на документите: 

 - в Деловодството на Община Полски Тръмбеш до 16,30 часа на 10-я календарен ден след 

публикацията на обявата за конкурса. Ако срокът изтича в неработен ден, крайната дата за 

подаване на документите да се счита първия работен ден след упоменатия;  

 - Документите се подават в един запечатан непрозрачен плик. В плика се поставят 

документите, удостоверяващи изискванията, на които следва да отговарят кандидатите.  

 Плика се надписва по следния начин: в горния ляв ъгъл „До Община Полски Тръмбеш, 

ул.”Черно море”№4; в средата се изписва „За участие в конкурс за избор на управител на 

общинско търговско дружество „Подем”ЕООД гр. Полски Тръмбеш. 

 6. Място и срок, в който може да се получи допълнителна информация: в сградата на 

Община Полски Тръмбеш – отдел „Общинска собственост”, стая 404, телефон: 061414146 до 

изтичане срока за подаване на документите. 

 7. Дата, час и място на провеждане на конкурса: 

 1 /един/ ден след изтичане срока за подаване на документите от 11.00 часа в зала 403 на 

Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 

 Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 16 0 1 

 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС:/п/ 

                                                                                          /Д-р Емил Енчев/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
 


