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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 50 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 4/18.12.2015 г. 
 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, ал. 4 от Правилник № 1 за организацията 

и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 40, ал. 1 от 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 и Докладна записка с вх. № 492 от 

30.11.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Определя от Общинският съвет за членове на Комисията от пет човека по избора на 

управител на „Черни Лом 2008” ЕООД – град Две могили, както следва: 

1.1. Румен Манолов Марков. 

 1.2. Георги Валентинов Георгиев. 

1.3. Ивайло Пенев Иванов.   

 1.4. Димитър Петров Димитров – резервен член. 

2. Членовете на комисията да бъдат назначени със заповед на кмета на общината, като 

резевния член вземе участие в заседанията на комисията със съвещателен глас, а в случай на 

възпрепятстване на някой от общинските съветници – с право на решаващ глас. 

3. Удължава срока за подаване на документи за участие в конкурса до 17,00 ч. на 

18.01.2016 г. След одобряване на документацията за провждане на конкурса от комисията, 

удължаването на срока да се оповести по реда на чл. 41, ал. 2 от 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. 

4. Утвърждава ред и условия за провеждане на конкурса, съгласно Приложение № 1 

«Правила за провеждане на конкурса за управител на общинско търговско дружество «Черни 

Лом 2008» ЕООД гр. Две могили» към настоящото решение. 

5. Удължава срока на действие на договора за управление на общинско търговско 

дружество «Черни Лом 2008» ЕООД с Александър Иванов до датата на вписване в Търговския 

регистър на новоизбрания управител. 
 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                          (Байчо Георгиев) 


