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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 229 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 11/27.05.2016 г. 
 

По четиринадесета 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, т. 

24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с Решение № 48 по Протокол № 

4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 301/17.05.2016 г. с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
, 

1. Приема за сведение Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град 

Две могили за 2015 година. 

2. Приема Годишния финансов отчет за 2015 година (баланс, отчет за приходи и 

разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал) на ТД „Черни Лом 

2008” ЕООД град Две могили ЕИК 200223749, като задължава управителя инж. КЪНЧО 

СТАНЧЕВ КЪНЕВ да подаде същия в Агенцията по вписванията в град Русе за вписване. 

3. Задължава Управителя в едномесечен срок да представи в Общинския съвет 

Бизнес програма за дейността на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили за мандата 

на управлението си. 

Приложение:  

1. Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили за 2015 

година. 

2. Годишен финансов отчет за 2015 година (баланс, отчет за приходи и разходи, 

отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал). 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                         (Байчо Георгиев) 


