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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 447 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 22/27.01.2017 г. 
 

По девета 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, 

чл. 147, ал. 2 и чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156, Глава XII от Търговкия закон, чл. 

15 и чл. 16 от Наредба № 16 за условията и реда за управняване на 

правата на собственик от Община Две могили върху общинската част от 

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

чл. 20, ал. 1 във връзка с чл. 21 от Учредителния акт на „Черни Лом 2008” 

ЕООД град Две могили и Докладна записка с вх. № 15 от 16.01.2017 г. с 11 

(единадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 5 (пет) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
, 

1. Открива произовдство по ликвидация на „Черни лом 2008” ЕООД, град Две могили.  

2. Назначава за ликвидатор на „Черни Лом 2008” ЕООД Валенти Стефанов Георгиев – 

управител на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили.  

3. Определя срок за приключване на ликвидацията 12 месеца, считано от влизане в сила 

на настоящото решение. 

4. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на  

5. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи с избрания ликвидатор Договор 

за възлагане ликвидацията на „Черни Лом 2008” ЕООД в ликвидация, съгласно настоящото 

решение. В договора с ликвидатора да се включи клауза , съгласно която ликвидаторът може 

да извършва продажба на дълготрайни материални активи само по решение на Общинския 

съвет, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс при условията и по 

реда на Наредба № 7 за реда за придобиване, управлние и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост и община Две могили, област Русе. 

6. Задължава ликвидатора в срок от седем дни от влизане в сила на настоящото решение 

да впише в Търговския регистър при Агенцията по вписванията обстоятелствата, подлежащи 

на вписване. 

7. Задълженията на „Черни Лом 2008” ЕООД в ликвидация да се погасят от собственика 

на капитала на дружеството – Община Две могили или „Черни Лом 2008” ЕООД. 

8. Задължава ликвидатора на „Черни Лом 2008” ЕООД  в ликвидация, да представи 

пред Община Две могили  и Общински съвет – Две могили съответните удостоверения от 

НОИ по чл. 5, ал. 10 от КСО и от НАП по чл. 77, ал. 2 от ДОПК, удостоверяващи липсата или 

наличието на задължения за осигуровки или публични вземания. 

9. След вписване на новите обстоятелства, свързани с ликвидация на дружеството, 

ликвидаторът да отправи покана на кредиторите на „Черни Лом 2008” ЕООД. 



10. Задължава ликвидатора на „Черни Лом 2008” ЕООД в ликвидация към момента на 

приключване на ликвидацията на дружеството, да състави: Заключителен баланс и Доклад за 

дейността на дружеството в ликвидация и да ги представи пред Общински съвет – Две могили 

преди изтичане на срока по т. 1 от настоящото решение. 

11. След приемане на заключителния баланс и доклада, поясняващ баланса, 

ликвидаторът да внесе заявление в Търговския регистър за заличаване на „Черни Лом 2008” 

ЕООД. 

12. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите да се прехвърли в 

полза на едноличния собственик на капитала - Община Две могили. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                      (Айдън Карамехмедов) 


