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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 778 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 37/27.04.2018 г. 
 

По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал.1, т.23 , чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 2, т. 6 от Закона за 

общинската собственост,  чл. 3, ал. 2, т. 24 , чл. 57, ал. 2, т. 2  от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 

Докладна записка с вх. № 140 от 26.04.2018 г. след проведено явно гласуване 

с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
  

1. Допълва от Решение №738 по Протокол № 36/30.03.2018 г., като създава нова т. 

4, т.5, т. 6, т. 7 и т.8 както следва: 

т.4 Приема Окончателен баланс и пояснителен доклад към баланса към 31.03. 

2018 г. на Ликвидатора на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, град Две могили. 

т.5 Имотите и вещите, останали след разпределение на имуществото и 

удовлетворяване на кредиторите, се придобиват  от общината при ликвидацията  на 

търговското  дружество с общинско участие „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, 

град Две могили и са разпределени и предадени на Община Две могили с приемо - 

предавателен протокол. .  

т.6 Дава съгласие  за заличаване на «Черни Лом 2008» ЕООД- в ликвидация , гр. 

Две могили с ЕИК 200223749,с адрес: гр. Две могили, ул. «Цар Симеон» 26 от Търговския 

регистър към Агенция по вписванията. 

т.7 Задължава Ликвидатора на «Черни Лом 2008» ЕООД- в ликвидация да 

предприеме необходимите дейстивия за заличаване на дружеството от Търговския 

регистър към Агенция по вписванията 

т.8 Задължава Ликвидатора на «Черни Лом 2008» ЕООД- в ликвидация да 

представи в Общински съвет – Две могили удостоверение от Агенция по вписванията за 

заличаване на дружеството.  
 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Хр. Ефтимова) 
 


