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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 642 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 31/27.10.2017 г. 
 

По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 102, чл. 108 от 

Закона за задълженията и договорите, чл. 2, ал. 2 от Закона за общинския 

дълг, чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 3 и чл. 57, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с вх. 

№ 437 от 27.10.2017 г. след проведено поименно гласуване с 14 

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

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
  

1. Дава съгласие да бъде сключен договор за опрощаване задължението на «Черни 

Лом 2008» ЕООД – в ликвидация, произтичащо от Договор за паричен заем в размер на 58 

050.00 лева (петдесет и осем хиляди и петдесет лева).   

2. Дава съгласие Община Две могили да поеме задълженията на „Черни Лом 2008’’ 

ЕООД – в ликвидация  и в качеството и на трето лице да замести длъжника само с изрично 

съгласие на кредиторите, по силата на който Община Две могили замества в задълженията 

„Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация и при условие, че няма изтекла погасителна 

давност за някои от тях и срещу задължението на ликвидираното дружество да прехвърли 

всички налични активи и вземания от трети лица в полза на едноличния собственик на 

капитала –Община Две могили. 

3. Задължава Кмета на Община Две могили да сключи договори за заместване в 

дълг с кредиторите на „Черни Лом 2008” ЕООД в 10 дневен срок от влизане на решението 

в сила; 

4. Задължава Кмета на Община Две могили да изплати задълженията, произтичащи 

от трудов договор и договор за назначаване на ликвидатор за възлагане на управление на 

«Черни Лом 2008» ЕООД - в ликвидация към 31.10.2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Хр. Ефтимова) 


