
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 124 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 12/23.05.2008 г. 
 

По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 54 и чл. 55 от Закона за общинската собственост, 

чл. 147 ал. 2 във връзка с чл. 113 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1, 

т. 9, чл. 27 ал. 4 и ал. 5  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
 

Р Е Ш И : 
 

 1. Учредява (образува) общинско еднолично дружество с ограничена 

отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон за извършване 

на търговска дейност с: 

1.1. Наименование: „ЧЕРНИ ЛОМ 2008” ЕООД. 

1.2. Седалище и адрес на управление: град Две могили, улица „Цар 

Симеон” № 26. 

1.3. Предмет на дейност: Сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване; Туристическа и рекламна дейност; Хотелиерство, 

ресторантьорство с разкриване на мотели, къмпинги, барчета, павилиони; 

Снегопочистване;  Строително – монтажна, ремонтно – строителна дейност, 

както и всяка друга незабранена от закона дейност. 

 1.4. Капитал: Капиталът на дружество е с номинална стойност от 5 000 

(пет хиляди) лева и е разпределен в 50 (петдесет) дяла, всеки един с 

номинална стойност от 100 (сто)  лева.  

 Капитала ще бъде внесен изцяло в пари.  

 Към момента на учредяване на дружеството да се внесат 5 000 (пет 

хиляди)  лева, което представлява 100 (сто) % от капитала на дружеството. 

 Средствата за капитала на дружество се набират от дяловите вноски на 

собственика – Община Две могили.  

1.5. Срок на дейност на дружество:  Дружеството се създава за 

неопределен срок; 
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 1.6. Едноличен собственик на капитала: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, 

която упражнява правата си чрез Общинския си съвет.  

2. Приема Учредителен акт на „Черни лом 2008” ЕООД град Две 

могили, който да се подпише от Председателя на Общинския съвет и от 

Кмета на Общината. 

3. Управление и представителство: Дружеството се управлява от 

Общински съвет Две могили и от управителя, а се представлява пред третите 

лица от управителя му.  

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да подпише временен 

договор за възлагане на управлението дружеството с  Александър Иванов 

Иванов с ЕГН 7101015362, с постоянен адрес: град Две могили, ул. „Филип 

Тотю” № 25 и да подготви и обяви и проведе конкурс за управител на същото 

в срок до 31.12.2008 г. 

 5. Възлага на избрания управител да предприеме необходимите 

действия във връзка с регистрацията на новоучреденото дружество и 

вписването му в Търговския регистър като открие банкова сметка на 

дружеството и внесе уставния капитал. 

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

           (Н. Начева)              (Б. Георгиев) 


