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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 304 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 25/19.12.2008 г. 
 

По тридесет и трета точка от дневния ред, Общинският 

съвет, на основание, чл. 21 ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3 ал. 2 т. 4 от 

Правилника за организация и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 34 ал.4 от Закона за общинската собственост 

чл. 72 ал. 2 от Търговския закон, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Увеличава капитала „Черни лом”ЕООД чрез внасяне на апортна 

вноска, представляваща три броя недвижими имоти, както следва: 

1.1. Имот – частна общинска собственост по Акт № 50 от 27.09.1997 

г.на Кмета на Община Две могили, а именно: Масивна двуетажна сграда 

(хижа „Орлова Чука”) със застроена площ от 55 (петдесет и пет) квадратни 

метра, построена в имот № 156001 (сто петдесет и шест хиляди и едно), по 

картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 

село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, област Русе, със стойност 58 000,00лева 

(петдесет и осем хиляди лева); 

 1.2. Имот –частна общинска собственост по Акт № 50 от 27.09.1997г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: Павилион с навес (Посетителски 

център) със застроена площ от 50 (петдесет) квадратни метра, построен в 

имот № 179001 (сто седемдесет и девет хиляди и едно) по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Пепелина, ЕКАТТЕ 55837 ,Русенска област, със стойност 7 000,00(седем 

хиляди лева); 

 1.3. Имот-частна общинска собственост по Акт № 261 от 13.04.2004г. 

на кмета на Община Две могили, а именно:Урегулиран поземлен имот II 

(римско две), в квартал 115 (сто и петнадесет) по устройствения план на град 

Две могили, област Русе, състоящ се от дворно място с площ от4 600(четири 

хиляди и шестстотин) квадратни метра, заедно с построените в него през 

1979 година хале №1(едно) със застроена площ от 534 (петстотин тридесет и 
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четири) квадратни метра, през 1981 година хале № 2 (две) със застроена 

площ от 237 (двеста тридесет и седем) квадратни метра, през 1981 година 

хале №3 (три) със застроена площ от 192(сто деветдесет и два) квадратни 

метра, 2(два) броя гаражи със застроена площ от 35 (тридесет и пет) 

квадратни метра, находящи се в град Две могили, област Русе, на улица „Цар 

Симеон”№ 26, със стойност съответно: Урегулиран поземлен имот II (римско 

две), в квартал 115 (сто и петнадесет) по устройствения план на град Две 

могили, област Русе, състоящ се от дворно място с площ от 4 600 (четири 

хиляди и шестотин) квадратни метра –  92 000,00 лева; хале №1 (едно) със 

застроена площ от 534 (петстотин тридесет и четири) квадратни метра – 80 

000,00 (осемдесет хиляди лева); хале № 2 (две) със застроена площ от 237 

(двеста тридесет и седем) квадратни метра – 32 000,00(тридесет и две 

хиляди)лева; хале № 3 (три) със застроена площ от 192 (сто деветдесет и два) 

квадратни метра – 29 000,00(двадесет и девет хиляди лева);2 (два) броя 

гаражи със застроена площ от 35 (тридесет и пет) квадратни метра – 5 

000,00(пет хиляди) лева. 

 2. Капитала на дружеството се променя на 308 000,00 лв. (триста и осем 

хиляди) лева. Разпределението на дяловете да бъде по реда залегнат в 

Учредителния акт на „Черни Лом 2008” ЕООД. 

 3. Упълномощава кмета на Община Две могили да извърши всички 

действия, съгласно Търговския закон във връзка с апортирането на описаните 

в т.1 недвижими имоти.  

 

 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) 


